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Άρθρο 1
1.
Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία στην ελληνική γλώσσα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"
(συντομογραφικώς ΕΕΣΜ), και με την επωνυμία στην αγγλική γλώσσα "HELLENIC
SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES" (συντομογραφικώς HSSS), με έδρα την Αθήνα.
2.
Σήμα της ΕΕΣΜ στην ελληνική γλώσσα είναι δύο ομόκεντροι κύκλοι και στο
κέντρο, δηλαδή στον εσωτερικό κύκλο, απεικονίζεται ο ήλιος με 15 (δεκαπέντε)
ακτίνες. Η εξωτερική περιφέρεια του σήματος και ως εκ τούτου και του εξωτερικού
κύκλου καθορίζεται από ορατή γραμμή χρώματος μπλε σκούρου. Ο εξωτερικός
κύκλος είναι χρώματος μπλε φωτεινού και στο εσωτερικό του τμήμα αναγράφονται
με γράμματα κεφαλαία, χρώματος λευκού οι λέξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2003. Ο εσωτερικός κύκλος καθορίζεται από ορατή
περιφερειακή γραμμή χρώματος μπλε σκούρου. Ο εσωτερικός κύκλος είναι
χρώματος λευκού και στο κέντρο του φέρει τον ήλιο με 15 (δεκαπέντε) ακτίνες. Ο
ήλιος είναι χρώματος κίτρινου και αποτελείται από ένα κύκλο (ηλιακός δίσκος) στο
κέντρο του, ο οποίος καθορίζεται περιφερειακά από ορατή γραμμή χρώματος μπλε
σκούρου, περιφερειακά της γραμμής αυτής αναπτύσσονται οι 15 (δεκαπέντε)
ακτίνες του, οι οποίες είναι και αυτές χρώματος κίτρινου (ίδιου χρώματος με τον
ήλιο). Οι 15 (δεκαπέντε) ακτίνες δεν εφάπτονται στην ορατή περιφερειακή γραμμή
του κύκλου χρώματος κίτρινου, που απεικονίζει τον ήλιο, και αναπτύσσονται
ανεξάρτητα μεταξύ τους καθοριζόμενες, καθεμία ξεχωριστά, από ορατές γραμμές
χρώματος μπλε σκούρου. Σήμα της ΕΕΣΜ στην αγγλική γλώσσα είναι δύο
ομόκεντροι κύκλοι και στο κέντρο, δηλαδή στον εσωτερικό κύκλο, απεικονίζεται ο
ήλιος με 15 (δεκαπέντε) ακτίνες. Η εξωτερική περιφέρεια του σήματος και ως εκ
τούτου και του εξωτερικού κύκλου καθορίζεται από ορατή γραμμή χρώματος μπλε
σκούρου. Ο εξωτερικός κύκλος είναι χρώματος μπλε φωτεινού και στο εσωτερικό
του τμήμα αναγράφονται με γράμματα χρώματος λευκού οι λέξεις: HELLENIC
SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES 2003. Οι λέξεις HELLENIC SOCIETY... SYSTEMIC
STUDIES αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα ενώ η λέξη for, που
παρεμβάλλεται στις προηγούμενες, αναγράφεται με πεζά γράμματα. Ο εσωτερικός
κύκλος καθορίζεται από ορατή περιφερειακή γραμμή χρώματος μπλε σκούρου. Ο
εσωτερικός κύκλος είναι χρώματος λευκού και στο κέντρο του φέρει τον ήλιο με
15 (δεκαπέντε) ακτίνες. Ο ήλιος είναι χρώματος κίτρινου και αποτελείται από ένα
κύκλο (ηλιακός δίσκος) στο κέντρο του, ο οποίος καθορίζεται περιφερειακά από
ορατή γραμμή χρώματος μπλε σκούρου, περιφερειακά της γραμμής αυτής
αναπτύσσονται οι 15 (δεκαπέντε) ακτίνες του, οι οποίες είναι και αυτές χρώματος
κίτρινου (ίδιου χρώματος με τον ήλιο). Οι 15 (δεκαπέντε) ακτίνες δεν εφάπτονται
στην ορατή περιφερειακή γραμμή του κύκλου χρώματος κίτρινου, που απεικονίζει
τον ήλιο, και αναπτύσσονται ανεξάρτητα μεταξύ τους καθοριζόμενες, καθεμία
ξεχωριστά, από ορατές γραμμές χρώματος μπλε σκούρου. Το σήμα της ΕΕΣΜ στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα παρατίθενται κάτωθι ως ακριβώς ανωτέρω
περιγράφηκαν:
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Το σήμα της ΕΕΣΜ όπως ακριβώς ανωτέρω περιγράφηκε και απεικονίσθηκε έχει
τους εξής συμβολισμούς: Ο εξωτερικός κύκλος συμβολίζει την έννοια του
συστήματος. Ο εσωτερικός κύκλος συμβολίζει την έννοια του υποσυστήματος. Ο
κύκλος χρώματος κίτρινου, που απεικονίζει τον ηλιακό δίσκο, συμβολίζει τον
άνθρωπο, πρόσωπο-άτομο, που είναι το επίκεντρο της Συστημικής Επιστήμης διότι
τα συστήματα που εξετάζονται είναι ανθρωποκεντρικά και ο άνθρωπος είναι ο
πυρήνας της προσέγγισης και της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
επιστήμη της Συστημικής Ανάλυσης. Οι ακτίνες του ηλίου συμβολίζουν το φως που
διαχέεται δυναμικά στα συστήματα και στα υποσυστήματα από τον άνθρωπο. Τα
χρώματα, όπως ανωτέρω εκτέθηκαν στη λεπτομερή περιγραφή του σήματος της
ΕΕΣΜ, έχουν τους ακόλουθους συμβολισμούς: Το μπλε χρώμα συμβολίζει τη
γνώση και τη σοφία. Το λευκό χρώμα συμβολίζει την καθαρότητα και την αλήθεια
με τις οποίες η Συστημική Επιστήμη προσεγγίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Το κίτρινο χρώμα συμβολίζει το φως που εκπέμπει ο άνθρωπος, πρόσωπο-άτομο.
Το έτος 2003, που αναγράφεται στο σήμα της ΕΕΣΜ στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα, είναι το έτος ιδρύσεως της ΕΕΣΜ.
3.
Σφραγίδα της ΕΕΣΜ είναι το σήμα της στην ελληνική και στην αγγλική
γλώσσα. Ειδικότερα: η σφραγίδα της ΕΕΣΜ στην ελληνική γλώσσα αποτελείται
από δύο ομόκεντρους κύκλους και φέρει στο κέντρο, δηλαδή στον εσωτερικό
κύκλο, τον ήλιο με 15 (δεκαπέντε) ακτίνες. Στο εσωτερικό τμήμα μεταξύ των δύο
κύκλων αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
2003. H σφραγίδα της ΕΕΣΜ στην αγγλική γλώσσα αποτελείται από δύο
ομόκεντρους κύκλους και φέρει στο κέντρο, δηλαδή στον εσωτερικό κύκλο, τον
ήλιο με 15 (δεκαπέντε) ακτίνες. Στο εσωτερικό τμήμα μεταξύ των δύο κύκλων
αναγράφονται οι λέξεις HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES 2003. Η
σφραγίδα της ΕΕΣΜ είναι μονόχρωμη, χρώματος μπλε ή μαύρου. Η ΕΕΣΜ έχει
επιπλέον σφραγίδα σχήματος παραλληλογράμμου με εμφανές πλαίσιο στην οποία
αναγράφονται στην πρώτη σειρά οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ, στη δεύτερη σειρά οι λέξεις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, ενώ στην τρίτη και στην τέταρτη σειρά αναγράφονται η έδρα, το
τηλέφωνο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία η ΕΕΣΜ ανήκει. Η σφραγίδα αυτή χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση όπου από το νόμο απαιτείται.
4.
Η ΕΕΣΜ έχει έμβλημα αποτελούμενο από δύο κλάδους δάφνης ενωμένους
μεταξύ τους στο κάτω άκρο. Τα άνω άκρα των κλάδων ανυψώνονται προς τα
επάνω και ενώνονται μεταξύ τους σε σχήμα κύκλου. Στο μέσον τοποθετείται το
Σήμα της ΕΕΣΜ, όπως ακριβώς άρτι ανωτέρω περιγράφεται, το οποίο εδώ δεν
φέρει τα χρώματα που ανωτέρω αναφέρονται. Το έμβλημα της ΕΕΣΜ συμβολίζει με
τους κλάδους δάφνης τη σοφία και τον εξαγνισμό, που είναι συνιστώσες δυνάμεις
της επιστήμης της Συστημικής Ανάλυσης στην προσπάθεια επιστημονικής
προσέγγισης και επίλυσης των σύγχρονων προβλημάτων. Με την τοποθέτηση του
μεταλλικού σήματος της ΕΕΣΜ στο κέντρο του κύκλου που δημιουργείται από τους
κλάδους δάφνης συμβολίζεται η αναγνώριση και η επιβράβευση του καθολικού
έργου της ΕΕΣΜ στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθώς οι κλάδοι δάφνης
περιβάλλουν τον επιστημονικό πυρήνα, που απεικονίζεται ενταύθα με το σήμα. Το
έμβλημα της ΕΕΣΜ αποτελείται από μέταλλο χρώματος κίτρινου κολλημένο σε
βάση από ύφασμα χρώματος μπλε σκούρου. Το έμβλημα της ΕΕΣΜ υπάρχει στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
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5.
Η ΕΕΣΜ έχει λάβαρο αναρτώμενο σε επιτραπέζια βάση. Το λάβαρο είναι
διπλής όψεως σε ύφασμα χρώματος λευκού, στην εξωτερική του περίμετρο φέρει
κρόσια χρώματος κίτρινου και στο εσωτερικό του φέρει το σήμα της ΕΕΣΜ και τη
σχετική ιστοσελίδα με γράμματα χρώματος μπλε φωτεινού. Στην μία όψη
αναφέρεται το σήμα και η σχετική ιστοσελίδα της ΕΕΣΜ στην ελληνική γλώσσα και
στην άλλη όψη αναφέρονται τα ίδια στοιχεία στην αγγλική γλώσσα.
6.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) μπορούν να δημιουργούνται
και να συγκροτούνται συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο
εξειδικευμένους τομείς εφαρμογών της Συστημικής Ανάλυσης προκειμένου να
προωθούν τους σκοπούς της ΕΕΣΜ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το ΔΣ δεν εγκρίνει
με αιτιολογημένη απόφασή του τη δημιουργία και τη συγκρότησή τους, η Τακτική
Γενική Συνέλευση (ΓΣ), μπορεί να αποφασίσει σχετικά, και η απόφασή της θα είναι
οριστική επί του συγκεκριμένου θέματος.
Η διάρκεια του Επιστημονικού Σωματείου του φέροντος την επωνυμία Ελληνική
Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) είναι απεριόριστη.

