ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία ‘’Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Σχολής Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Κρήτης’’.
Άρθρο 2
Ε∆ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το Ηράκλειο και λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτού του καταστατικού και της ισχύοθσας Νοµοθεσίας για τα
Σωµατεία. Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, που στην
περιφέρεια έχει τις λέξεις ‘’ Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Σχολής
Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης’’ δύο σειρές και το έτος ίδρυσης
του συλλόγου στο κέντρο.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου είναι η οργάνωση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών της
Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης για την επίτευξη των
επόµενων στόχων:
1) Εξύψωση του πνευµατικού και πολιτιστικού επιπέδου των µελών
του Συλλόγο και η εκλαϊκευµένη διάδοση των επιτευγµάτων της επιστήµης
από τα µέλη.
2) Ικανοποίηση των άµεσων επιδιώξεων των µελών του Συλλόγου,
δηλαδή:
α) Κατοχύρηση και ανάπτυξη των µεταπτυχιακών σπουδών και
έρευνας που γίνονται στα Πανεπιστήµια και στα κέντρα ερυνών Ελλάδας και η
συνεχή προσπάθεια για την ανύψωσή τους.
β) Κατοχύρηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και προώθηση
εργασιακών διεκδικκήσεων των µεταπτυχιακών φοιτητών.
γ) Επαγγελµατική κατοχύρωση των κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων.
δ) Ένταξη των επιδιώξεων των µεταπτυχιακών φοιτητών µέσα στα
πλαίσια των επιδιώξεων του Ελληνικού λαού.
Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τρόποι για την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου είναι:
1) Συνεχής επαφή των µελών µεταξύ τους και η συνεργασία µε άλλους
Συλλόγους, Οργανώσεις, Σωµατεία και Οµοσπονδίες που έχουν τους
ίδιους ή παρόµοιους σκοπούς.

2) ∆ιαβήµατα στις αρχές, ανακοινώσεις στον τύπο, πραγµατοποίηση
επιστηµονικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων και κάθε άλλο
πρόσφορο µέσο.
3) Η δηµοκρατία επιτροπών µελέτης και έρευνας σχετικά µε την επίτευξη
των σκοπών του Συλλόγου, καθώς και η παρουσίαση διαλέξεων µε
ευρύτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον.
Άρθρο 5
ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕΛΩΝ
Μέλη του Συλλόγου µπορούν να είναι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής
Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που είναι πτυχιούχοι
Ανωτάτων Σχολών και αποδέχονται τις αρχές του καταστατικού. Για την
απόκτηση της ιδιότητας του µέλους, απαιτείται έγγραφη αίτηση προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καταβολή του σχετικού παραβόλου εγγραφής και
επικύρωση της εγγραφής από την αµέσως επόµενη
χρονικά Γενική
Συνέλευση.
Η εγγραφή µελών κατά το διάστηµα µεταξύ προκύρηξης και διεξαγωγής
εκλογών του Συλλόγου απαγορεύεται απόλυτα.
Άρθρο 6
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, να µετέχουν στις
συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να προτείνουν οτιδήποτε νοµίζουν
πως συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου γραπτά ή
προφορικά, προς τα όργανα της διοικήσεως του Συλλόγου που υποχρεούνται
να απαντήσουν γραπτά ή προφορικά.
Άρθρο 7
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος του συλλόγου που η δραστηριότητά του αντιτίθεται προς τους σκοπούς
του Συλλόγου ή εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων της ∆ιοικήσεως του
Συλλόγου, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα µε την
βαρύτητα των πράξεών του:
1. Γραπτή επίπληξη
2. Προφορική αποβολή
3. ∆ιαγραφή
α) Οι παραπάνω κυρώσεις εοιβάλλονται µετά από πρόταση οποιουδήποτε
µέλους του Συλλόγου, µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Η απόφαση του ∆.Σ. γίνεται τελεσίδικη µόνο µετά από
επικύρωση από την Γενική Συνέλευση και µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3
των παρόντων µελών. Το ∆.Σ. υποχρεούται να φέρει το θέµα της επικύρωσης
της ποινής στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά η ποινή
ακυρώνεται.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφίας των 2/3 των
παρόντων µελών και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο του ½ των µελών του

Συλλόγου, αφού θα έχει τηρηθεί η διαδικασία καθορισµού θεµάτων της Γ.Σ.
