ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΑΕ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ίδρυση – Επωνυμία – Σκοπός και Μέσα του Σωματείου
Άρθρο 1
Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΕ».
Για τις διεθνείς συναλλαγές η παραπάνω επωνυμία αντιστοιχίζεται σε
«HELLENIC ASSOCIATION OF HEARING AID ACOUSTICIANS» και με
διακριτικό τίτλο «HAHΑΑ».
Άρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι: Η ηθική υποστήριξη και η επαγγελματική και
επιστημονική εξύψωση των μελών του. Η ανάπτυξη του πνεύματος
συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. Η μελέτη, προστασία,
υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών. Η
ενημέρωση του κοινού περί του επαγγέλματος των Ακοοπροθετιστών.
Η

αναγνώριση,

κατοχύρωση

και

θεσμοθετημένη

αναγνώριση

του

επαγγέλματος των Ακοοπροθετιστών από την Πολιτεία. Η ίδρυση σχολής
Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Ι.Ε.Κ. από την Πολιτεία.
Η εκπόνηση, η δημιουργία και η επόπτευση εφαρμογής των αρχών, της
επιστήμης και της τέχνης του επαγγέλματος υπό των μελών του καθώς και η
εκπόνηση

και

εφαρμογή

Κώδικα

επιστημονικής

και

επαγγελματικής

Δεοντολογίας κατά την άσκηση του λειτουργήματος του επαγγέλματος.
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Άρθρο 3
Την εκπλήρωση των άνω σκοπών το Σωματείο επιδιώκει:
α) Δια της αναπτύξεως στα μέλη του επαγγελματικής συνειδήσεως και
καταδείξεως σε αυτά των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργανώσεως
του κλάδου τους.
β) Δια της αναπτύξεως στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδέλφωσης
μεταξύ των μελών του.
γ) Δια της καταρτίσεως και υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας και
της παρακολουθήσεως της πιστής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.
δ)

Δια

της

οργανώσεως

επιστημονικών

συνεδρίων

και

ημερίδων,

επαγγελματικών σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων επιστημονικού και
τεχνικού

ενδιαφέροντος

που

κατατείνουν στην επιμόρφωση

και

την

επαγγελματική κατάρτιση των μελών του.
ε) Δια της συλλογικής προβολής του κλάδου και της συμμετοχής του σε
δευτεροβάθμιες οργανώσεις συλλόγων με κοινούς σκοπούς, καθώς και η
εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις και συνέδρια που αφορούν τον κλάδο.
στ) Δια της μελέτης και εισηγήσεως νομικών και δημοσιονομικών μέτρων για
την προαγωγή και προστασία του κλάδου και για την εκπροσώπηση του σε
κάθε κρατική υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ.
στ) Δια της φροντίδας προς υλική και ηθική υποστήριξη όλων των μελών του
εναρμονισμένη με το γενικό κοινωνικό συμφέρον.
ζ) Δια της εξομαλύνσεως τυχόν διαφορών μεταξύ των μελών δια σχετικής
παρεμβάσεως στις μεταξύ τους διαφορές.
η) Δια μεταφοράς ξένης υψηλής τεχνολογίας και εφαρμογής νέων, σύγχρονων
επιστημονικών μεθόδων ως προς την προσθετική εφαρμογή και τα σύγχρονα
επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα επί των ακουστικών βαρηκοΐας και
την προσθετική εφαρμογή τους, καθώς και γενικώς με την ανάδειξη θεμάτων
που προάγουν την παιδεία, υγεία και έρευνα στη χώρα μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μέλη, δικαίωμα και υποχρεώσεις
Άρθρο 4
4.1. Απόκτηση ιδιότητας μέλους
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4.1.1. Τακτικά μέλη του Σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ψήφου
μπορούν να γίνουν:
4.1.1.1. Όσοι κατά κύριο λόγο και με επαγγελματική επάρκεια ασκούν το
επάγγελμα του ακοοπροθετιστή .
4.1.1.2. Όσοι παράγουν ή/και ασκούν εμπορία ακουστικών βαρηκοΐας και
κοχλιακών εμφυτευμάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
4.1.1.3. Όσοι διαθέτουν πτυχία αναγνωρισμένα ανώτερης ή ανώτατης σχολής
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδιωτικών ή δημοσίων ιδρυμάτων σε συναφές
αντικείμενο ή πιστοποίηση e-learning αναγνωρισμένου φορέα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.
4.1.1.4.Την ιδιότητα του μέλους μπορούν να αποκτήσουν και υπάλληλοι σε
εταιρίες ή σε ατομικές επιχειρήσεις, τα καταστήματα των οποίων πληρούν τις
προδιαγραφές που ορίζει το άρθρο 4.3., που είναι ενεργά μέλη του Σωματείου
και προμηθεύονται/εφαρμόζουν/εμπορεύονται ακουστικά βαρηκοΐας, εφόσον
διαθέτουν αποδεδειγμένα

