ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται στο Βόλο σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», εν συντομία «ΣΥ.Ρ.ΜΑ.», και έδρα το
ΒΟΛΟ.
ΑΡΘΡΟ 2
Ο Σύλλογος έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό και συγκεκριμένα τη διάδοση με κάθε
νόμιμο μέσο της ραδιοερασιτεχνικής τηλεπικοινωνίας, καθώς και τη συμμετοχή στην
πολιτική προστασία σε θέματα εκτάκτων αναγκών. Με τον όρο τηλεπικοινωνία
νοείται η μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων,
ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους που πραγματοποιείται με ασύρματα
ραδιοηλεκτρικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η ραδιοερασιτεχνική επικοινωνία
έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα
και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από
πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική
τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.
ΑΡΘΡΟ 3
Α. Στο Σύλλογο μπορούν να γίνουν μέλη όσοι ενδιαφέρονται για τη διάδοση των
ηλεκτρονικών εφαρμογών και της επικοινωνίας μέσα από ραδιοσυχνότητες, με
μόνη προυπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Όποιος
επιθυμεί να γίνει μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προσυπογεγραμμένη τουλάχιστον από δύο
μέλη του Συλλόγου.
Β. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία,
κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική
δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και
περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για
πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, δεν μπορεί να είναι
μέλος του Συλλόγου όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα
πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Γ. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, χάνει
αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών αφότου έλαβε γνώση.
Δ. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα:
Δόκιμο μέλος του Συλλόγου είναι κάθε μέλος που δεν έχει άδεια κατοχής και
λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου. Το δόκιμο μέλος αποκτά την
ιδιότητα του τακτικού μέλους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
αμέσως παρακάτω, μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από την εγγραφή
του ως δόκιμο μέλος και μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Τα δόκιμα μέλη μετέχουν μόνο με δικαίωμα λόγου στη Γενική
Συνέλευση και δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Τακτικό μέλος του Συλλόγου, εκτός των ιδρυτικών μελών, μπορεί να γίνει με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δόκιμο μέλος μετά την πάροδο ενός
έτους από την εγγραφή του ως δόκιμο μέλος, το οποίο όμως απέκτησε άδεια
κατοχής και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίτιμο μέλος του Συλλόγου μπορεί να ανακηρυχθεί με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης οποιοσδήποτε προσέφερε δωρεές ή εξαιρετικές υπηρεσίες στο
Σύλλογο.
Από τις παραπάνω κατηγορίες μελών, μόνο τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη, τα
οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο,
έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις,
καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Ε. Κάθε μέλος πρέπει να καταβάλει στο Ταμείο του Συλλόγου το ποσό εγγραφής και μία
ετήσια συνδρομή, τα ακριβή μεγέθη των οποίων θα αναπροσαρμόζονται με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αιτιολογημένα να αποφασίσει κατά πλειοψηφία για
την αποδοχή ή όχι της αίτησης για την εγγραφή νέου μέλους.
Κάθε μέλος, αμέσως μετά την αρχική εγγραφή του, θα λαμβάνει αντίγραφο του
καταστατικού του Συλλόγου και δελτίο ταυτότητας με το σήμα του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 4
1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει όποτε θέλει από το Σύλλογο, αφού
υποβάλει σχετική αίτηση για τη διαγραφή του από το μητρώο μελών του Συλλόγου,
χωρίς βέβαια να έχει κανένα δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Η
αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη
του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.
Το λογιστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
2. Τα μέλη του Συλλόγου που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μπορούν να διαγραφούν με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και να επανεγγραφούν, όταν τακτοποιήσουν τις
καθυστερούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τις παρακάτω
πειθαρχικές ποινές στα μέλη του Συλλόγου:
α. Επίπληξη,
β. Πρόσκαιρη αποβολή του συγκεκριμένου μέλους από το Σύλλογο για χρονικό
διάστημα από ένα μήνα μέχρι ένα έτος το ανώτερο,
γ. Οριστική αποβολή του συγκεκριμένου μέλους από το Σύλλογο.
Σε περίπτωση που επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, το μέλος που
τιμωρήθηκε έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία και θα αποφανθεί οριστικά για την επιβολή της πειθαρχικής
ποινής.
δ. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του Συλλόγου γίνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 5
1. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου, να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να
ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά όλων των οργάνων
του Συλλόγου. Επιπλέον τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και
να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που τίθεται προς
ψηφοφορία.