σύµφωνα µε το άρθρο 16.
Και στις δύο παραπάνω πριπτώσεις η πρόταση ποινής πρέπει να
ανακοινώνεται στο µέλος του οποίου ζητείται πειθαρχική κύρωση, δέκα (10)
τουλάχιστον ηµέρες πριν την συζήτηση. Το µέλος έχει πάντα το δικαίωµα
γραπτής απολογίας, αν όµως δεν ασκήσει το δικαίωµα αυτό η ποινή
επιβάλλεται και χωρίς απολογία. Επιβολή ποινής κατά το χρονικό διάστηµα
µεταξύ προκύρηξης και διεξαγωγής εκλογών του Συλλόγου απαγορεύεται.
Άρθρο 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος θεωρείται παραιτηµένο µόνο µετά από έγγραφη δήλωση προς το ∆.Σ.
του Συλλόγου, είναι όµως υποχρεωµένο να καταβάλλει την συνδροµή του
µέχρι και την παραίτησή του.
Άρθρο 9
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα µέλη υποχρεούνται να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του
Συλλόγου, συµορφούµενα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να
καταβάλλουν την τακτική ή έκτατη εισφορά που καθορίζει η Γ.Σ. ή το ∆.Σ.
(βλέπε άρθρο 29)
Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των µελών
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
γ) Οι επιτροπές τµηµάτων
δ) Η εξελεκτική επιτροπή.
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των µελών είανι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και
αποφασίζει για κάε θέµα. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργν
του Συλλόγου. Ειδικότερα:
α) Κρίνει τον απολογισµό του απερχόµενου ∆.Σ.
β) Εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεκτικής
επιτροπής.
γ) Αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή µελών.
δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον ισολογισµό δαπανών και
απαλλάσει ή όχι από κάθε ευθύνη το ∆.Σ. µε βάση την έκθεση της εξελεκτικής
επιτροπής.
ε) Επικυρώνει την δηµιουργία τµηµάτων.
στ) Αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού.
ζ) Προκηρύσσει εκλογές.

Άρθρο 12
ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α- Συγκαλούνται µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύο (2) Τακτικές
Γενικές Συνελεύσεις των µελών τον χρόνο, η πρώτη την πρώτη Κυριακή του
Φεβρουαρίου και η δεύτερη την πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση (Φεβρουαρίου) του έτους και µόνο αυτή:
α) Κρίνει τον απολογισµό του απερχόµενου ∆.Σ.
β) Εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεκτικής
επιτροπής.
γ) Προκηρύσσει εκλογές µέσα σε 15 ηµέρες και καθορίζει την ώρα
έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
Β- Έκτατες Γενικές Συνελεύσεις των µελών συγκαλούνταιι για επείγοντα και
σοβαρά θέµατα του Συλλόγου µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή µετά από αίτηση του 1/5 των µελών του Συλλόγου, και µε
θέµατα τουλάχιστον για εκείνα τα οποία συγκλήθηκε.
Γ- Αν κατά την διάρκεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υπερψηφιστεί µε
πλειοψηφία 60% των εγγεγραµµένων µελών του Συλλόγου, πρόταση
καθαιρέσεως του ∆.Σ. παραιτείται αυτοδίκαια και η Γενική Συνέλευση
προκηρύσσει εκλογές.
∆- Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για λόγους ανώτερης βίας έχει δικαίωµα το 1/5 των µελών του Συλλόγου να
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και ενδεχόµενα προκήρυξη νέων
εκλογών.
Στην περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σαν
σώµα υποχρεώνεται να συκαλέσει Γενική Συνέλυση και να φέρει σε αυτήν το
θέµα της παραίτησής του. Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή η έκτακτη Γενική
Συνέλευση θα συγκληθεί όπως αναφέρεται παρακάτω. Σ’αυτή την Γενική
Συνέλευση δεν επιτρέπονται άλλα θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Άρθρο 13
ΣΥΓΚΛΙΣΗ Γ.Σ.
Για την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης τα µέλη του Συλλόγου ειδοποιούνται µε
προσκλήσεις που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα
του ∆.Σ., διαφορετικά µε κάθε πρόσφορο µέσο και σε εύλογο χρονικό
διάστηµα πριν την Γενική Συνέλευση. Οι προσκλήσεις ή ο οποισδήποτε άλλος
τρόπος ειδοποίησης πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζουν τον τόπο, χρόνο, τα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης και την ηµεροµηνία επανάληψης της Γ.Σ. σε
περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία.