επαγγελματική επάρκεια ή/και

προϋπηρεσία

τουλάχιστον δύο (2) ετών.
4.1.1.5. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου δύναται, μετά από εισήγηση του
Δ.Σ. να ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν
και εκλέγεσθαι και χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς, πρόσωπα
εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή κοινωνικής εμβέλειας, που με την δράση
τους επέδειξαν ωφέλιμο προς τους σκοπούς του Σωματείου έργο.
4.2. Τρόπος εγγραφής Τακτικών Μελών
4.2.1. Για την εγγραφή στο Σωματείο το υποψήφιο μέλος πρέπει:
4.2.1.1. Να προσκομίσει φωτοτυπία της ταυτότητας του, καθώς και αντίγραφο
ποινικού μητρώου.
4.2.1.2. Να προσκομίσει φωτοτυπία της έναρξης επιτηδεύματος από την
αρμόδια Δ.O.Y εφόσον ασκεί το εμπορικό επάγγελμα του ακοοπροθετιστή.
4.2.1.3. Να συμπληρώσει με όλα τα στοιχεία του και να υπογράψει το σχετικό
έντυπο αίτησης νέου μέλους του Σωματείου με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο.
4.2.1.4. Να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω υπό
στοιχεία 4.1. προς πιστοποίηση της επαγγελματικής του επάρκειας.
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4.2.1.5. Να συμπληρώσει και υπογράψει το σχετικό έγγραφο ή ηλεκτρονικό
έντυπο Δήλωσης νέου μέλους του Συλλόγου, στο οποίο θα βεβαιώνει α)
ότιέχει λάβει γνώση του Καταστατικού του Σωματείου και συμφωνεί με τους
όρους αυτού β) αν είναι μέλος σε άλλο ομοειδές Σωματείο, αν ναι σε ποιο και
γ) ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος
του ακοοπροθετιστή καθώς και στον εξοπλισμό της επιχείρησής του.
4.2.1.6. Να καταβάλει το τέλος εγγραφής μέλους. Αυτό ορίζεται εκάστοτε από
την Γ.Σ. που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των (100) Εκατό Ευρώ.
4.2.1.7. Να καταβάλει την ετήσια συνδρομή μέλους αμέσως μόλις εγκριθεί η
αίτηση νέου μέλους. Αυτό ορίζεται εκάστοτε από την Γ.Σ. που σήμερα
ανέρχεται στο ποσό των (80) Ογδόντα Ευρώ.
4.2.1.8.