Άρθρο 2
Σκοπός της ΕΕΣΜ είναι η προαγωγή της Συστημικής Ανάλυσης κυρίως στην
Ελλάδα αλλά και στην αλλοδαπή.
Ειδικότερα:
1.
Η ανάπτυξη και η διάδοση των μεθοδολογιών και των εφαρμογών της
Συστημικής Ανάλυσης στην Επιστήμη, στην Τεχνολογία, στη Διοίκηση και στην
Οικονομία γενικότερα.
2.
Η καθιέρωση και η αναγνώριση της Συστημικής Ανάλυσης στους
Οργανισμούς του Δημοσίου και στις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.
3.
Η εδραίωση του κύρους του Συστημικού Αναλυτή ως επιστήμονα και ως
επαγγελματία.
4.
Η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση του Συστημικού Αναλυτή μέσα
από παρακολούθηση σχετικής διδασκαλίας και επαγγελματικής πρακτικής, η οποία
θα κατοχυρώνεται με διαδικασίες πιστοποίησης διεθνούς κύρους εφαρμόζοντας
προδιαγραφές διεθνών προτύπων. Η ΕΕΣΜ δύναται να είναι και ο φορέας αυτών
των πιστοποιήσεων.
5.
Η προώθηση της έρευνας, της εφαρμογής και η προαγωγή της διδασκαλίας
της Συστημικής Ανάλυσης στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση.
6.
Η ανταλλαγή και η διακίνηση πληροφοριών σχετικών με το γνωστικό
αντικείμενο της Συστημικής Ανάλυσης στον ελληνικό και στο διεθνή επιστημονικό
και επαγγελματικό χώρο.
7.
Η ίδρυση Κέντρου Ερευνών της ΕΕΣΜ, τα αρχικά του οποίου θα είναι:
ΚΕΕΕΣΜ και τα οποία θα χρησιμοποιούνται και για να το δηλώνουν με συντομία.
Το Κέντρο Ερευνών της ΕΕΣΜ (ΚΕΕΕΣΜ) θα συνεργάζεται με επιστημονικούς
φορείς αλλά και με φορείς της παραγωγής από την ημεδαπή και από την
αλλοδαπή.
8.
Η δημιουργία Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Συστημικής Επιστήμης για την
παροχή δυνατοτήτων σε μη ακαδημαϊκούς για επαγγελματική τους αναβάθμιση.
9.
Καθιερώνεται
ο
επιστημονικός
τίτλος
στην
ελληνική
γλώσσα:
Επιστημονικός Εταίρος της ΕΕΣΜ και στην αγγλική γλώσσα: Fellow of HSSS. Ο
τίτλος αυτός θα απονέμεται μετά από σχετική κρίση του ΔΣ και αφού θα έχουν
παρέλθει 5 (πέντε) έτη από την απόκτηση τίτλου πιστοποίησης της ΕΕΣΜ από το
πρόσωπο στο οποίο θα πρόκειται να απονεμηθεί. Ως διακριτικό του παραπάνω
τίτλου, για προσωπική χρήση του αποκτώντος, θα αναγράφονται, μετά από το
επώνυμο του συγκεκριμένου προσώπου στο οποίο θα απονεμηθεί, τα κεφαλαία
γράμματα: FHSSS εφόσον το επιθυμεί. Στόχος της καθιέρωσης του παραπάνω
επιστημονικού τίτλου είναι η αναγνώριση του επιστημονικού και επαγγελματικού
έργου του Συστημικού Αναλυτή.
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Άρθρο 3
Η πραγματοποίηση των σκοπών της ΕΕΣΜ επιδιώκεται μεταξύ άλλων:
1.
Με την πραγματοποίηση ημερίδων, διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, με
την οργάνωση και τη διεξαγωγή εθνικών και διεθνών συνεδρίων και με άλλες
επιστημονικές δραστηριότητες.
2.
Με την έκδοση διεθνούς επιστημονικού περιοδικού, εντύπου πληροφοριών
και άλλων επιστημονικών εκδόσεων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.
3.
Με τη συνεργασία με εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες,
επιστημονικούς οργανισμούς και άλλους επιστημονικούς φορείς ή και με φορείς
από το χώρο της παραγωγικής διαδικασίας, που επιδιώκουν αντίστοιχους με την
ΕΕΣΜ στόχους.
4.
Η ΕΕΣΜ καθιερώνει το θεσμό της Διακήρυξης των Επιστημονικών της
Αρχών, που αποτελεί επιστημονική διεργασία η οποία διενεργείται από μέλη του
ΔΣ, ψηφίζεται από το ΔΣ και μετά ψηφίζεται και από τη ΓΣ, τακτική ή έκτακτη. Η
Διακήρυξη των Επιστημονικών Αρχών της ΕΕΣΜ περιέχει τις βασικές Επιστημονικές
Αρχές της. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου της
Διακήρυξης των Επιστημονικών Αρχών της ΕΕΣΜ, προκειμένου να είναι συνεχώς
επίκαιρη και να συμβαδίζει με την πορεία της Συστημικής Επιστήμης, κυρίως με τη
δημιουργία νέων μεθοδολογιών και με την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην
πράξη. Για κάθε τροποποίηση της Διακήρυξης των Επιστημονικών Αρχών της ΕΕΣΜ
ισχύουν για τη διεργασία και για την ψήφισή τους όσα αναφέρονται στο εδάφιο 1
(ένα) της παρούσης παραγράφου.