Άρθρο 14
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ Γ.Σ.
Στις Γενικές Συνελεύσεις των µελών του Συλλόγου µετέχουν τα µέλη που είναι
ταµειακώς εντάξη. Οι Γ.Σ. βρίσκονται αε απαρτία εφόσον συµµετέχει το 50%
συν ένα τουλάχιστο των ταµειακώς εντάξη µελών του Συλλόγου. Αν δεν
επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά το αργότερο µέσα σε µία

βδοµάδα στον ίδιο χώρο µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης µε την
υποχρεωτική παρέλευση µιας τουλάχιστον ηµέρας από την προηγούµενη
Γ.Σ., έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τα παρόντα µέλη.
Άρθρο 15
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Γ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από Πρόεδρο που εκλέγεται κατά την έναρξή
της δια ανατάσεως των χειρών µε σχετική πλειοψηφία. Κατά τον ίδιο τρόπο
εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας της Γ.Σ. Οι αποφάσεις των Γ.Σ.
λαµβάνονται µε ανάταση των χειρών και καταµετρούνται, εκτός από την
περίπτωση που τίθεται προσωπικό θέµα, οπότε διενεργείται µυστική
ψηφοφορία και η απόφαση λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία. Εξαιρετικά για
τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία του ½ συν 1 των
ταµειακώς εντάξη µελών του Συλλόγου. Ταµειακώς εντάξη για καταστατική
Συνέλευση θεωρούνται τα µέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταµειακές τους
υποχρεώσεις πριν την έναρξη της Γ.Σ. Για την διάλυση του Συλλόγου
απαιτείται η παρουσία των ¾ των µελών του Συλλόγου που είναι ταµειακώς
εντάξη.
Άρθρο 16
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης των Γ.Σ. µπορούν να γραφούν οποιαδήποτε
ζητήµατα που περιέχονται στους σκοπούς της Γ.Σ., που ο πρόεδρος
υποχρεώνεται να ανακοινώσει τα θέµατα που προτείνει για συζήτηση. Κάθε
άλλο θέµα συζητείται στην Γ.Σ. εφόσον υποστηριχθεί από 1/5 τουλάχιστον
των µελών και υποβληθεί στο ∆.Σ. πριν την σύγκλιση της Γ.Σ. Για την σειρά
συζήτησης των θεµάτων αποφασίζει η Γ.Σ. Κάθε µέλος µπορεί να προτείνει
για συζήτηση πρόσθετα θέµατα που συζητούνται εφόσον εγκριθούν µε
σχετική πλειοψηφία, µετά το τέλος της συζήτησης των στην ηµερησία διάταξη
περιλαµβανοµένων θεµάτων.
Άρθρο 17
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταµελές (5) διοικητικό συµβούλιο που εκλέγεται
από τα µέλη του Συλλόγου σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από την Γ.Σ.
οπωσδήποτε δε µέσα σε 15 ηµέρες από την σύγκλισή της. Η θητεία του ∆.Σ.
λήγει κάθε χρόνο µε το τέλος του Ιανουαρίου (ετήσια). Για τις εκλογές του ∆.Σ.
αποφασίζει η τακτική Γ.Σ. του Φεβρουαρίου.
Άρθρο 18
ΕΚΛΟΓΗ ∆.Σ. – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι εκλογές για ∆.Σ. γίνονται από τριµελή (3) Εφορευτική Επιτροπή µε δύο (2)
αναπληρωµατικά µέλη που εκλέγονται από την Γ.Σ. και της οποίας (εφορ.
επιτροπή) προεδρεύει το µέλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση ισοψηφίας
γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων.

Η θέση µέλους της Εφορευτικής Επιτροπής που παραιτείται ή κωλύεται στην
άσκηση των καθηκόντων του καταλαµβάνεται από τα αναπληρωµατικά µέλη
της ανάλογα µε την σειρά επιτυχίας τους. Τα µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για το ∆.Σ.
