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ΝΕΟ Καταστατικό 

Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου 

(Β.Ε.Κ) 

(ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ με ενσωματωμένες τις καταστατικές αλλαγές που 

εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. της 31ης Αυγούστου 2021) 

 

Άρθρο 1ο   Επωνυμία 

Η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «Βιολογική Εταιρεία Κύπρου» 

(ΒΕΚ) 

 

Άρθρο 2ο Έδρα 

Έδρα της Εταιρείας θα είναι η Λευκωσία.  

Διεύθυνση αλληλογραφίας/επικοινωνίας: Θαλή 3, 2020, Στρόβολος, 

Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: 99477309, Φαξ: 25335682. 

 

Άρθρο 3ο Σκοποί 

Η Εταιρεία είναι καθαρά Επιστημονική με βασικό σκοπό την 

προαγωγή των Βιολογικών Επιστημών στην Κύπρο, ειδικότερα δε και 

χωρίς περιορισμό του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία θα έχει τους πιο 

κάτω στόχους: 

1. Την μελέτη της πανίδας και Χλωρίδας και της Οικολογίας της 

Κύπρου. 

2. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

3. Την ενθάρρυνση της βιολογικής έρευνας και μελέτης. 

4. Την καλλιέργεια ορθής στάσης απέναντι σε θέματα που 

σχετίζονται με το Κυπριακό Βιολογικό Περιβάλλον. 
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5. Την συμμετοχή της Εταιρείας στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή του τόπου σε θέματα που σχετίζονται και άπτονται με τις 

βιολογικές επιστήμες. 

6. Την προώθηση της διδασκαλίας των Βιολογικών Επιστημών 

στην Κυπριακή Εκπαίδευση. 

7. Την περιοδική έκδοση επιστημονικών και εκφραστικών 

εντύπων. 

8. Την επιδίωξη στενών σχέσεων και επαφών με άλλους συναφείς 

οργανισμούς ή Εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό και την 

ένταξη της Εταιρείας σε παρεμφερείς Διεθνείς Οργανισμούς. 

9. Τη δημιουργία Βιβλιοθήκης, Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (και 

Ενυδρείου). 

10. Την προαγωγή και αναβάθμιση της επαγγελματικής στάθμης 

των μελών της και η συμβολή στην προαγωγή των βιολογικών 

επιστημών, ερευνών και εφαρμογών και στην προαγωγή των 

ερευνών και εφαρμογών των Βιοεπιστημών, γενικότερα όπως 

και της παιδείας στα σχετικά αντικείμενα. 

11. Την προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών της. 

12. Τη συμβολή στην αξιοποίηση του βιολογικού πλούτου της 

χώρας, στη μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων για την 

προστασία του περιβάλλοντος και στην προάσπιση της υγείας 

του λαού. 

13. Τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος των πτυχιούχων 

Βιολόγων και Βιοεπιστημών στην Κύπρο με τον καταρτισμό, 

προώθηση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και 

ίδρυση ταμείου ασφάλισης και πρόνοιας μελών. 
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Άρθρο 4ο  Μέσα 

 Η επίτευξη των πιο πάνω σκοπών και στόχων θα επιδιώκεται με 

κάθε νόμιμο μέσο. 

 

Άρθρο 5ο Πόροι 

 Πόροι της Εταιρείας είναι οι πιο κάτω: 

1. Δικαιώματα εγγραφής μελών από 20 ευρώ. – 

2. Ετήσιες συνδρομές μελών από 20 ευρώ. – για τα 

τακτικά και δόκιμα μέλη και 200 ευρώ. – για τα εταιρικά 

μέλη. 

3. Έκτακτες εισφορές, δωρεές και άλλα νόμιμα 

εισοδήματα. Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) 

έχει το δικαίωμα αναθεώρησης των δικαιωμάτων 

εγγραφής και ετησίων συνδρομών. 