Β' ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4
Τα μέλη της ΕΕΣΜ δύνανται να είναι ημεδαποί και αλλοδαποί και διακρίνονται σε
Τακτικά, Έκτακτα, Επίτιμα, Συλλογικά, και Μέλη - χορηγοί, μετά από σχετική
απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 5
Τα Τακτικά μέλη πρέπει να πληρούν και τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
1.
Να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ανωτάτων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) του Εσωτερικού ή ισότιμου
Ιδρύματος του Εξωτερικού, και
2.
Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ισοδύναμου τουλάχιστον
του τίτλου Master of Science (M.Sc.) στη Συστημική Ανάλυση ή σε παρεμφερή
γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο των
Συστημάτων, ή να έχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη σχετική
επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία.

Άρθρο 6
Έκτακτα μέλη της ΕΕΣΜ μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) σε
γνωστικά αντικείμενα επιστήμης, έρευνας και εφαρμογών που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 5.

Άρθρο 7
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Επίτιμα μέλη της ΕΕΣΜ μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν
συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη της Συστημικής Ανάλυσης ή που έχουν
συμβάλλει σημαντικά στην προβολή και ενίσχυση της ΕΕΣΜ.

Άρθρο 8
Συλλογικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή
νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις, Τράπεζες και άλλοι
φορείς που ενδιαφέρονται για την επίτευξη των σκοπών της ΕΕΣΜ. Τα Συλλογικά
μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ΕΕΣΜ με νόμιμο εκπρόσωπό τους.
Μέλη - χορηγοί μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις, Τράπεζες και άλλοι φορείς που παρέχουν
χρηματικές ή/και άλλες προσφορές προς την ΕΕΣΜ, οι οποίες δεν θα θίγουν και
δεν θα προσβάλλουν την ΕΕΣΜ και δεν θα αντιβαίνουν στο Νόμο και στο παρόν
καταστατικό.
Τα μέλη των δύο παραπάνω παραγράφων τυγχάνουν της έγκρισης του ΔΣ.

Άρθρο 9
1.
Τα Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης,
έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να θέτουν υποψηφιότητα ή να
προτείνονται ως υποψήφιοι, εφόσον είναι παρόντες, και να εκλέγονται.
2.
Τα Έκτακτα και τα Επίτιμα μέλη ενώ έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές
Συνελεύσεις, δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να θέτουν
υποψηφιότητα και να εκλέγονται.
3.
Τα Συλλογικά μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις δια του
νομίμου εκπροσώπου τους, ο οποίος στη ΓΣ θα έχει το δικαίωμα μόνο του
εκλέγειν. Ο νόμιμος εκπρόσωπος των συλλογικών μελών θα πρέπει να προσκομίζει
το σχετικό έγγραφο εκπροσώπησης το οποίο θα προσαρτάται στα πρακτικά της ΓΣ.
4.
Εάν ο εκπρόσωπος Συλλογικού μέλους είναι και τακτικό μέλος της ΕΕΣΜ
τότε διατηρεί την ιδιότητα αυτή, έχει όμως δικαίωμα μίας μόνο ψήφου.
5.
Τα Μέλη - χορηγοί δεν έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις
ούτε το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να θέτουν τα ίδια υποψηφιότητα και
να εκλέγονται.

