ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»,
που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Σφραγίδα του Σωματείου
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Σωματείο, που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥ ΛΑΝΔΡΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» και σε συντομία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ».
Άρθρο 2ο
Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η ηθική και υλική ενίσχυση και γενικά η συμπαράσταση προς το «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας»
για την επίτευξη των σκοπών του.
β) Η διάδοση, σε συνεργασία με το Μουσείο, των γνώσεων για την Φυσική Ιστορία στην Ελλάδα, προς
ανάπτυξη της αγάπης και του σεβασμού των Ελλήνων προς το φυσικό περιβάλλον τους.
γ) Η προβολή με κάθε τρόπο του Ελληνικού φυσικού πλούτου και της σημασίας του.
δ) Η επικοινωνία και συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις, ελληνικές, αλλοδαπές και διεθνείς.
ε) Η επιδίωξη προσέλκυσης κρατικού ενδιαφέροντος και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της
χλωρίδας και πανίδας και γενικότερα των οικολογικών στοιχείων της Ελληνικής φύσης.
στ) Κάθε παράλληλη δραστηριότητα με τους σκοπούς του Μουσείου και σε συνεργασία με αυτό, ήτοι:
ερευνητική, εκδοτική, εκπαιδευτική, διαφωτιστική, οργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων κλπ.
Άρθρο 3ο
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, η έδρα και το έτος ίδρυσής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη του Σωματείου. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις αυτών.
Άρθρον 4ο
α) Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: 1) Τακτικά, με υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής και 2)
Επίτιμα, χωρίς οικονομική υποχρέωση
β) Ως τακτικά μέλη εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτησή τους πρόσωπα που
προτείνονται από δύο τακτικά μέλη και μπορούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, που έχουν συμβάλει
με εξαιρετικά ιδιαίτερο τρόπο, ηθικά ή υλικά στο έργο είτε του Σωματείου είτε του Μουσείου.
δ) Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει την
αποδοχή της αίτησής του για την εγγραφή του στο Σωματείο, του δε επίτιμου μέλους με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος, η οποία όμως θα πρέπει να επικυρωθεί από τον πρώτη
Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί.
Άρθρο 5ο
α) Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο, να
ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
β) Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρακολουθούν τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και να λαμβάνουν
τον λόγο σε αυτές, να διατυπώνουν απόψεις και να υποβάλουν προτάσεις, δεν μπορούν όμως να ψηφίζουν, να
εκλέγουν ή να εκλέγονται.
Στα επίτιμα μέλη αποστέλλεται η ίδια πρόσκληση για την σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων όπως και στα τακτικά
μέλη.
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Άρθρο 6ο
Όλα τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την τακτική ετήσια συνδρομή τους στο Σωματείο, που
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ετήσια συνδρομή είναι δυνατόν να διακρίνεται σε κατηγορίες (άτομα
κάτω τω 35 ετών, οικογένειες, ζευγάρια, φοιτητές κ.λπ.)
Άρθρο 7ο
Κάθε μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήσει από το Σωματείο οποτεδήποτε, ύστερα από έγγραφη δήλωσή του
στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιήσει την έγγραφη δήλωση αποχώρησης στο
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει μετά την υποβολή της, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την
διαγραφή του από το Μητρώο Μελών, στο οποίο και θα καταχωρείται.
Άρθρο 8ο
Όποιο μέλος δεν συμμορφώνεται προς οποιαδήποτε διάταξη του Καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά
ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Σωματείου ή καθυστερεί τις ταμειακές του υποχρεώσεις πάνω από διετία,
μπορεί να διαγραφεί με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνεται από την πρώτη,
μετά την διαγραφή, Γενική Συνέλευση με σχετική απόφαση αυτής και στην οποία Γενική Συνέλευση θα μπορεί να
παραστεί και το διαγραφόμενο μέλος και να εκθέσει τις απόψεις του, πριν την λήψη της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης που θα επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η Γενική Συνέλευση των Μελών
Άρθρο 9ο
α) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους
υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι την ημέρα σύγκλησης αυτής, διακρίνεται δε σε τακτική και έκτακτη.
β) Η Τακτική Γεν. Συνέλευση των μελών του Σωματείου συγκαλείται μία φορά τον χρόνο και μέσα στον μήνα
Μάρτιο.