 

Άρθρο 6ο Μέλη 

 Τα μέλη της εταιρίας διακρίνονται σε:  

Τακτικά Μέλη (Regular members):  

Τακτικά Μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη, καθώς και τα μετέπειτα 

εγγραφόμενα μέλη που κατοικούν μόνιμα ή εργάζονται στην Κύπρο 

(Κύπριοι ή αλλοδαποί) και κατά την εγγραφή τους έχουν πτυχίο ή 

μεταπτυχιακό τίτλο ή ερευνητικό έργο σχετικό με τις Βιολογικές 

Επιστήμες. Είναι όλα τα ιδρυτικά μέλη και όσα από τα Δόκιμα μέλη 

διετέλεσαν για ένα τουλάχιστον χρόνο ως Δόκιμα. 
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Δόκιμα μέλη (Prospective members):  

Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν πολίτες που κατοικούν μόνιμα 

ή εργάζονται στην Κύπρο (Κύπριοι ή αλλοδαποί) και κατά την 

εγγραφή τους έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή ερευνητικό έργο 

σχετικό με τις Βιολογικές Επιστήμες. Φοιτητές Βιολογικών Επιστημών 

(Κύπριοι ή αλλοδαποί) είτε Προπτυχιακοί είτε Μεταπτυχιακοί 

μπορούν να εγγραφούν ως Δόκιμα Μέλη και παραμένουν Δόκιμα 

μέλη μέχρι την αποφοίτησή τους. Το τέλος εγγραφής των φοιτητών 

και η ετήσια συνδρομή είναι το 50% του τέλους εγγραφής ή της 

ετήσιας συνδρομής των Δόκιμων και Τακτικών Μελών. 

 

Συνδεδεμένα Μέλη (Associate members):  

Συνδεδεμένα Μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού (Κύπριοι ή 

αλλοδαποί), που πληρούν όλες τις πρόνοιες για εγγραφή ως Τακτικά 

ή/ και Δόκιμα μέλη σε ό,τι αφορά τα προσόντα. 

 

Επίτιμα μέλη (Honorary members):  

Η Γενική συνέλευση μπορεί να ανακηρύσσει με απλή πλειοψηφία, 

ισόβια επίτιμα μέλη μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει 

την ευχέρεια να ανακηρύσσει, κατά την περίοδο διάρκειας της 

θητείας του, ως επίτιμα μέλη άτομα που αποδεδειγμένα συνέβαλαν 

στη επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 

 

Εταιρικά μέλη (Corporate members):  

Εταιρικά μέλη μπορούν να είναι εταιρείες, οργανισμοί, σωματεία, 

σύλλογοι, σύνδεσμοι, όμιλοι ή άλλες παρόμοιες νόμιμες 

εγγεγραμμένες οργανώσεις που δείχνουν ενδιαφέρον για τη δράση 

της Β.Ε.Κ. Τα Εταιρικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις 

συγκεντρώσεις της Β.Ε.Κ. με αντιπρόσωπό τους. 
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Άρθρο 7ο Εγγραφή και διαγραφή μελών 

 Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται μετά από αίτηση που που 

υποστηρίζεται από δύο (2) τακτικά μέλη της Εταιρείας και 

συνοδεύεται από το τέλος εγγραφής και την πρώτη ετήσια συνδρομή. 

Η έγκριση ή μη νέου μέλους απόκειται στην κρίση της 

πλειοψηφίας του Δ.Σ. 

 Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ο αιτητής έχει δικαίωμα 

να υποβάλει νέα αίτηση μετά από έξι μήνες. 

 Μέλος δικαιούται να αποσυρθεί μετά από γραπτή ειδοποίηση 

του προς το Δ.Σ., οπότε το μέλος πρέπει να εξοφλήσει και να 

τακτοποιήσει τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του προς την εταιρεία 

και η Εταιρεία προς το μέλος. 

 Μέλος διαγράφεται όταν δεν συμμορφώνεται με τις 

καταστατικές διατάξεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή 

του Δ.Σ. ή δε τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 

 Τα δόκιμα μέλη διαγράφονται με απλή πράξη του Δ.Σ. 

αρκούντος αιτιολογημένη. Τακτικά μέλη διαγράφονται με απόφαση 

του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται μετά από συνεδρία του συμβουλίου, 

στην οποία καλείται γραπτώς το ενδιαφερόμενο μέλος για να του 

δοθεί η ευκαιρία να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του. Η 

απόφαση του Δ.Σ. είναι τελεσίδικη. 
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Άρθρο 8ο Δικαιώματα μελών 

 Όλα τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις 

οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία έχουν το δικαίωμα 

να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και το 

δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στη διοίκηση της Εταιρείας. 

Τα Τακτικά μέλη έχουν και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που 

απορρέει από το καταστατικό. 