Άρθρο 10
1.
Για να γίνει κάποιο πρόσωπο μέλος της ΕΕΣΜ πρέπει προηγούμενα να
υποβάλλει τη σχετική αίτηση, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ, το οποίο αποφαίνεται
κατά πλειοψηφία για το συγκεκριμένο αίτημα αλλά και για την ένταξη του
αιτούντος σε κάποια από τις κατηγορίες των μελών της ΕΕΣΜ του άρθρου 4,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το παρόν καταστατικό.
2.
Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη πρέπει μαζί με την αίτησή τους για εγγραφή στην
ΕΕΣΜ να δηλώνουν ταυτοχρόνως και ότι αποδέχονται το καταστατικό της ΕΕΣΜ
και προσχωρούν ανεπιφύλακτα σε αυτό.

Άρθρο 11
1.
Τα Τακτικά και τα Έκτακτα Μέλη της ΕΕΣΜ καταβάλλουν υποχρεωτικά:
1.1.
Εφ΄άπαξ δικαίωμα εγγραφής
1.2.
Ετήσια συνδρομή και
1.3.
Τις οριζόμενες από τη ΓΣ εισφορές των μελών για την επίτευξη των σκοπών
της ΕΕΣΜ.
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2.
Τα Επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν τις ανωτέρω στην
παράγραφο 1 του αυτού άρθρου εισφορές, καταβάλλουν μόνο εφόσον τα ίδια το
επιθυμούν.
3.
Τα Συλλογικά μέλη δεν καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής.
4.
Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της ΕΕΣΜ, που
αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, καθορίζονται με σχετική απόφαση του
ΔΣ.
5.
Οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη είναι εκείνα που έχουν εξοφλήσει και την
εκάστοτε τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους.

Άρθρο 12
1.
Οποιοδήποτε μέλος δύναται να αποχωρήσει από την ΕΕΣΜ οικειοθελώς
υποβάλλοντας αιτιολογημένη γνωστοποίηση για την αποχώρηση και τη διαγραφή
του τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για
το τέλος του. Το μέλος που επιθυμεί κατά τα ανωτέρω να αποχωρήσει από την
ΕΕΣΜ οφείλει να καταβάλλει τις συνδρομές του και τις εισφορές που του
αναλογούν αναλόγως με το χρονικό διάστημα που παρέμεινε μέλος και έως της
διαγραφής του.
2.
Μέλος που δεν καταβάλλει τις ετήσιες συνδρομές του και τις κατά
περίπτωση εισφορές, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11, επί 3 (τρία) συναπτά
έτη διαγράφεται αυτοδικαίως από μέλος της ΕΕΣΜ αφού προηγουμένως έχει
ενημερωθεί σχετικώς με αποστολή εγγράφου ταχυδρομικώς και αποδεικνυόμενα
ή/και ηλεκτρονικώς, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
3.
Κάθε μέλος για το οποίο τυχόν θα υπάρξουν αποδεικτικά στοιχεία ότι με τη
συμπεριφορά του παραβλάπτει ουσιαστικά τα συμφέροντα της ΕΕΣΜ ή αντιτίθεται
στις επιδιώξεις και στους σκοπούς της, ή διαβάλλει την ΕΕΣΜ και τους νομίμους
εκπροσώπους και τα λοιπά μέλη της προς τρίτα πρόσωπα, διαγράφεται
αυτοδικαίως και αποβάλλεται από την ΕΕΣΜ με απόφαση της ΓΣ μετά από πρόταση
του ΔΣ. Η απόφαση αυτή της ΓΣ λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών.

Γ' ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 13
1.
Οι πόροι της ΕΕΣΜ είναι:
1.1.
Η εφ'άπαξ καταβολή του δικαιώματος εγγραφής των μελών, οι περιοδικές
συνδρομές πιστοποίησης Συστημικών Αναλυτών και οι ετήσιες συνδρομές. Οι
συνδρομές αποτελούν πόρους για την εκπλήρωση των πάγιων σταθερών
λειτουργικών εξόδων της ΕΕΣΜ.
1.2.
Οι τυχόν έκτακτες εισφορές που ορίζονται κάθε φορά από το ΔΣ ή/και από
τη ΓΣ.
1.3.
Τα έσοδα από τη διάθεση περιοδικών, εντύπων, πρακτικών συνεδρίων και
άλλων δημοσιευμάτων της ΕΕΣΜ.
1.4.
Τα δικαιώματα συμμετοχής σε ημερίδες, σεμινάρια, εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια κ.λ.π.
1.5.
Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο Τομέα.
1.6.
Δωρεές, κληροδοτήματα ή άλλες επιχορηγήσεις καθώς και οποιδήποτε
άλλοι εμφανείς πόροι, που δεν αντίκεινται στο Καταστατικό της Εταιρείας και στο
Νόμο, και δεν προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη εν γένει και τους
πνευματικούς σκοπούς της ΕΕΣΜ. Σχετικώς με τα ανωτέρω θα λαμβάνει απόφαση
το ΔΣ.
1.7.
Οι τόκοι και τα έσοδα που θα προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία της
ΕΕΣΜ.
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2.
Οι συνδρομές στα περιοδικά, το κόστος διάθεσης των δημοσιευμάτων, τα
δικαιώματα συμμετοχής σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, περιοδικές συνδρομές πιστοποίησης Συστημικών
Αναλυτών, κ.λ.π. καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του ΔΣ.

Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14
1.
Η ΕΕΣΜ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται
από τα Τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα άρθρα του
κεφαλαίου ΣΤ', ως κατωτέρω τούτο εκτίθεται, με τον τίτλο “Αρχαιρεσίες”.
2.
Για μέλη του ΔΣ μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα ή να προτείνονται ως
υποψήφιοι και να εκλέγονται μόνο τα Τακτικά μέλη που είναι παρόντα, είναι
οικονομικώς τακτοποιημένα και βεβαίως έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
3.
Η σύνθεση του ΔΣ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, το Β'
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, των οποίων
η θητεία είναι τετραετής, και από 5 (πέντε) Συμβούλους, των οποίων η θητεία
είναι επίσης τετραετής και δύναται να ανανεωθεί δια της εκ νέου εκλογής τους.