Άρθρο 19
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Τα ονόµατα των υποψηφίων κατατίθενται στον πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής επτά (7) πριν από τις εκλογές. Μετά ανακοινώνονται επίσηµα από
την Εφορευτική Επιτροπή οι υποψήφιοι και καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο
τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που τυπώνεται µε ευθύνη της Εφορευτικής
Επιτροπής τρεις (3) ηµέρες πριν τις εκλογές.
Άρθρο 20
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η εφορευτική επιτροπή παραλαµβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή,
τοποθετεί την σφραγίδα του Συλλόγου και µετά ο πρόεδρος αυτής κηρύσσει
την έναρξη της ψηφοφορίας. Κάθε ψηφοφόρος αποσύρεται σε ξεχωριστό
χώρο, που πληρεί τους όρους της µυστικότητας και έχει δικαίωµα να ψηφίσει
µέχρι πέντε (5) υποψήφιους για το ∆.Σ. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας
µπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί τους. Μετά το
τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων
και ανακοινώνει τα αποτελέσµατα διαλογής. Σ’ αυτή την φάση µπορούν να
παρακολουθούν την διαδικασία όλα τα µέλη του Συλλόγου.
Άρθρο 21
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις των υποψηφίων ή άλλων µελών του Συλλόγου για την εγκυρότητα
ή όχι των εκλογών µπορούν να υποβληθούν καθ’ όλη την διάρκεια της
ψηφοφορίας.
Η εφορευτική επιτροπή είτε συγχρόνως µε την υποβολή της ένστασης είτε στο
τέλος της ψηφοφορίας συνεδριάζει και εκδικάζει όλες τις υποβληθείσες
ενστάσεις. Με την λήξη της ψηφοφορίας ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα και
η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγµένους υποψηφίους.
Άρθρο 23
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ∆.Σ.
Το ∆.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο ή από τρία (3) τουλάχιστον µέλη του
∆.Σ. µε γραπτή ανακοίνωση που ορίζει τον τόπο, χρόνο και θέµατα
συζήτησης της συνεδρίασης. Η κοινοποίηση στα µέλη του ∆.Σ. γίνεται 48
ώρες πριν από την συνεδρίαση. Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά µεν µία (1) φορά
το µήνα, έκτατα δε όποτε παρουσιάζεται ανάγκη για συγκεκριµένα θέµατα.
Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για όλα τα µέλη του Συλλόγου που έχουν
δικαίωµα λόγου όχι όµως ψήφου. Το ∆.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν
είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) µέλη του. Τα θέµατα που υποβάλλονται
για συζήτηση µετά από αίτηση οποιουσδήποτε µέλους για θέµα εκτός

ηµερήσιας διάταξης συζητούνται αν συµφωνεί το ∆.Σ. Οι αποφάσεις
λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία εκτός αν πρόκειται
για προσωπικό θέµα για το οποίο θα ζητούσαν µυστική ψηφοφορία δύο (2)
τουλάχιστον παρόντα µέλη του ∆.Σ.
Άρθρο 24
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΤΑΜΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο Πρόεδρος συγκαλεί, διευθύνει τις τακτικές και έκτατες συνεδριάσεις του
∆.Σ., αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο ενώπιον κάθε αρχής, φροντίσει για την
εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, συντονίζει την δράση των µελών του
και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τον
Σύλλογο.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει για
οποιοδήποτε λόγο και συνεργάζεται µε τον πρόεδρο στην εκτέλεση των
αποφάσεων του Συλλόγου.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνει τα µέλη του ∆.Σ. για τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται
από τα παρόντα µέλη του ∆.Σ. και είναι πρόεδρος σ’ αυτό όταν κωλύεται ο
πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Ευθύνεται για την τήρηση των βιβλίων του
Συλλόγου, φυλάει την σφραγίδα και υπογράφει µαζί µε τον πρόεδρο κάθε
έγγραφο.
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταµίας έχει την ευθύνη του ταµείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την
εξελεκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Ο
ταµίας έχει στην διάθεσή του για να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες ανάγκες του
Συλλόγου ποσό που δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες δραχµές (20.000). Τα
χρήµατα του Συλλόγου κατατίθενται στο όνοµα του ταµία και ενός άλλου
µέλους του ∆.Σ. στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Ανάληψη χρηµάτων
πραγµατοποιεί ο ταµίας µόνο µε απόφαση του ∆.Σ.