Τα λοιπά μέλη (Δόκιμα, Συνδεδεμένα, Επίτιμα, Εταιρικά) μπορούν να 

παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση (εκτός από τις εκλογικές και 

καταστατικές Γ.Σ.) και να εκφράζουν απόψεις χωρίς όμως να έχουν το 

δικαίωμα της ψήφου και του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».  

 

Όλα τα Τακτικά, Δόκιμα, Συνδεδεμένα και Επίτιμα μέλη δικαιούνται 

να συμμετέχουν σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους 

συμμετέχει ή είναι μέλος η ΒΕΚ και να λαμβάνουν υποτροφίες, να 

διοργανώνουν και να συμμετέχουν σε workshops κτλ. Το Δ.Σ. 

δικαιούται να κάνει συμφωνία με έκαστο Εταιρικό μέλος για τη 

συμμετοχή αυτού και/ή των μελών του στους διεθνείς αυτούς 

οργανισμούς που συμμετέχει ή είναι μέλος η ΒΕΚ.  

 

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν 

μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. 

 

Άρθρο 9ο Υποχρεώσεις μελών 

 Κάθε μέλος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, επιπρόσθετα με 

οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το 

καταστατικό. 
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Α) Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του 

καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του 

Δ.Σ.     

Β) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να 

καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους που καθορίζεται από 

το Άρθρο 5. 

 

Άρθρο 10ο  Αντιπροσώπευση (Δικαστική και Εξώδικη) 

 Α) Η Εταιρεία αντιπροσωπεύεται σ’ όλες τις σχέσεις στις 

Δημόσιες Αρχές, όπως και ενώπιον κάθε Τρίτου, με τον Πρόεδρο της 

ή/και τον Γενικό Γραμματέα. 

 Β) Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να καθορίζονται κάθε φορά 

στο Πρόεδρο ή μέθοδος που θα ακολουθεί, οι χειρισμοί και γενικά ο 

τρόπος προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρείας στην 

αντιπροσώπευσή της. 

Σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή σύγκρουσης συμφερόντων 

(περιλαμβάνεται και η εξ’ αγχιστείας συγγένεια πέραν της εξ’ αίματος 

μέχρι και 3ου βαθμού) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εξαιρούνται από τη λήψη αποφάσεων. 

 

Άρθρο 11ο Διοικητικό Συμβούλιο 

 Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται από 

επτά μέλη ως εξής:  ένα Πρόεδρο, (β) ένα Αντιπρόεδρο, (γ)  ένα Γ. 

Γραμματέα, (δ) ένα Ταμία (ε) ένα Έφορο και (στ) Δύο Σύμβουλους. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 
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Άρθρο 12ο Αρχαιρεσίες 

 Α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. 

διενεργούνται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που 

γίνεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου κάθε τρίτο έτος. 

 Β) Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. υποβάλλονται στην Γεν. 

Συνέλευση. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο 

τουλάχιστο μέλη. 

 Γ) Στην αρχή εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί την 

εκλογή και διαλογή. 

 Δ) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που παίρνουν, κατά σειράν 

επιτυχίας, τις περισσότερες ψήφους. 

 Ε) Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

για όσους ισοψηφούν. Αν και πάλι προκύψει ισοψηφία, η εκλογή 

αποφασίζεται με κλήρο. 

 Στ) Τα αποτελέσματα των εκλογών παραδίδονται από την 

Εφορευτική Επιτροπή στον Πρόεδρο της Γ.Σ. 

 Ζ) Εκτός από τα 7 μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και 2 

αναπληρωματικά μέλη για αναπλήρωση μελών του Δ.Σ. που πιθανόν 

να αποχωρήσουν από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

 

Άρθρο 13ο  Οι Υπηρεσίες του Δ.Σ.     

 Α) Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. είναι πάντοτε άμισθοι. 

Μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας δεν μπορούν να παρέχουν με 

αμοιβή εργασίας ή να συνάπτουν συμβάσεις, που συνεπάγονται τη 

λήψη αμοιβής, για προσφορά κάθε φύσεως άλλων υπηρεσιών, ή που 

αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, με την ανάληψη έργου, 

προμήθειες ή οποιαδήποτε άλλης παροχής προς την Εταιρεία. 