Άρθρο 15
1.
Η Τακτική ΓΣ των μελών εκλέγει 11 (ένδεκα) τακτικά μέλη και 5 (πέντε)
αναπληρωματικά από τα Τακτικά μέλη του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού,
για τη συγκρότηση του ΔΣ της ΕΕΣΜ με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού.
2.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να έχει μόνο ένα αξίωμα από αυτά που
αναφέρονται στην παράγρ. 3 του άρθρου 14.
3.
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιονδήποτε λόγο ή
εκπτώσεως μέλους ή μελών του ΔΣ, ο Πρόεδρος ή το ΔΣ καλεί εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κατά τη σειρά επιτυχίας
τους ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για να καταλάβουν τις κενές θέσεις. Σε
περίπτωση παραιτήσεως ολόκληρου του ΔΣ, δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωσή του
από τα αναπληρωματικά μέλη και διενεργούνται νέες αρχαιρεσίες με τη σύγκλιση
έκτακτης ΓΣ.
4.
Το ΔΣ μπορεί να ανακληθεί από την τακτική ΓΣ ή από έκτακτη ΓΣ που
συγκαλείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγρ. 4 του παρόντος
Καταστατικού.

Άρθρο 16
1.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ διεξάγονται από Εφορευτική
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η
διαδικασία των αρχαιρεσιών και ο τρόπος συμμετοχής των τακτικών μελών στην
ψηφοφορία καθορίζονται στο κεφάλαιο ΣΤ' του παρόντος Καταστατικού.
2.
Την ημέρα των αρχαιρεσιών ή και εντός 10 (δέκα) ημερών από τις
αρχαιρεσίες και μετά από πρόσκληση προφορική, έγγραφη ή/και ηλεκτρονική
(μέσω email) του Προέδρου του απερχόμενου ΔΣ συνέρχονται τα μέλη που
εκλέχθηκαν για συγκρότηση σε σώμα και καθορισμό αρμοδιοτήτων των μελών του
νέου ΔΣ της ΕΕΣΜ. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, οι δύο (2)
Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Ειδικός Γραμματέας. Τα
υπόλοιπα πέντε (5) εκλεγμένα μέλη θα αποτελούν τους Συμβούλους του ΔΣ. Σε
περίπτωση ισοψηφίας στις παραπάνω εκλογές επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία με
υποψηφίους τους δύο επικρατέστερους.
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Άρθρο 17
1.
Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον 2 (δύο) φορές το χρόνο, μετά από
έγγραφη ή/και ηλεκτρονική (μέσω email) πρόσκληση του Προέδρου, που ορίζει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη
του ΔΣ τουλάχιστον 8 (οκτώ) πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκλησή του και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης στοιχεία.
2.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το ΔΣ αν αυτό ζητηθεί από
3 (τρία) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ με αίτησή τους, έγγραφη ή/και ηλεκτρονική
(μέσω email), στην οποία θα αναφέρουν τα θέματα που προτείνουν για συζήτηση
καθώς και το λόγο για τον οποίο αιτούνται τη συγκεκριμένη σύγκλιση του ΔΣ.
3.
Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα αν παρευρίσκονται τα
μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη του.
4.
Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται πάντα με πλειοψηφία των παρόντων
μελών και καταχωρούνται σε πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το
Γενικό Γραμματέα και σε περίπτωση απουσίας του από τον Ειδικό Γραμματέα. Σε
περίπτωση απουσίας και του Ειδικού Γραμματέα το πρακτικό υπογράφεται από
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ που είναι παρών και έχει δικαίωμα ψήφου. Τα πρακτικά
του ΔΣ εγκρίνονται σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ή της ΓΣ.

Άρθρο 18
Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 (τρεις)
συνεδριάσεις, μπορεί να εκπέσει από τη θέση του με απόφαση του ΔΣ. Μέλος του
ΔΣ που εκπίπτει από τη θέση του αντικαθίσταται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3
του παρόντος Καταστατικού. Το μέλος που εξέπεσε ενημερώνεται εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικώς (μέσω email) για την έκπτωσή του. Το έγγραφο αυτό υπογράφει ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 19
Σε περίπτωση που μέλος της ΕΕΣΜ αποχωρεί οικεία βουλήσει και κατείχε αξίωμα
στο ΔΣ στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, παρόντος και του νέου
συμβούλου, λαμβάνει χώρα η διαδικασία εκλογής για τη συμπλήρωση της θέσης
του αποχωρήσαντος μέλους.

Άρθρο 20
Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα την ΕΕΣΜ με βάση τους Νόμους και το Καταστατικό και
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών της ΕΕΣΜ που
επιδιώκονται, με εξαίρεση τα ζητήματα εκείνα και τις ενέργειες για τις οποίες
αρμόδια να αποφασίζει είναι η ΓΣ, όπως προβλέπεται και καθορίζεται στα επόμενα
άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Ειδικότερα το ΔΣ:
1.
Διαχειρίζεται την περιουσία της ΕΕΣΜ και καθορίζει την ετήσια συνδρομή
των μελών.
2.
Διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό ή/και βοηθητικό προσωπικό και καθορίζει
την αμοιβή του.
3.
Προβαίνει σε μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες της ΕΕΣΜ.
4.
Εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ και εφαρμόζει το Καταστατικό.
5.
Αποφασίζει για τη συμμετοχή ή για τη συνεργασία της ΕΕΣΜ με άλλα
επιστημονικά σωματεία, ιδρύματα, οργανισμούς, και επιχειρήσεις στην ημεδαπή και
στην αλλοδαπή. Αποφασίζει επίσης και για τη συμμετοχή της ΕΕΣΜ σε συνέδρια ή
σε επιστημονικές συναντήσεις, που διεξάγονται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό,
ορίζοντας εγγράφως τους αντιπροσώπους της κατά περίπτωση.
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Άρθρο 21
1.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, εκτός από τις άλλες αρμοδιότητές του, που ορίζονται
επακριβώς στο παρόν Καταστατικό, παρακολουθεί και κατευθύνει τις εργασίες της
ΕΕΣΜ και εισηγείται στο ΔΣ το εκάστοτε πρόγραμμα δράσης της ΕΕΣΜ καθώς και
τον προϋπολογισμό της. Εκπροσωπεί την ΕΕΣΜ σε όλες τις σχέσεις της προς
τρίτους, εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων και γενικά ενώπιον των κρατικών
αρχών και ενώπιον των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στην ημεδαπή και στην
αλλοδαπή. Εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ και υπογράφει, γενικά, όλα τα
εξερχόμενα έγγραφα.
2.
Σε ειδικές περιπτώσεις εκπροσώπησης της ΕΕΣΜ (IFSR, ISSS, κ.λ.π.),
έγκειται στην αρμοδιότητα του Προέδρου να αναθέτει την εκπροσώπηση της ΕΕΣΜ
σε άλλα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση που ο ίδιος κωλύεται.
3.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Α'
Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας και αυτού από τον Β' Αντιπρόεδρο. Ο
Πρόεδρος δύναται να αναθέτει κάποια από τα καθήκοντά του στους
Αντιπροέδρους, οι οποίοι οφείλουν να τα ασκούν με υπευθυνότητα, επιμέλεια και
αποτελεσματικότητα και πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο.