γ) Η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, συγκαλείται, όπως και η τακτική, εφόσον: 1) κριθεί αυτή απαραίτητη από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, 2) ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων
μελών, 3) ζητηθεί από τον Σύμβουλο - εκπρόσωπο του «Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας».
Στις περιπτώσεις 2 και 3 της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί το αργότερο
μέσα σε α μήνα από τη σχετική αίτηση.
δ) Η τακτική ή η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ηλεκτρονικά
επιβεβαιωμένη πρόσκληση (email) ή με ανάρτηση στον ιστότοπο του Σωματείου (website) ή τέλος έγγραφη
πρόσκληση που ταχυδρομείται, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα έχει οριστεί για την σύγκλησή
της, επιπλέον δε θα τοιχοκολλάται και στα γραφεία του Σωματείου. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο τόπος και χρόνος της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και της τυχόν
επαναληπτικής της, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την αρχική ημερομηνία που ορίστηκε.
ε) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση των χεριών των παριστάμενων μελών,
εκτός από την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής που λαμβάνονται με
μυστική ψηφοφορία και με σταυροδοσία των υποψηφίων για την εκλογή τους στα παραπάνω όργανα του
Σωματείου, τα ονόματα των οποίων θα αναγράφονται σε ενιαίο προτυπωμένο ψηφοδέλτιο, το οποίο θα φέρει τη
σφραγίδα του Σωματείου. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας ψηφοφορίας που έγινε με ανάταση
των χεριών, θα πραγματοποιείται επανακαταμέτρηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 10ο
α) Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών
μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις,
Είναι δυνατή η εκπροσώπηση τακτικού μέλους που απουσιάζει από άλλο τακτικό μέλος που θα παρευρεθεί
στη Γενική Συνέλευση, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης και με την προϋπόθεση ότι το τακτικό μέλος που
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απουσιάζει θα είναι ταμειακά ενήμερο, δεν μπορεί όμως το εξουσιοδοτούμενο τακτικό μέλος να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο (2) απόντα μέλη. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα συνυπολογίζονται στα παρόντα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης.
β) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την αρχική ημερομηνία που ορίσθηκε, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται
την ίδια ημέρα, αλλά μετά την πάροδο μίας (1) ώρας αφότου διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας, οπότε θα θεωρείται
ότι βρίσκεται σε απαρτία, με όσα μέλη είναι παρόντα.
γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.
δ) Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει πάντοτε τακτικό μέλος του Σωματείου που παρευρίσκεται σ’ αυτές
και δεν είναι μέλος του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής και το οποίο εκλέγεται κατά την έναρξη της Γενικής
Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή των παρισταμένων μελών, με ανάταση των χεριών τους, χρέη δε
Γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί το τακτικό μέλος, που εκλέγεται με την ίδιο τρόπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διοίκηση, Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 11ο
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, αποτελείται δε από τους έξι (6) Συμβούλους, όπως αυτοί
εκλέγονται κατά τα παρακάτω και από ένα τακτικό μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου,
ως εκπρόσωπος αυτού, για χρονικό διάστημα ίσο προς τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Ο
διορισμός του τελευταίου μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποτεδήποτε, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μουσείου, μαζί με την ανακλητική του απόφαση, ορίζει τον νέο εκπρόσωπό του.
β) Η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται κατά τα παραπάνω, εκλέγει κάθε δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο που έχει την σφραγίδα του Σωματείου, έξι (6) Συμβούλους, από τα τακτικά και
ταμειακά ενήμερα μέλη του, από όσους έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και
αριθμό αναπληρωματικών τους και επιπλέον εκλέγει ομοίως τρία (3) μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και
αριθμό αναπληρωματικών τους, από όσους έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για αυτήν.
γ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και διαρκεί μέχρι και την μετά την λήξη της διετίας,
Γενική Συνέλευση, κατά την οποία και θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή κατά τα
παραπάνω.
δ) Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης τα έξι (6) κατά σειρά αριθμού ψήφων τακτικά μέλη που εκλέχτηκαν
Σύμβουλοι, συνέρχονται με πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες, το συντομότερο δυνατό
και ύστερα από σχετική ψηφοφορία συγκροτούνται σε Σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα,
Ταμία, Βοηθό Γενικού Γραμματέα και Βοηθό Ταμία.
ε) Ο εκπρόσωπος του Μουσείου έχει τη θέση του Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και
συμμετέχει κανονικά, με δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στη λήψη των
αποφάσεων αυτού.