 Β) τα μέλη της Διοίκησης δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης 

για ημεραργίες, λόγω της απασχόλησης τους στις υποθέσεις της 
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Εταιρείας. Δικαιούνται όμως εξόδων/διακίνησης και διαμονής για 

μετακινήσεις κατόπιν εντολής του Δ.Σ. τόσον εντός, όσο και εκτός 

Κύπρου, για διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 14ο Συγκρότηση σε σώμα 

 Σε μια βδομάδα το αργότερο από την εκλογή του, το Δ.Σ. 

συνέρχεται και εκλέγει από τα μέλη τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. 

Γραμματέα, Ταμία και Έφορο και τους 2 Συμβούλους.  Στη συνέχεια 

προβαίνει στο διορισμό των διαφόρων Επιτροπών. 

 Σε περίπτωση ισοψηφίας για την ανάδειξη οιουδήποτε 

αξιωματούχου η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν προκύψει και 

πάλι ισοψηφία η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο. 

 

Άρθρο 15ο Συνεδρίες Δ.Σ. 

 Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται και αποφασίζει για όλα 

τα ζητήματα, που αφορούν τους σκοπούς και τη δραστηριότητα της 

Εταιρείας εκτός από εκείνα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. 

 Β) Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε, όταν κρίνει 

αναγκαίο αυτό ο Πρόεδρος ή ζητήσουν αυτό εγγράφως τρία (3) 

τουλάχιστο από τα μέλη του Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

μπορεί να είναι και διαδικτυακές μέσω SKYPE ή άλλου κατάλληλου 

ηλεκτρονικού μέσου. 

 Γ) Βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) 

τουλάχιστο από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η 

ψηφοφορία. 

Δ) Η ψηφοφορία είναι φανερή, μυστική δε μόνον επί 

προσωπικών θεμάτων, στην οποία δεν συμμετέχει το υπό κρίση 

μέλος ή όταν ζητηθεί αυτό από δύο τουλάχιστον μέλη.  
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Ε) Σε ισοψηφία επί μυστικής ψηφοφορίας αυτή 

επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας το θέμα 

παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρία. 

Στ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει 

αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή έξι 

διακεκομμένες μέσα στο εξάμηνο, εκπίπτει της θέσης του, μετά από 

απόφαση Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. 

 

Άρθρο 16ο Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Δ.Σ. – Παραίτηση Δ.Σ.     

Α. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι: 

  1) Να διοικεί την Εταιρεία σαν όργανο της Γ.Σ. και να 

διευθύνει τις Εργασίες και τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τις σχετικές 

αποφάσεις και κατευθύνσεις. 

  2) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής στο 

εσωτερικό και εξωτερικό και σ’ όλες τις σχέσεις και υποθέσεις. 

  3) Να λαμβάνει αποφάσεις και να εισηγείται λύσεις σ’ όλα 

τα κατεπείγοντα θέματα γενικότερης σημασίας κατά τα 

μεσοδιαστήματα των συνεδριάσεων της Γ.Σ. 

  4) Να επιλαμβάνεται και να διεκπεραιώνει τις διοικητικές, 

οικονομικές και τεχνικές υποθέσεις κάθε φύσεως. 

  5) Να καταρτίζει τα διάφορα προγράμματα, να 

επιμελείται την ομαλή και πλήρη πραγματοποίηση τους στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

  6) Να αποφασίζει για τη συμμετοχή αντιπροσωπειών στις 

διάφορες διοργανώσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού. 

  7) Να επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού και των 

Κανονισμών από μέρους όλων μελών. 
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  8) Να εισηγείται στη Γ.Σ. κάθε αναγκαία συμπλήρωση και 

τροποποίηση των κανονισμών και των προγραμμάτων, αφού 

επιμεληθεί κάθε σχετικής προεργασίας και προπαρασκευής. 

  9) Να ερμηνεύει διατάξεις του Καταστατικού ή των 

Κανονισμών σε αμφισβητούμενα σημεία μέχρις ότου συνέλθει η Γ.Σ. 

  10) Να εισηγείται στη Γ.Σ. την διαγραφή ή εγγραφή μελών. 

  11) Να καταρτίζει Επιτροπές, να διορίζει τα μέλη των 

Επιτροπών, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να προάγει ή να 

απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις λοιπές 

σχέσεις εργασίας σύμφωνα με τους Νόμους και τα συμφέροντα της 

Εταιρείας. Σε κάθε επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον 

ένα μέλος του Δ.Σ. Οι επιτροπές λειτουργούν ως βοηθητικά όργανα 

της ΒΕΚ και οι αποφάσεις τους έχουν εισηγητικό και συμβουλευτικό 

χαρακτήρα προς το Δ.Σ., το οποίο έχει τον τελικό λόγο για 

οποιαδήποτε απόφαση. 