Άρθρο 22
1.
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τη Γραμματεία, τηρεί τα αρχεία και τη
σφραγίδα της ΕΕΣΜ, εποπτεύει την τήρηση του μητρώου των μελών της ΕΕΣΜ και
είναι υπεύθυνος απέναντι στο ΔΣ για την τακτική ενημέρωσή του. Ευθύνεται για
τη σύνταξη των πρακτικών του ΔΣ, διενεργεί και διεκπεραιώνει κάθε
αλληλογραφία της ΕΕΣΜ, υπογράφοντάς την μαζί με τον Πρόεδρο. Θέτει υπ’όψη
του Προέδρου τα εισερχόμενα έγγραφα. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην
κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης φροντίζοντας για τη
συγκέντρωση των στοιχείων για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
2.
Συντάσσει τον απολογισμό των πεπραγμένων (δραστηριοτήτων) του ΔΣ.

Άρθρο 23
Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας
του.

Άρθρο 24
1.
Ο Πρόεδρος ή/και ο Ταμίας, με απόφαση του ΔΣ, είναι υπεύθυνος για τη
διαχείριση της χρηματικής ή της αποτιμητής σε χρήμα περιουσίας της ΕΕΣΜ και
γενικά όλης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της. Εισπράττει απ' ευθείας ή
μέσω υπαλλήλου, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το ΔΣ,
όλα τα χρηματικά ποσά που οφείλονται στην ΕΕΣΜ από τα μέλη της ή που
προσφέρονται στην ΕΕΣΜ από το Δημόσιο, Τράπεζες, Ιδρύματα, Ανώνυμες
Εταιρείες ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή φυσικό πρόσωπο. Καταθέτει στην
Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, εκτός από ένα ποσό που δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο
όριο, το οποίο καθορίζεται από το ΔΣ και χρησιμοποιείται για τις τρέχουσες
ανάγκες της ΕΕΣΜ. Ο Πρόεδρος ή/και ο Ταμίας λαμβάνει από την Τράπεζα κάθε
χρηματικό ποσό με επιταγή που υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και
μόνο σε περίπτωση απουσίας του υπογράφεται υποχρεωτικά από το Γενικό
Γραμματέα. Ο Ταμίας ενεργεί πληρωμές που προσυπογράφονται από τον
Πρόεδρο. Υποβάλλει στο ΔΣ, όταν του ζητηθεί από το ΔΣ, σύντομη έκθεση για την
κατάσταση του Ταμείου της ΕΕΣΜ, συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης και
τον υποβάλλει για έγκριση στο ΔΣ.
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2.
Αν ο Ταμίας δεν δύναται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, τον
αναπληρώνει ο Πρόεδρος.

Ε' ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 25
1.
Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα
που υποβάλλεται σε αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικό με την πραγμάτωση του
σκοπού της ΕΕΣΜ. Όταν συνέρχεται η ΓΣ εκλέγει με ανάταση των χειρών τον
Πρόεδρό της και 1 (ένα) τουλάχιστον Γραμματέα.
2.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ΕΕΣΜ διακρίνονται σε Τακτικές και
σε Έκτακτες.
3.
Μία φορά κάθε 3 (τρία) χρόνια, τουλάχιστον, συγκαλείται από το ΔΣ η
Τακτική ΓΣ της ΕΕΣΜ.
4.
Όταν παρουσιάζεται ανάγκη, μπορεί να συγκληθεί αιτιολογημένα από το ΔΣ
έκτακτη ΓΣ των μελών της ΕΕΣΜ. Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται επίσης από το ΔΣ, όταν
τούτο ζητηθεί από το 1/10 τουλάχιστον των Τακτικών μελών και οπωσδήποτε όχι
λιγότερων των 15 Τακτικών μελών, που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα, με
έγγραφη ή/και ηλεκτρονική (μέσω email) αίτησή τους στο ΔΣ, στην οποία πρέπει
να αναφέρεται και ο λόγος για τον οποίο ζητείται η σύγκληση της συγκεκριμένης
έκτακτης ΓΣ.
5.
Το ΔΣ υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει την Έκτακτη ΓΣ
εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως, στην
ημερήσια διάταξη της οποίας υποχρεούται να συμπεριλάβει και το υπό συζήτηση
θέμα.
6.
Η ΓΣ της ΕΕΣΜ, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη
σχετικώς κείμενη νομοθεσία καθώς και εκτός από τα όσα αναφέρονται στο παρόν
Καταστατικό και αφορούν στη ΓΣ, αποφασίζει και για τα παρακάτω θέματα:
6.1.
Την έγκριση της εκθέσεως των πεπραγμένων και του διαχειριστικού
απολογισμού, που υποβάλλεται σε αυτή από το ΔΣ.
6.2.
Την έγκριση του προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, που
υποβάλλονται σε αυτή από το ΔΣ.
6.3.
Τη διαγραφή μελών της ΕΕΣΜ από αυτή ή την έκπτωση μελών του ΔΣ από
το αξίωμά τους.
6.4.
Την τροποποίηση του Καταστατικού.
6.5.
Την αγορά ακινήτων και την εκποίηση της κινητής και της ακίνητης
περιουσίας της ΕΕΣΜ.
6.6.
Τη διάλυση της ΕΕΣΜ.
6.7.
Την εξέταση παραπόνων εναντίον του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 26
Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα μέλη της ΕΕΣΜ που είναι
οικονομικώς τακτοποιημένα.