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Ειδικός Γραµµατέας αναπληρώνει τον γενικό γραµµατέα όταν κωλύεται στα
καθήκοντά του και βοηθά στην τήρηση των πρακτικών.
Άρθρο 25
ΑΠΩΛΕΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις χάνει το αξίωµά του. Μέλη του ∆.Σ. δεν µπορούν να χάσουν την
θέση τους παρά µόνο µε απόφαση της Γ.Σ. και µε πλειοψηφία των 3/5 των
παρόντων µελών. Την πρόταση µοµφής που συνεπάγεται αποβολή του
µέλους από το ∆.Σ. πρέπει να υποβάλλουν τουλάχιστον το 1/5 των µελών του
Συλλόγου. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως µέλους του ∆.Σ. για οποιοδήποτε
λόγο πληρούται από τον αµέσως επόµενο αναπληρωµατικό.

Άρθρο 26
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από την πρώτη Γενική Συνέλευση του έτους εκλέγεται η εξελεκτική επιτροπή
που αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά, µε
ετήσια θητεία και έργο την άσκηση του ταµειακού ελέγχου και την υποβολή
της σχετικής έκθεσης στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση του έτους.
Άρθρο 27
Ο Σύλλογος µπορεί να αποτελέσει µέλος φοιτητικής Οµοσπονδίας ή άλλης
ένωσης µεταπτυχιακών φοιτητών, µετά από απόφαση της Γ.Σ.
Άρθρο 28
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Το δικαίωµα εγγραφής και η κατ’ έτους εισφορά των µελών που
καθορίζεται από το ∆.Σ.
β) Οι τόκοι των κατατεθουµένων χρηµάτων του Συλλόγου.
γ) Έκτατες εισφορές που επιβάλει το ∆.Σ. ή η Γ.Σ. ανάλογα µε τις ανάγκες του
Συλλόγου.
δ) Οι δωρεές και κάθε πράξη ελεθευριότητας καθώς και έσοδα που τυχόν θα
υπάρξουν από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Άρθρο 29
ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στο
ίδρυµα παιδιών µε ειδικές ανάγκες ο ‘’Άγιος Σπυρίδων’’.
Άρθρο 30
1) Για θέµατα που δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτό το καταστατικό αποφασίζει η
Γ.Σ.
2) Για κάθε ασάφεια ή παράληψη του καταστατικού εφαρµόζονται οι σχετικές
διατάξεις του Νόµου.
3) Η ανάγνωση, η έγκριση και ψήφιση του παρόντος καταστατικού όπως έχει
παραπάνω, που αποτελείται από 30 άρθρα έγινε από τα ιδρυτικά µέλη του
Συλλόγου στην πρώτη συγκέντρωσή του στο Ηράκλειο την 26η Φεβρουαρίου
1990, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και υπογράφεται από αυτά όπως
παρακάτω:
Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Αναγνωστάκης Ιωάννης
2) Αντωνάκης Νικόλαος
3) Γιαχνάκης Εµµανουήλ
4) Γιαουράκης Γεώργιος
5) ∆αµηλάκης Ιωάννης
6) Κουκούλη Σοφία
7) Κουκουράκης Μιχαήλ
8) Κριτής Αριστείδης

9) Κωνσταντοπούλου Μαρία
10) Κωσταρίδου Ελένη
11) Λιαπάκης Γεώργιος
12) Μακρυγιαννάκης Αντώνης
13) Μαρµατσούρη Ειρήνη
14) Μαρκογιαννάκης Μανόλης
15) Μαλιαράκη Νίκη
16) Μπαµπάλης Θωµάς
17) Παπατζανάκη Μαρία
18) Ράος Βασίλης
19) Ροκαδάκης Λεωνίδας
20) Τζαγκουρνισάκης Μηνάς
21) Τζωράκης Γεώργιος
22) Τζωράκη Κατερίνα
23) Τζιλιβάκος Βασίλης
24) Τζιλιµιγκάκη Αµαλία
25) Φουντούλη Καλιόπη
26) Φωστείνης Ιωάννης
27) Χατζάκης Εµµανουήλ
28) Χατζόγλου Αναστασία
29) Παναγιωτάκη ∆αυïδ
30) Κονδυλάκης Στυλιανός