Να

προκαταβάλει

ως

παράβολο

αίτησης

έλεγχου

επάρκειας/καταλληλότητας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
θα ορίζει η εκάστοτε Γ.Σ. και η ισχύουσα εσωτερική και κοινοτική νομοθεσία
και αφορά στην πιστοποίηση καταστημάτων, όπως το παράβολο ορίζεται
εκάστοτε από τη Γ.Σ. και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των (300) Τριακοσίων
Ευρώ.
4.2.2. Την εγγραφή του νέου μέλους αποφασίζει κι αποφαίνεται γι’ αυτήν
εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την υποβολή της
αίτησης του μέλους, σύγκλησή του και στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης
χορηγείται ειδικός αριθμός μητρώου μέλους. Στην περίπτωση απόρριψης της
σχετικής αίτησης το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει με αίτησή του στην
πρώτη, μετά την απόρριψη της αίτησής του, σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης του Σωματείου, που αποφαίνεται οριστικά περί τούτου. Στην
περίπτωση της απόρριψης της αίτησης και από τη Γενική Συνέλευση του
Σωματείου στο υποψήφιο μέλος δικαιούται να προσβάλλει την απόφαση αυτή
στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, όπως ορίζεται στο Νόμο.
4.3.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
4.3.1. Για την Πιστοποίηση Καταλληλότητας Κέντρου Εφαρμογής Ακουστικών
Βαρηκοΐας απαιτείται να πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις :
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ:
1. Ελάχιστο εμβαδό 30 τ.μ. Σε περίπτωση που υπάρχει και εργαστήριο
κατασκευής εκμαγείων, κελυφών και επισκευών, τότε απαιτούνται κατ΄
ελάχιστο περίπου 45 - 50 τ.μ.
2. Η διαμόρφωση του Κέντρου θα πρέπει να διαθέτει τρεις έως τέσσερις (αν
υπάρχει εργαστήριο) ξεχωριστούς χώρους, οι οποίοι είναι οι εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
-Χώρος υποδοχής – αναμονής
Ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 τ.μ.
-Χώρος εφαρμογής
Ο χώρος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10-15 τ.μ. και σε αυτόν θα γίνεται
η εφαρμογή και η ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας καθώς και η λήψη
αποτυπώματος του έξω ακουστικού πόρου. Θα πρέπει να είναι ήσυχος και να
διαθέτει τον κατάλληλο αλλά και αθόρυβο εξαερισμό
-Χώρος Περιοδικής Συντήρησης ακουστικών.
Ο χώρος θα είναι ανεξάρτητος τουλάχιστον 3 τ.μ. και θα πρέπει να διαθέτει
τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.
-Τουαλέτα με νιπτήρα.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
-Εργαστήριο Τεχνικής υποστήριξης (service)
Ο χώρος αυτός είναι ανεξάρτητος χώρος με ελάχιστο εμβαδό 6 -10
τ.μ. Σε περίπτωση ύπαρξης εργαστηρίου δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου
περιοδικής συντήρησης.
-Εργαστήριο κατασκευών, εκμαγείων και κελυφών
Ο χώρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να απομονώνεται με
ενδιάμεση πόρτα από τους υπόλοιπους χώρους του κέντρου εφαρμογών,
ενώ θα πρέπει να έχει εμβαδό τουλάχιστον 15 τ.μ. και να διαθέτει τα
απαραίτητα σύστημα εξαερισμού και σύστημα πυρόσβεσης. Στον χώρο αυτό
θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος των ασθενών και των συνοδών τους. Αποθηκευτικός χώρος (προαιρετικά)
Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι σημείο αποθήκευσης των
ακουστικών, αναλώσιμων, υλικών εκμαγείων κλπ. Αν δεν υπάρχει ξεχωριστός
χώρος αποθήκευσης, θα πρέπει τα υλικά εκμαγείων και οι μπαταρίες να
αποθηκεύονται σε χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
1. H/Y
2. Hi Pro ή Noah Link ή Noah USB
3. Λογισμικό προγραμματισμού.
4. Ακοομετρητής (προαιρετικά) για τον έλεγχο
ακουστικών.
5. Συσκευή «Real Ear Measurements» (προαιρετικά)

της

απόδοσης
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6. Ωτοσκόπιο
Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.

Ωτοσκόπιο εξεταστικό.
Ωτοσκόπιο λήψης εκμαγείου φωτιζόμενο.
Σύριγγα ή πιστόλι λήψης αποτυπώματος του έξω ακουστικού πόρου.
Υλικά αποτύπωσης μέτρων του έξω ακουστικού πόρου.
Μπαμπακάκια προστασία του τυμπάνου (otoblock) διαφόρων
μεγεθών
6. Υλικό αποστείρωσης σύριγγας.
Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Στηθοσκόπιο
Συσκευή ή φούρνος αφύγρανσης των ακουστικών
Σπρέι η άλλες συσκευές καθαρισμού
Σετ κατσαβιδιών και τσιμπιδάκι
Συσκευή συντήρησης και αποστείρωσης των εκμαγείων
Φακός μεγέθυνσης ή μικροσκόπιο
Συσκευή ελέγχου μπαταριών

4.3.2. Ο έλεγχος για τα νέα μέλη και η πιστοποίηση προσαρμογής για τα ήδη
μέλη θα γίνεται από δύο μέλη του ΔΣ, αφού προηγηθεί ενημέρωση του
υποψήφιου μέλους/μέλους 20 ημέρες πριν και συμφωνία για την ημέρα και
την ώρα ελέγχου. Κατά τον έλεγχο θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου και θα
υπογράφεται από αμφότερα τα μέλη του Δ.Σ. και το υποψήφιο μέλος/μέλος.
Όσοι είναι ήδη μέλη, θα πρέπει να συμμορφωθούν στις ανωτέρω
προϋποθέσεις μέχρι την 31-12-2017. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή
διαπίστωσης ελλείψεων, θα χορηγείται στο υποψήφιο μέλος/ήδη μέλος
προθεσμία ακόμη έξι μηνών, μετά το πέρας των οποίων, εάν αποδεδειγμένα
(έκθεση ελέγχου από τα δύο μέλη του Δ.Σ.) δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα
αποφασίζεται από την επόμενη Γ.Σ. στην πρώτη μετά την ημερομηνία αυτή
συνεδρίασή της, η εγγραφή/παραμονή ή διαγραφή του μέλους.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα των Μελών
5.1. Τα τακτικά

μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και

εκλέγεσθαι, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς ενήμερα μέχρι και το
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οικονομικό έτος πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και όπως κατά τα
λοιπά το δικαίωμα αυτό εξειδικεύεται στο Νόμο και στο παρόν Καταστατικό.
5.2. Όλα τα μέλη του Σωματείου απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων, που
έχουν αναγνωρισθεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για τα μέλη του
Σωματείου.
5.3. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό με
έγγραφη κοινοποίηση της πρόσθεσής τους απευθυνόμενη στο Δ.Σ. του
Σωματείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξης του έτους για το οποίο
έχουν προκαταβάλει τη σχετική συνδρομή μέλους.
5.4. Τα μέλη δικαιούνται να αναρτήσουν στο χώρο εργασίας τους ειδική
πινακίδα με το ειδικό σήμα του Σωματείου τον ειδικό αριθμό μητρώου τους,
σύμφωνη με τα πρότυπα που το Σωματείο ορίζει.
5.5. Τα μέλη του Σωματείου αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής της
ετήσιας συνδρομής τους, εντός του πρώτου διμήνου εκάστου ημερολογιακού
έτους. Σε περίπτωση που πιστοποιείται από τον Ταμία ή μη καταβολή της
ετήσιας συνδρομής μέλους επί σειρά δύο ημερολογιακών ετών, το μέλος θα
διαγράφεται

αυτοδικαίως

μετά

από

δίμηνη,

έγγραφη

ή

ηλεκτρονική

προειδοποίηση περί τακτοποίησης της οικονομικής του εκκρεμότητας.
5.6. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται ως προς τους όρους του
παρόντος Καταστατικού, τους εθνικούς και κοινοτικούς Νόμους και Οδηγίες
καθώς και να ενστερνίζονται τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του
Σωματείου. Επίσης υποχρεούνται να προσέρχονται στις συγκλήσεις των
Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών ή έκτακτων, καθώς και να συμμετέχουν
ενεργά στις εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, κ.ο.κ. που διοργανώνει ο
Σύλλογος. Στην περίπτωση, που ένα μέλος απουσιάζει συνεχώς επί τρεις
Γενικές Συνελεύσεις, το Δ.Σ. προτείνει τη διαγραφή του μέλους αυτού στην
επόμενη από την τελευταία απουσία του Γενική Συνέλευση.
5.7. Στην περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής μέλους, κατά τον
χρόνο που παραπάνω ορίζεται (5.5.) ή μη συμμόρφωσης του μέλους στις
υποχρεώσεις της παραγράφου υπ’ αριθ. 5.6., ή δήλωσης ψευδών στοιχείων
στο Σωματείο, το Δ.Σ.