στ) Σε περίπτωση μείωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε λιγότερα από επτά (7) μέλη, λόγω
παραίτησης, θανάτου, κ.λπ., το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει τα κενά, μόλις προκύψουν από τον πίνακα των
αναπληρωματικών μελών και σύμφωνα με τη σειρά των ψήφων που έλαβε ο καθένας απ’ αυτούς στις αρχαιρεσίες
και στη συνέχεια, το Δ.Σ. με απόφασή του συγκροτείται εκ νέου σε σώμα, επανακαθορίζοντας τα καθήκοντα του κάθε
μέλους αυτού. Η θητεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμπληρώθηκε με τον παραπάνω τρόπο
θα διαρκεί όσο και η θητεία του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό.
η) Σε ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε
μέλος του Σωματείου να υποβάλει αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο της έδρας του Σωματείου με αίτημα
τον διορισμό Προσωρινής Διοίκησης, που θα είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μελών του Σωματείου με μοναδικό θέμα την εκλογή νέων Διοικητικών Οργάνων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου και μέχρι τότε η προσωρινή διοίκηση που θα
διοριστεί, θα διαχειρίζεται τις απολύτως απαραίτητες και κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του Σωματείου
θ) To Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά
τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος
κρίνει τούτο σκόπιμο ή ζητηθεί τούτο από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύματος και αυτού
προεδρεύει μέλος που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία
αν παρευρίσκονται σ’ αυτό τέσσαρα (4) τουλάχιστον μέλη του, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος,
ι) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς συνεχόμενες
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Συνεδριάσεις που θα υπερβαίνουν συνολικά το ένα τρίτο (1/3) του
συνόλου των Συνεδριάσεων κάθε χρόνου, μπορεί να εκπέσει των καθηκόντων του και ν’ αντικατασταθεί, ύστερα από
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση δε
άρνησής του από το κατά σειρά επόμενο κ.ο.κ. και μέχρι να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Επί μέρους καθήκοντα μελών του Δ.Σ.
Άρθρο 12ο
α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει αυτού, έχει δε την ευθύνη για την εκτέλεση
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Εκπροσωπεί το
Σωματείο στις Αρχές, Δικαστήρια Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες,
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, ΕΦΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.). Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου να εκπροσωπήσει το Σωματείο, με την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει την ημερησία διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων, διευθύνει τις συζητήσεις,
κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου, εκτός από
εκείνα τα οποία αφορούν την Ταμειακή Διαχείριση, τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον Ταμία, καθώς και τα
πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα, επιταγές κλπ.
Αριθμεί και μονογράφει όλα τα βιβλία του Σωματείου (ήτοι: το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Βιβλίο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, το Βιβλίο Μητρώου Μελών καθώς και όλα τα ταμειακά βιβλία και τα μπλοκ
αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών), ελέγχει τους λογαριασμούς, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την
έγκριση κάθε αναγκαίας δαπάνης και εκτελεί τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το Καταστατικό. Ελέγχει επίσης
όσα από αυτά επιτρέπεται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα
τα καθήκοντά του.
γ) Ο Γενικός Γραμματεύς ανακοινώνει τα προς συζήτηση θέματα, γνωστοποιεί τα έγγραφα που
παραλήφθηκαν από το Σωματείο, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα που αποστέλλονται καθώς και τα
πρακτικά. Τηρεί τα βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων - Διοικητικού Συμβουλίου, το Βιβλίο Μητρώου Μελών
καθώς και το Αρχείο των εγγράφων του Σωματείου. Φυλάσσει την σφραγίδα τού Σωματείου. Τον Γενικό Γραμματέα
συνδράμει στο έργο του ο Σύμβουλος – Βοηθός Γεν. Γραμματέα και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματός του.