Άρθρο 27
Οι προσκλήσεις για τη ΓΣ καταρτίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ο
οποίος φροντίζει για την ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική (μέσω email) αποστολή
τους σε καθένα από τα εγγεγραμμένα μέλη, 8 (οκτώ) ημέρες, τουλάχιστον, πριν
από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της ΓΣ. Η πρόσκληση αναγράφει
με κάθε λεπτομέρεια τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης, τα θέματα που θα
συζητηθούν και αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης
εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις προς τούτο.
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1.
Στην Τακτική ΓΣ:
1.1.
Το ΔΣ θέτει στην κρίση των μελών τον Απολογισμό καθώς και το
πρόγραμμα δράσης με τον Προϋπολογισμό.
1.2.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της.
1.3.
Έγκριση του Απολογισμού και των πεπραγμένων του ΔΣ.
1.4.
Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
1.5.
Έγκριση του Προϋπολογισμού του νέου έτους και του Προγράμματος
δράσης.
1.6.
Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των
αρχαιρεσιών σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ' του παρόντος Καταστατικού. Μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής δύνανται να εκλεγούν από τη ΓΣ και μη τακτικά μέλη της
ΕΕΣΜ.
1.7.
Προτάσεις μελών, συζήτησή τους και θέση των προτάσεων αυτών σε
ψηφοφορία εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 28
1.
Η ΓΣ, τακτική ή έκτακτη, θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρίσταται
τουλάχιστον το 1/3 (ένα τρίτο) των μελών, που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.
Όταν στην πρώτη Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΣ επαναλαμβάνεται με τα
ίδια θέματα, σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 (έξι) πλήρων ημερών και όχι
μεγαλύτερο των 15 (δεκαπέντε) πλήρων ημερών. Θεωρείται δε η δεύτερη ΓΣ σε
απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών της. Αποφάσεις
της ΓΣ που λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού
είναι αυτοδικαίως άκυρες και ως εκ τούτου δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Για
την πρώτη ΓΣ εφόσον δεν υπάρχει απαρτία δεν συντάσσεται το σχετικό πρακτικό.
2.
Προκειμένου για τροποποίηση, ολική ή μερική, του παρόντος Καταστατικού
ή διάλυση της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) η ΓΣ συνέρχεται
έγκυρα όταν σε αυτή παρίσταται το 1/3 (ένα τρίτο), τουλάχιστον, από τα τακτικά
μέλη, που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.

Άρθρο 29
1.
Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΕΣΜ, τακτικές ή έκτακτες, συζητούνται
θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εάν ληφθεί απόφαση για θέμα
που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη η απόφαση αυτή είναι άκυρη.
1.1.
Οι αποφάσεις των ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
τακτικών μελών που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.
1.2.
Αποφάσεις ΓΣ που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή συλλογικών
οργάνων, σε θέματα εμπιστοσύνης ή σε προσωπικά θέματα, σε επιβολή έκτακτων
εισφορών, είναι έγκυρες μόνο όταν λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΣΤ' ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 30
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ, όπως ορίζεται από το άρθρο 14 του
παρόντος Καταστατικού, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή τριμελούς
Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται ανά τετραετία, από τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή που εκλέγεται από τη ΓΣ, στην ημερομηνία της συνεδρίασης της
συγκεκριμένης τακτικής ΓΣ, σε ημέρα που καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι πρόσωπο που θα θέσει
υποψηφιότητα για Σύμβουλος (ΔΣ) ή για μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 31
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1.
Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται μόνο εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως κατά
την ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται στο Νομό Αττικής.
2.
Μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν μόνο
τακτικά μέλη που δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες.
3.
Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στην ΕΕΣΜ πριν από την ημέρα
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ή και κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτών, σε κάθε
περίπτωση όμως πριν από την έναρξη των συγκεκριμένων διαδικασιών. Δεν
δύναται το ίδιο πρόσωπο να θέσει υποψηφιότητα, εφόσον πληροί προς τούτο τις
προβλεπόμενες από το παρόν Καταστατικό προϋποθέσεις, ταυτοχρόνως για το ΔΣ
και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εξ αρχής πρέπει να εκφράσει τη βούλησή του
ρητά και με σαφήνεια για ποιο από τα δύο όργανα επιθυμεί να θέσει
υποψηφιότητα.
4.
Υποψηφιότητα κάποιου μέλους για την εκλογή του ως Συμβούλου ή μέλους
της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να προταθεί ακόμη και προφορικά από ένα,
τουλάχιστον, οικονομικώς τακτοποιημένο μέλος. Το προτεινόμενο, κατά τα
ανωτέρω, πρόσωπο πρέπει να είναι παρόν στις διαδικασίες αυτές και να εκφράσει,
εφόσον το αποδέχεται, ρητά και με σαφήνεια την αποδοχή της υποψηφιότητάς
του. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.
5.
Αφού οι ενδιαφερόμενοι εκφράσουν την επιθυμία τους να θέσουν
υποψηφιότητα για μέλη του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή αποδεχθούν την
πρόταση άλλου μέλους υπέρ του ονόματός τους, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς
προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τους
σχετικούς καταλόγους με τα ονόματα των υποψηφίων για το ΔΣ και για την
Εξελεγκτική Επιτροπή θέτοντας τα ονόματα κατά αλφαβητική σειρά.

Άρθρο 32
Τα τακτικά μέλη ψηφίζουν ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία
υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή και για το
αδιάβλητο των αρχαιρεσιών.
Ειδικότερα η Εφορευτική Επιτροπή:
1.
Παραλαμβάνει από τα γραφεία της ΕΕΣΜ την ψηφοδόχο, την τοποθετεί σε
τραπέζι, σε κατάλληλη θέση και σε εμφανές σημείο και την κλειδώνει ο Πρόεδρος
της Εφορευτικής Επιτροπής.
2.
Παραλαμβάνει επίσης από το Γενικό Γραμματέα της ΕΕΣΜ, πριν από την
έναρξη της ψηφοφορίας, τις καταστάσεις των Τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα
ψήφου. Τις καταστάσεις αυτές συμπληρώνει η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη
διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών με τα ονόματα των τακτικών μελών,
που δεν αναγράφονται στις καταστάσεις αλλά προσκομίζουν, κατά την ημέρα των
αρχαιρεσιών, τη σχετική απόδειξη της ετεροχρονισμένης καταβολής των
συνδρομών τους και με τον τρόπο αυτό επανακτούν το δικαίωμα ψήφου.
3.
Κάθε εκλογέας, μετά από τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας με τη
διασταύρωση των στοιχείων της αστυνομικής ταυτότητάς του ή άλλου
αποδεικτικού δημοσίου εγγράφου και μετά από τον έλεγχο των σχετικών
καταστάσεων από όπου προκύπτει το δικαίωμά του να ψηφίσει, προσέρχεται
μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή ρίπτει στην ψηφοδόχο το φάκελό του
κλεισμένο, αφού προηγουμένως έχει εσωκλείσει σε αυτόν το ψηφοδέλτιό του.
Κάθε εκλογέας δύναται να σταυροδωτήσει από 1 (έναν) μέχρι 11 (έντεκα)
υποψηφίους, όσα δηλαδή είναι και τα μέλη του ΔΣ. Ο σταυρός ή οι σταυροί
προτίμησης πρέπει να τίθενται στο ύψος του ονόματος ή των ονομάτων, που ο
κάθε εκλογέας επιθυμεί να σταυροδωτήσει, στην αριστερή πλευρά. Σε κάθε άλλη
περίπτωση το ψηφοδέλτιο θα ακυρώνεται, όπως επίσης και στην περίπτωση που
ψηφοδέλτιο θα φέρει τυχόν διακριτικά σημεία, σχίσιμο ή όποιες άλλες αλλοιώσεις.
Πριν από την ανωτέρω περιγραφομένη στην παρούσα παράγραφο διαδικασία ο
12