  12) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της 

Εταιρείας να καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και 

εξόδων καθώς και τον απολογισμό για υποβολή και έγκριση από την 

Γ.Σ. και να ρυθμίζει την εκτέλεση των οικείων κεφαλαίων σε 

συνδυασμό με τα προγράμματα και τις λοιπές ανάγκες και 

δυνατότητες. 

  13) Να λαμβάνει και να εφαρμόζει γενικά κάθε μέτρο για 

την διοικητική, διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα της 

οργάνωσης της Εταιρείας. 

  14) Να αποφασίζει για την σύγκληση εκτάκτων Γ.Σ. 

  15) Να τηρεί πρακτικά, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. 

  16) Να συγκαλεί και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη 

των Γενικών Συνελεύσεων. 
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Β. Παραίτηση.  Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί ή κατά 

οποιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του, 

τότε η θητεία του νέου Δ.Σ. που θα εκλέγει θα καλύπτει μόνο το 

υπόλοιπο της θητεία του απερχόμενου. 

 

Άρθρο 17ο Καθήκοντα Προέδρου 

1) Ο Πρόεδρος διευθύνει και διεκπεραιώνει τις εργασίες του 

Δ.Σ. και προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., 

καθώς επίσης και όλων των εκδηλώσεων και ενεργειών της Εταιρείας. 

2) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σ’ όλες τις σχέσεις ενώπιον κάθε 

Αρχής. 

3) Υπογράφει τα πρακτικά, κάθε φύσεως έγγραφα, 

προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και 

επιμελείται γενικά της εφαρμογής του καταστατικού και των 

Εσωτερικών Κανονισμών της Εταιρείας, των αποφάσεων των Γ.Σ. και 

του Δ.Σ., λαμβάνει κάθε μέτρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων της 

Εταιρείας και ελέγχει ολόκληρο το προσωπικό της Εταιρείας. 

4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται, χωρίς έγκριση του 

Δ.Σ., να εγκρίνει δαπάνη, που να μην υπερβαίνει τις 200 ευρώ.- 

νοουμένου ότι θα ζητηθεί έγκριση του Δ.Σ. για τη σχετική δαπάνη 

στην αμέσως επόμενη του συνεδρία. 

 

Άρθρο 18ο Καθήκοντα Αντιπροέδρου 

 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σ’ όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα 

και αρμοδιότητες τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, εμποδίζεται 

ή αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο. 

Τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτός εμποδίζεται, αναπληρώνει ο 

πρεσβύτερος από του Συμβούλους. 
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Άρθρο 19ο Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

 Ο Γ.Γ. μετά τον Πρόεδρο εκπροσωπεί και παριστά την Εταιρεία 

δικαστικώς και εξωδίκως. Είναι ο εισηγητής και ο εκτελεστής των 

αποφάσεων του Δ.Σ., καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την 

ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του, συντάσσει, υπογράφει τα 

πρακτικά του Δ.Σ., της κάθε έγγραφο. Επιμελείται τη διεξαγωγή της 

αλληλογραφίας, τηρεί τα μητρώα των μελών τα οποία 

επικαιροποιούνται μία φορά τον χρόνο, και υπαλλήλων και φυλάσσει 

τη σφραγίδα της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 20ο Καθήκοντα- Εξουσίες Ταμία 

Ο Ταμίας: 

1) (α) Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Εταιρείας. 

(β) ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα αποδείξεων. 

(γ) Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα, που εκδίδονται 

από τη Γραμματεία σε εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.    

2) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη 

χρημάτων από τις Τράπεζες.  

3) Καταθέτει στην Τράπεζα οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο των 

£100.-  

4) Είναι υπεύθυνος για κάθε ταμειακή ανωμαλία, όπως επίσης και 

για πληρωμή που έκαμε χωρίς απόφαση του Προέδρου ή του Δ.Σ.  

5) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του οικονομικού αρχείου της 

Εταιρείας.  

6) Όταν κληθεί, υποχρεούται να δώσει στο Δ.Σ. έκθεση της 

οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.  

7) Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων.  
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8) Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει σ’ αυτό απολογισμό κάθε χρήσης.  

 

Άρθρο 21ο Εξελεγκτική Επιτροπή 

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από 

την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία μέλη, που 

εκλέγονται για μια διετία, από την Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος, ο 

Γεν. γραμματέας και ο Ταμίας υποχρεούνται να θέσουν στη διάθεση 

της όλα τα σχετικά έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις και κάθε τι που 

απαιτείται για την εκτέλεση του έργου της. Η Ε.Ε. πρέπει να 

περατώνει το έργο της είκοσι τουλάχιστο μέρες πριν από την τακτική 

Γεν. Συνέλευση, να συντάσσει την έκθεση της και να την παραδίδει 

στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υποχρεούται να την υποβάλει 

στην τακτική Γεν. Συνέλευση κατά την κατάθεση της έκθεσης τους. 

 

Άρθρο 22ο Εφορευτική Επιτροπή 

 Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γενική 

Συνέλευση Εφορευτική Επιτροπή. 

Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη και έχει σαν 

καθήκον της τη νομότυπη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύμφωνα με 

το παρόν καταστατικό. 

 

Άρθρο 23ο Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο της 

Εταιρείας και αποφασίζει, σαν κυρίαρχο σώμα, για κάθε υπόθεση, 

που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 
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Άρθρο 24ο Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης 

1) Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποτελείται από τα 

οικονομικώς και άλλως πως εν τάξει τακτικά μέλη και από τα λοιπά 

μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου – εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

2) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή, που 

αποτελείται από τρία μέλη. 

3) Ο Πρόεδρος της Εταιρείας προεδρεύει των Γενικών 

Συνελεύσεων με Γραμματέα το Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας. Όταν 

εμποδίζεται ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν 

εμποδίζονται και οι δύο προεδρεύει ένας από τα μέλη που θα 

εκλεγεί από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν 

δικαιούνται ψήφου όταν προεδρεύουν των Συνελεύσεων. 

4) Ο έλεγχος του δικαιώματος ψήφου διενεργείται αποκλειστικά 

από το Δ.Σ. της Εταιρείας, η δε σχετική απόφαση ως προς ποιοι 

δικαιούνται ψήφου, κοινοποιείται σ’ όλα τα μέλη πριν την 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

5) Από το Δ.Σ. παραδίδονται στη Εφορευτική Επιτροπή, μόλις αυτή 

εκλεγεί, ο κατάλογος των μελών που δικαιούνται ψήφου, 

αντίγραφο του καταλόγου των υποψηφίων για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την ομαλή 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας και της διαλογής. 

 

Άρθρο 25ο Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, οι 

δε έκτακτες, ανάλογα με τα ζητήματα που αναφύονται. Τις Γενικές 

Συνελεύσεις συγκαλεί, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος 

της Εταιρείας δεκαπέντε μέρες τουλάχιστον πριν από τη 

Συνέλευση. Στην προκήρυξη πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η 

ημερομηνία και η ώρα της συνέλευσης όπως και τα θέματα που θα 

συζητηθούν. Αναφέρονται επίσης η ημερομηνία και η ώρα 
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συγκλίσεως της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που δεν 

θα επιτευχθεί απαρτία. Η προκήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί σε 

τρείς τουλάχιστο ημερήσιες εφημερίδες ή/και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή/και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

2) Έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις συγκαλούνται για ορισμένα 

κατεπείγοντα ή επίκαιρα θέματα μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή 

μετά από αίτηση του ενός πέμπτου των μελών. Στην περίπτωση 

αυτή, η σύγκληση της Γεν. Συνελεύσεως διενεργείται υποχρεωτικά 

σε ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής της αιτήσεως 

συζητούνται δε σ’ αυτή μόνο τα θέματα, που είναι γραμμένα στην 

αίτηση.  

3) Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη 

είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η 

Γεν. Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μετά παρέλευσης μισής ώρας, 

χωρίς άλλη πρόσκληση οπότε λογίζεται πως βρίσκεται σε απαρτία 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.  

4) Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία. Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του 

Καταστατικού ή διάλυση της Εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 

τουλάχιστο των ¾ των παρόντων μελών και φανερή ονομαστική 

ψηφοφορία.  

5) Στις Γεν. Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερή με 

ανάταση χεριού, μυστική δε και με ψηφοδέλτιο μόνο κατά την 

εκλογή μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή για λήψη 

απόφασης που αφορά προσωπικό ζήτημα.  