Κάθε μέλος του Συλλόγου οφείλει αντίστοιχα:
α) Να τηρεί τους όρους του καταστατικού.
β) Να σέβεται τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ., που λαμβάνονται
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες.
γ) Να καταβάλει το εφάπαξ ποσό εγγραφής και την ετήσια τακτική εισφορά
του στο ταμείο του Συλλόγου.
δ) Να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου.
ε) Να φροντίζει και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη
των σκοπών του Συλλόγου.
2. Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα
τακτικά, εκτός:
α) Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
β) Δεν έχουν υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε εισφοράς.
3. Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις
απόψεις τους και να διατηρούν και να εκφράζουν τις διαφωνίες τους προς τις
αποφάσεις του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 6
Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές εισφορές (εισφορά εγγραφής στο Σύλλογο και
ετήσια εισφορά), όπως αυτές κάθε φορά θα αναπροσαρμόζονται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,
οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν από τη Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές και οι
κληρονομιές, οι οποίες όμως θα γίνονται δεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής
μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 7
Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
Κάθε έτος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση
στην τακτική Γενική Συνέλευση ο προϋπολογισμός του Συλλόγου και ο απολογισμός
της διαχείρισης του προηγούμενου έτους.
ΑΡΘΡΟ 8
Αρχή λειτουργίας του Συλλόγου είναι η ουσιαστική συμμετοχή των μελών
του στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων καθώς και τον έλεγχο των
διοικητικών του οργάνων.
Όργανα του Συλλόγου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών,
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο,

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή,
Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, την ομαλότερη και περισσότερο
ευέλικτη λειτουργία του στην πράξη, μπορούν να συσταθούν, με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικές επιτροπές τεχνικών
θεμάτων, εκτάκτων αναγκών κ.λπ. από μέλη του Συλλόγου ή να ανατεθούν
συγκεκριμένες ενέργειες σε μέλη του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 9
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, ενώ σε
αυτή μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα λόγου και τα δόκιμα μέλη του Συλλόγου.
Είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει
ρητά ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκει:
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού,
Η απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου,
Η έγκριση ανά έτος των προϋπολογισμών και απολογισμών,
Η εκδίκαση ένστασης μέλους του Συλλόγου κατά της απόφασης επιβολής
πειθαρχικής ποινής.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση, παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τη
δυνατότητα να συστήνει επιτροπές από μέλη του Συλλόγου ή να αναθέτει
συγκεκριμένες ενέργειες σε μέλη του Συλλόγου.
Στη Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις
ενέργειες του προηγούμενου διαχειριστικού έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο
ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η αντίστοιχη έκθεση της ελεγκτικής
επιτροπής και τελικά εγκρίνεται ή όχι η διαχείριση του προηγούμενου έτους.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων
του νέου χρόνου που καταρτίζεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και
λαμβάνει οριστικές αποφάσεις για τις εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής
μελών.
ΑΡΘΡΟ 10
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και
έκτακτες.
Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που τις προκηρύσσει τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν από τη διεξαγωγή τους με πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει τον τόπο, την
ημέρα, την ώρα της συνέλευσης, τα προς συζήτηση θέματα, και τοιχοκολλείται στο
γραφείο του Συλλόγου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνέλευση ή
δημοσιεύεται σε εφημερίδα της έδρας του Συλλόγου.
Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν κριθεί αναγκαίο από το
Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί τουλάχιστον από το ένα πέμπτο (1/5) των
μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με έγγραφη αίτηση
που θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με ονομαστική
ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοφηφία των παρόντων μελών, που έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Για να υπάρχει
απαρτία πρέπει να λάβει μέρος στη Συνέλευση τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) συν
ένα των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το

Σύλλογο. Εάν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, αυτή
επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και
χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξάρτητα
από τον αριθμό των μελών που θα παρευρεθούν.
Προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου ή για διάλυση
του Συλλόγου, απαιτείται να λάβουν μέρος στη γενική Συνέλευση τουλάχιστον τα
τρία πέμπτα (3/5) των μελών και η απόφαση να απολαμβάνει της πλειοψηφίας των
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται με
επιμέλεια του Γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της.