εκλογέας πρέπει να διαγραφεί από τις καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα
πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα ψήφου και πρέπει να αναγραφεί το
ονοματεπώνυμό του σε κατάσταση ψηφισάντων, που τηρείται από την Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία διεξάγει τη διαδικασία στο σύνολό της.

Άρθρο 33
Μετά από το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το
πρωτόκολλο των αρχαιρεσιών, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να ενταχθεί στο
πρακτικό της ΓΣ. Συντάσσει ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων μελών και τον
επισυνάπτει στο πρακτικό της ΓΣ. Ανακηρύσσει με σειρά επιτυχίας τα πρόσωπα που
εκλέγονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Καταρτίζει τον πίνακα των επιλαχόντων κατά τη σειρά επιτυχίας τους,
οι οποίοι αντίστοιχα θεωρούνται αναπληρωματικοί όλων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο πίνακας αυτός μπορεί
να ενταχθεί στο πρακτικό της ΓΣ. Το πρακτικό της ΓΣ αφού υπογραφεί από
τον Πρόεδρο και από το Γραμματέα της ΓΣ, καθώς και από τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδεται από τον Πρόεδρό της στον Πρόεδρο του
απερχόμενου ΔΣ. Εφόσον στο πρακτικό της ΓΣ περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του
πρωτοκόλλου της εφορευτικής Επιτροπής καθώς και το περιεχόμενο του πρακτικού
της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αφού όλα υπογραφούν από τα πρόσωπα που
προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, είναι δυνατόν τα ψηφοδέλτια να
καταστρέφονται.

Ζ' ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 34
1.
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ΔΣ ανατίθενται στην
Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη της ΕΕΣΜ, τα οποία
εκλέγονται κατά τη διεξαγωγή της εκλογής των μελών του ΔΣ και έχουν τετραετή
θητεία.
2.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίασή της μετά από την εκλογή,
εκλέγει τον Πρόεδρό της που συντονίζει τις εργασίες της. Το περιεχόμενο της
εκλογής αυτής υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και μπορεί να ενταχθεί στο πρακτικό της ΓΣ.
3.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές
πράξεις, όπως και τις λοιπές ενέργειες του ΔΣ και του Ταμία, κυρίως δε, ελέγχει αν
αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και με
τις αποφάσεις της ΓΣ. Δικαιούται να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική
κατάσταση έγγραφα και βιβλία της ΕΕΣΜ. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του
ΔΣ και την υποβάλλει δια του ΔΣ στη ΓΣ ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή
άλλο μέλος της. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επισυνάπτεται στα
πρακτικά της ΓΣ.
4.
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιονδήποτε λόγο μέλους
ή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το ΔΣ με επιμέλεια του Προέδρου καλεί
εγγράφως ή/και ηλεκτρονικώς (μέσω email), κατά τη σειρά επιτυχίας τους,
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη προκειμένου να καταλάβουν τις θέσεις που
κενώθηκαν.

Η' ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΣΜ
Άρθρο 35
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1.
Η ΕΕΣΜ δεν διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από 10 (δέκα)
μέλη ή αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Για τη διάλυση της ΕΕΣΜ απαιτείται η παρουσία στη ΓΣ του ημίσεως τουλάχιστον
των τακτικών μελών, που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. Η σχετική απόφαση
λαμβάνεται με πλειοψηφία του ½ (ενός δευτέρου) συν 1 (ένα) των παρόντων
μελών.
2.
Όταν διαλυθεί η ΕΕΣΜ γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και μετά από το πέρας της εκκαθάρισης η τυχόν περιουσία της σε
χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα αποκτήματα, περιέρχεται σε Ίδρυμα ή σε
Οργανισμό ή σε επιστημονικές εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς με την ΕΕΣΜ
σκοπούς και θα ορισθούν επακριβώς από τη ΓΣ.

Θ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
Η ΓΣ της ΕΕΣΜ δύναται να ανακηρύσσει, κατόπιν εισηγήσεως – προτάσεως σαφώς
και επαρκώς τεκμηριωμένης του ΔΣ, δωρητές και μεγάλους ευεργέτες της ΕΕΣΜ.

Άρθρο 37
Η ΓΣ μπορεί να ανακηρύξει, κατόπιν εισηγήσεως - προτάσεως με τεκμηριωμένη
επιχειρηματολογία που θα υποβληθεί από το ΔΣ, ως επίτιμο Πρόεδρο μόνο φυσικό
πρόσωπο που προσέφερε κατά τρόπο πασιφανή, ουσιαστικό και αδιαμφισβήτητο
επιστημονική συμβολή, προβολή της ΕΕΣΜ, διάδοση της ΕΕΣΜ κλπ.

Άρθρο 38
1.
Το Καταστατικό τούτο μπορεί να το τροποποιήσει μόνο η ΓΣ ύστερα από
πρόταση του ΔΣ ή του 1/10 (ενός δεκάτου) των μελών της ΕΕΣΜ που έχουν
δικαίωμα ψήφου. Κάθε τροποποίηση ψηφίζεται με την ειδική απαρτία που
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και με
πλειοψηφία του 1/2 (ενός δευτέρου) συν 1 (ένα) των παρόντων μελών της ΓΣ.
2.
Ο,τιδήποτε άλλο που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό,
ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Εισαγωγικού αυτού
Νόμου και από τη σχετική περί Σωματείων νομοθεσία.
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