6) Η Γεν. Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα 

θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

7) Στις συνεδριάσεις των Γεν. Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά 

των συζητήσεων και αποφάσεων που επικυρώνονται στη επόμενη 

συνέλευση ασαφές.  
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Άρθρο 26ο Γενική Συνέλευση 

1) Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο μεταξύ 

Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου για τα πιο κάτω θέματα: 

(α) Την έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων της Διοίκησης 

της Εταιρείας, της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της 

έκθεσης των ελεγκτών. 

(β) Την εκλογή της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

2) Η ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί να επιληφθεί και άλλων 

θεμάτων επείγουσας και σοβαρής φύσης που είναι δυνατόν να 

τεθούν στη Γεν. Συνέλευση από το Δ.Σ.     

 

Άρθρο 27ο Σφραγίδα 

Η εταιρεία έχει δική της σφραγίδα      

 

 

Άρθρο 28ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής 

των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και καθορίζει τα πλαίσια 

της δραστηριότητας των Επιτροπών, που συγκροτούνται με απόφαση 

του Δ.Σ.     

Ο εσωτερικός κανονισμός προτείνεται από το Δ.Σ. και ψηφίζεται από 

τη Γενική Συνέλευση. 
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Άρθρο 29ο Για τη τροποποίηση τω διατάξεων του παρόντος 

καταστατικού απαιτείται σύγκληση Ειδικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, που γίνεται με την πρωτοβουλία του Δ.Σ. ή με την 

έγγραφη αίτηση των 2/3 των μελών που δικαιούνται ψήφου. Εντός 

30 ημερών από τη ψήφιση των τροποποιήσεων το Δ.Σ. μεριμνά για 

την ενημέρωση, έγκριση και καταχώρηση στο Μητρώο του Εφόρου 

Σωματείων. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στον Έφορο 

εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους των στοιχείων/πληροφοριών 

που αφορούν: 

(α) αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι 

οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,  

(β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της 

διοίκησης του σωματείου με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους και  

(γ) κατά πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος 

αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων (1 τουλάχιστον Γ.Σ. κάθε 

χρόνο) που ορίζει το παρόν καταστατικό. 

Ο έφορος θα πρέπει να ενημερώνεται επίσης σε περίπτωση αλλαγής 

διεύθυνσης. 

 

Άρθρο 30ο Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαλυθεί για οποιοδήποτε 

λόγο, ή περιουσία της περιέρχεται μέσω του Εφόρου σε ευαγές 

ίδρυμα. 

 

Άρθρο 31ο Σε περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού όπως και για 

κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, 

αποφαίνεται το Δ.Σ. της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια του 

Καταστατικού και των Νόμων, με την έγκριση της αμέσως επόμενης 

Γενικής Συνέλευσης. 
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Άρθρο 32ο Το σωματείο είναι υπερκομματικό. 

 

Άρθρο 33ο  

1) Το σωματείο τηρεί λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρίζονται 

όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του σωματείου και 

καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους 

λογαριασμούς:  

• Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

• Λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του 

οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για 

λογαριασμό του κατά τη διάρκεια αυτού. 

• Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται ή 

που του οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους. 

2) Οι λογαριασμοί του σωματείου ελέγχονται από εγκεκριμένο 

ελεγκτή εφόσον τα ετήσια έσοδα υπερβαίνουν τις σαράντα 

χιλιάδες ευρώ (40.000).  

3) Το σωματείο είναι Μη Κερδοσκοπικό. Καμία αμοιβή δεν θα 

καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος 

ή αξιωματούχο της διοίκησης του σωματείου ή και ιδρυτικά μέλη. 

Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων και των μελών της 

διοίκησης ή των ιδρυτών του σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν 

ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και 

αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα 

χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς 

προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.  



20 
 

 

Άρθρο 34ο  

Σε περίπτωση που τα μέλη της ΒΕΚ μειωθούν κάτω των είκοσι (20), η 

ΒΕΚ, εντός ενός μηνός, θα πρέπει να ενημερώσει τον Έφορο 

Σωματείων. 

 

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε σε Καταστατική 

Συνέλευση που έγινε στη Χοιροκοιτία στις 24 Οκτωβρίου 2019. 

 

 

 