ΑΡΘΡΟ 11
Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται
από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από
τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Εξαιρετικά, η
θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί από τους ιδρυτές
λήγει με την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Μέσα σε έξι μήνες από την
έγκριση του καταστατικού πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή
του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή
του και εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και ένα μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί δύο (2) χρόνια. Όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για κάθε ζημία
που αυτός έπαθε από δική τους υπαιτιότητα και η Γενική Συνέλευση των μελών του
Συλλόγου με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών μπορεί
οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει το οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης του προέδρου, του
αντιπροέδρου, του γραμματέα, του ταμία του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται
μέσα σε δέκα ημέρες και εκλέγει από τα υπόλοιπα μέλη του νέο πρόεδρο,
αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία, ενώ οι κενές θέσεις των συμβούλων που προκύψουν
καλύπτονται από τους κατά σειρά υποψηφίους που ήρθαν επιλαχόντες στις τελευταίες
αρχαιρεσίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, σύμφωνα με τους
νόμους, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον,
επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στα μέλη του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και παίρνει όλα τα
αναγκαία μέτρα για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος αφορά στο Σύλλογο,
συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη
Γενική Συνέλευση.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση,
έχει τη δυνατότητα να συστήνει επιτροπές από μέλη του Συλλόγου ή να αναθέτει
συγκεκριμένες ενέργειες σε μέλη του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με προφορική πρόσκληση του
προέδρου ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του.

Σε απαρτία βρίσκεται εάν λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση τουλάχιστον τα
τρία (3) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων,
ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται
με επιμέλεια του γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στα δικαστήρια και γενικά σε όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες και κρατικές αρχές, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Συγκαλεί και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις Γενικές Συνελεύσεις,
υπογράφει μαζί με το γραμματέα τα έγγραφα, τα εντάλματα και τις αποδείξεις
πληρωμής, όπως επίσης και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο πρόεδρος τον
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, άλλως ο σύμβουλος που εκλέχθηκε με τις
περισσότερες ψήφους.
ΑΡΘΡΟ 14
Ο Γραμματέας φροντίζει για τη φύλαξη των βιβλίων, των αρχείων και της
σφραγίδας του Συλλόγου και τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου. Επιπλέον,
συντάσσει και υπογράφει με τον πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά
οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με το Σύλλογο. Σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει
ή κωλύεται για τον οποιοδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο σύμβουλος που έχει τη
μικρότερη ηλικία.
ΑΡΘΡΟ 15
Ο ταμίας εισπράττει τις εισφορές από τα μέλη του Συλλόγου και χορηγεί
σχετικές αποδείξεις με τη σφραγίδα του Συλλόγου, μεριμνά για την πληρωμή
δαπανών μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή
από το πρόσωπο που έχει λάβει ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο
ή τη Γενική Συνέλευση. Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων του ταμείου και
παράλληλα καταχωρεί σε φάκελο όλα τα παραστατικά, ενώ στο τέλος κάθε χρόνου
παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού αλλά και του προϋπολογισμού για το επόμενο
έτος.
ΑΡΘΡΟ 16
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση για θητεία δύο (2) ετών. Έχει την εποπτεία και το γενικό έλεγχο
της διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και από τα μέλη, στα οποία
τυχόν έχουν ανατεθεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης, συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να εξετάζει
οποιοδήποτε έγγραφο και βιβλίο του Συλλόγου και κάθε έτος υποχρεωτικά συντάσσει
σχετική έκθεση για τη διαχείριση του προηγούμενου έτους, την οποία ανακοινώνει
στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν είναι δυνατόν να είναι και παράλληλα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17
Η Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια εκλέγει με ψηφοφορία για θητεία επίσης
δύο (2) ετών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
Δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα αλλά και να ψηφίζουν έχουν μόνο τα τακτικά
μέλη του Συλλόγου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο
Σύλλογο.
Οι υποψήφιοι, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική
Επιτροπή, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την υποψηφιότητά τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Οι υποψήφιοι που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται, και σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι πέντε (5) πρώτοι κατά
σειρά ψήφων από τους υποψήφιους συμβούλους θα αποτελέσουν το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά ψήφων από τους
υποψήφιους την Ελεγκτική Επιτροπή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.
Η τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάνει τις
εκλογές με μυστική ψηφοφορία και με τη χρήση κάλπης, τυπωμένων ψηφοδελτίων
και φακέλων. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αναλαμβάνει αυτός που έχει τη
μεγαλύτερη ηλικία.
Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας η κάλπη σφραγίζεται με βουλοκέρι. Στη συνέχεια,
το κάθε μέλος του Συλλόγου που προσέρχεται, αναγνωρίζεται πρώτα και αφού
εξακριβωθεί ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο τακτικών μελών του Συλλόγου και
ότι έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, λαμβάνει το
έντυπο ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται αλφαβητικά όλοι οι υποψήφιοι
ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και ξεχωριστά για την Ελεγκτική Επιτροπή
και ένα σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου φάκελο. Στη συνέχεια,
αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο για να επιλέξει τους υποψηφίους για το Διοικητικό
Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή που επιθυμεί, δίπλα από τους οποίους
θέτει ένα σταυρό (μπορεί να σημειώσει σταυρό σε πέντε το πολύ ονόματα υποψηφίων
για το Διοικητικό Συμβούλιο και σε τρία για την Ελεγκτική Επιτροπή) και στη
συνέχεια, αφού τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο στο σφραγισμένο φάκελο, το ρίχνει στην
κάλπη, ενώ ταυτόχρονα το όνομά του και ο αριθμός μητρώου του καταχωρείται από
την εφορευτική επιτροπή στο πρακτικό που συντάσσεται για τα μέλη του Συλλόγου
που ψήφισαν.
Αφού ψηφίσουν όλοι οι παρόντες στη Γενική Συνέλευση, γίνεται από την εφορευτική
επιτροπή η διαλογή των ψήφων και συντάσσεται σχετικό πρακτικό διαλογής ψήφων
και ανακήρυξης των επιτυχόντων, αλλά και των επιλαχόντων, τόσο για το Διοικητικό
Συμβούλιο, όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας
γίνεται κλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 18
Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
Α. 1.Μητρώο των μελών, που αναφέρει τον αύξοντα αριθμό και το ονοματεπώνυμο
κάθε μέλους, τη διεύθυνση, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, την ιθαγένεια, την
ημερομηνία εγγραφής και της τυχόν διαγραφής του από το Σύλλογο.
2.Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου,
3. Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων,
4. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων., τα οποία τηρούνται
από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Β. 1. Βιβλίο εσόδων – εξόδων του ταμείου,
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου, τα οποία τηρούνται από τον
Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Γ. Βιβλίο πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής, που τηρείται από τον Πρόεδρό της.
Δ. Βιβλίο πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής, που τηρείται από τον Πρόεδρό της.
Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει, πριν χρησιμοποιηθούν, να
αριθμηθούν και να θεωρηθούν από εξουσιοδοτημένο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 19
Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί ή να επιφέρει τροποποιήσεις στο καταστατικό
του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, στην οποία πρέπει να
παρίστανται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών και η απόφαση να
απολαμβάνει της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση που διαλυθεί ο Σύλλογος γίνεται εκκαθάριση. Ωσότου
περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της ο Σύλλογος θεωρείται ότι υπάρχει.
ΑΡΘΡΟ 20
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδικά από το παρόν καταστατικό, θα
ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες νόμους.
ΑΡΘΡΟ 21
Ο Σύλλογος θα χρησιμοποιεί σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει στρογγυλή
σφραγίδα, η οποία αποτελείται από δύο ομόκεντρους και ανισομεγέθεις κύκλους. Στο
δακτύλιο που σχηματίζουν αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ».
Στην εσωτερική περιοχή του μικρότερου κύκλου και στο κάτω μέρος αναγράφεται η
φράση «Radio Amateur’s Club of Magnesia». Στο πάνω μέρος υπάρχει το
αρκτικόλεξο ΣΥ.Ρ.ΜΑ. που σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων Σύλλογος
Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας.
Στο κέντρο των κύκλων υπάρχει και το έμβλημα του συλλόγου που είναι μια αντένα
τύπου “QUAD” (αντένα που αποτελείται από δύο στοιχεία σχήματος ρόμβου με
παράλληλα επίπεδα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους από τα κέντρα των ρόμβων με
οριζόντιο στοιχείο, κάθετο στα επίπεδα των ρόμβων. Στο κέντρο του οριζοντίου
στοιχείου και σε γωνία 90ο υπάρχει ένα κάθετο στοιχείο που σχηματίζουν μεταξύ
τους το γράμμα (Τ) και που αποτελεί και τη στήριξη στο έδαφος.).
ΑΡΘΡΟ 22
Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από 22 άρθρα διαβάστηκε,
συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική
Γενική Συνέλευση στις 14/09/2005. Το Καταστατικό θα ισχύει μετά την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου και την καταχώρισή του στο αντίστοιχο
Βιβλίο Σωματείων.