δ) Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου που είναι αριθμημένο ανά φύλλο και θεωρημένο από τον Πρόεδρο
καθώς και τα μπλοκ αποδείξεων, έχει δε την ευθύνη για τις πληρωμές και τις εισπράξεις καθώς και τις συναλλαγές
με τις Τράπεζες κ.λπ. οργανισμούς, όπου δε απαιτείται συνυπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα ή παραστατικά μαζί
με τον πρόεδρο. Καταρτίζει σχέδια Προϋπολογισμού και Απολογισμού, τα οποία εισηγείται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, είναι δε υπεύθυνος για την ακρίβεια αυτών. Παρέχει πρόθυμα, όποτε του ζητηθούν, πληροφορίες στο
Διοικητικό Συμβούλιο για την γενικότερη οικονομική κατάσταση του Σωματείου. Καταθέτει σε Τράπεζα κάθε
χρηματικό ποσό, χωρίς να δικαιούται να παρακρατεί στο Ταμείο του Σωματείου ποσό μεγαλύτερο των χιλίων (1.000)
ευρώ. Η ανάληψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή η είσπραξη τίτλου από Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου,
πραγματοποιείται από τον Ταμία ύστερα από έγγραφο του Σωματείου που θα πρέπει να υπογράφεται από τον
Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του. Τον Ταμία συνδράμει στο έργο του ο Σύμβουλος – Βοηθός Ταμία και αναπληρώνει
αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Οικονομική Διαχείριση, Πόροι, Λογοδοσία, Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 13ο
α) Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους,
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β) Πόροι του Σωματείου είναι: 1) Οι ετήσιες συνδρομές, 2) Οι έκτακτες εισφορές, 3) Κληρονομίες και
κληροδοσίες, για την αποδοχή των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, 4) Δωρεές, 5)
Πιθανές χορηγίες από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή Ν.Π.Ι.Δ., 6) Έσοδα από εκδόσεις, και 7) Κάθε άλλο έσοδο που
προέρχεται από οποιασδήποτε αιτία, η οποία όμως πρέπει να εγκρίνεται προηγουμένως από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για την οικονομική διαχείριση της προηγούμενης χρήσης στην Τακτική
Γενική Συνέλευση και προβαίνει παράλληλα σε λογοδοσία και απολογισμό του έργου του.
δ) Κάθε δεύτερο έτος με τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιούνται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με
την εκλογή των έξι (6) τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και αναπληρωματικών τους, εκλέγονται και
τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ήτοι τρία (3) τακτικά καθώς και αναπληρωματικά τους, επίσης για διετή θητεία.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση αλλά και καθόλη τη διάρκεια της θητείας της δικαιούται
να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της διαχείρισης της οικονομικής χρήσης που ελέγχει και πριν την Τακτική
Γενική Συνέλευση συντάσσει έκθεση, την οποία ο Πρόεδρός της ή εξουσιοδοτημένο μέλος της ανακοινώνει στη
Γενική Συνέλευση, προτείνοντας την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη ή καταλογίζοντας
τυχόν ευθύνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάλυση, Τροποποίηση
Άρθρο 14ο
Η διάλυση του Σωματείου, όπως και η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται με πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ειδικά συγκληθεί προς
τούτο και η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται σ’ αυτή τα μισά τουλάχιστον των ταμειακά
ενήμερων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται
στο «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας».
Άρθρο 15ο
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Περιπτώσεις επείγουσας ή δευτερεύουσας σημασίας ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβούλιου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών συναφών νόμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 16ο
Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν κατά τον Μάρτιο του έτους 1981. Μέχρι τότε το Σωματείο θα διοικείται από το
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που υποδείχθηκε, για μεν τα έξι από τα επτά μέλη του από την Ιδρυτική Γενική
Συνέλευση των Μελών - Ιδρυτών, για δε το έβδομο μέλος αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, θα
ελέγχεται δε από την Εξελεγκτική Επιτροπή, που υποδείχθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μελών-Ιδρυτών, με
απόλυτη τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος περί Διοίκησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που υποδείχθηκε από τους Ιδρυτές, εφ’ όσον, κρίνει ότι συντρέχουν αποχρώντες
λόγοι, μπορεί να συγκαλέσει νωρίτερα την Γενική Συνέλευση των μελών για την διενέργεια αρχαιρεσιών.
Άρθρο 17ο
Το καταστατικό θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεών του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τον
πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού να επιφέρουν, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, σε διατάξεις του Καταστατικού, κάθε
συμπλήρωση ή διόρθωση που τυχόν θα ήταν αντίθετοι με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από τον
αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή.
Άρθρο 18ο
Το παρόν Καταστατικό έχει δέκα οκτώ (18) άρθρα, τα οποία διαβάστηκαν στη Γενική Συνέλευση στις
25.10.2019 και εγκρίθηκαν ομόφωνα από αυτήν, αποτελεί δε τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού που είχε
εγκριθεί στις 3.1.1978 από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μελών – Ιδρυτών, του Σωματείου.
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