του Σωματείου μπορεί να προτείνει στην Γενική

Συνέλευση είτε την υποβολή σύστασης ή τη διαγραφή του μέλους από το
Σωματείο.
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5.8. Το Σωματείο μπορεί να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο στο χώρο
εργασίας των μελών, κατόπιν επταήμερης, έγγραφης ή ηλεκτρονικής
ενημέρωσης εκάστου μέλους, τόσο για να διαπιστωθεί η πραγματική
απασχόλησή τους με το αντικείμενο της Ακοοπροθετικής, όσο και για να
καταγραφεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και το ανθρώπινο δυναμικό της
επιχείρησης του μέλους, ούτως ώστε να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των μελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πόροι του Σωματείου
Άρθρο 6
Πόροι του Σωματείου είναι: α) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του,
β) οι ετήσιες συνδρομές αυτών, γ) οι έκτακτες εισφορές και οι δωρεές τους και
δ) οι προς το Σωματείο δωρεές, κληροδοσίες, πάσης φύσεως οικονομικές
ενισχύσεις, τόκοι κεφαλαίων ως και κάθε άλλη νόμιμος πρόσοδος του, όπως
οι διαφημίσεις στις ιστοσελίδες του Σωματείου, οι χορηγίες, οι εκθέσεις, τα
συνέδρια, τα σεμινάρια κ.αλ. Απαγορεύεται ρητά η αποδοχή από το Σωματείο
δωρεάς ή άλλης μορφής προσόδου από οποιοδήποτε ελληνικό ή αλλοδαπό
πολιτικό κόμμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Όργανα Διοικήσεως Σωματείου
Άρθρο 7
Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
των μελών του που αποτελεί και το κυρίαρχο σώμα, β) το Επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Λοιπά όργανα του Σωματείου είναι, α) η Επιστημονική Επιτροπή (Επ.Ε.) και
β) το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.).
Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται
από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία από τα
ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλέον
δύο (2) ως αναπληρωματικών μελών εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. Με τον
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τρόπο αυτό το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται εντός 15 ημερών από της εκλογής
του με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος στις εκλογές μέλους και εκλέγει με
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Άρθρο 9
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς μία φορά το δίμηνο κατόπιν έγγραφης ή
ηλεκτρονικής προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία αναγράφει τα θέματα της
ημερησίας διάταξης, εκτάκτως δε όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον
Πρόεδρο ή το ζητήσει ποσοστό 4/7 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. με
έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση προς τον Πρόεδρο όπου θα αναγράφονται τα
προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη
και βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται είτε φυσικώς είτε συμμετέχουν με
ηλεκτρονικό τρόπο τουλάχιστον (4) τέσσερα εκ των μελών του. Οι αποφάσεις
του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων ή συμμετεχόντων με
ηλεκτρονικό τρόπο μελών.
Άρθρο 10
Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα του Συλλόγου,
επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων και ζητημάτων, εκτός των υποθέσεων για
τις οποίες κατά το Καταστατικό απαιτείται απόφαση Γενικής Συνελεύσεως.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των
λοιπών μελών Δ.Σ., επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αδικαιολογήτως,
αντικαθίσταται από το πρώτο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος, η δε μη
προσέλευσή του θεωρείται ως παραίτηση από το δικαίωμά του.
Τυχόν έξοδα κινήσεως ή άλλα που απαιτούνται για τις εργασίες των
μελών του Δ.Σ. καθορίζονται εκάστοτε από τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό
και πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο.
Άρθρο 11
Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των
Δικαστηρίων, Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. και πάσης φύσεως υπηρεσίας
ή άλλης αρχής. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών
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Συνελεύσεων. Υπογράφει όλα τα έγγραφα, γραμμάτια εισπράξεως και
εντάλματα πληρωμών, θέτοντας τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κάτω
από τη σφραγίδα του Σωματείου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των
Συνελεύσεων, φροντίζει περί της εφαρμογής του Καταστατικού, των
αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και εν γένει προβαίνει σε κάθε ενέργεια για
την προώθηση των συμφερόντων του Σωματείου. Τον Πρόεδρο απόντα ή
κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Πάσης φύσεως έγγραφο που
αφορά/σχετίζεται/προέρχεται από το Σωματείο, πρέπει να φέρει τουλάχιστον
τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν
αντικαθιστά τον Πρόεδρο και του Γενικού Γραμματέα και τη σφραγίδα του
Σωματείου, άλλως δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο και δεσμευτικό για το
Σωματείο και τα μέλη του. Ειδικά τα εντάλματα πληρωμών υπογράφονται από
τον Πρόεδρο και τον Ταμία κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
Άρθρο 12
Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο του Σωματείου, την
σφραγίδα, τηρεί το Βιβλίο μητρώου των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του
Δ.Σ. και των Γ.Σ., καταχωρεί αυτά στο βιβλίο Πρακτικών, συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο τα πάσης φύσεως έγγραφα, συνεργάζεται με αυτόν για την ομαλή
και έγκαιρη διεξαγωγή των υπηρεσιών του, επιμελείται της αλληλογραφίας και
συντάσσει και υποβάλλει προς τον Πρόεδρο για έγκριση τα διάφορα έγγραφα.
Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος παρ’
αυτού οριζομένου για την συγκεκριμένη συνεδρίαση.
Άρθρο 13
Ταμίας
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εγγραφές, τις ετήσιες
εισφορές, τις έκτακτες εισφορές καθώς και κάθε έσοδο του Σωματείου,
πληρώνει τα έξοδα του Σωματείου είναι προσωπικός υπεύθυνος για κάθε
απώλεια χρημάτων και τηρεί το βιβλίο ταμείου, εισπράξεων και πληρωμών,
καθώς και κάθε στοιχείο που απεικονίζει την οικονομική κατάσταση του
σωματείου.
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Ο Ταμίας κρατεί στα χέρια του μέχρι τριακοσίων (300) ευρώ για την
αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών του Σωματείου τα δ’ επί πλέον
χρήματα τα καταθέτει σε λογαριασμό που τηρεί το Σωματείο στην «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ή σε άλλο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
Τις καταθέσεις/αναλήψειςκαι κάθε τραπεζική/διατραπεζική συναλλαγή
που αφορά στον τηρούμενο λογαριασμό του Σωματείου στην «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», ή σε άλλο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα, με
όποιο τρόπο αυτές και αν γίνονται (μέσω i-banking, με cash card, με ταμειακή
συναλλαγή κλπ) ενεργούν ο Ταμίας ή/και ο Πρόεδρος, υπογράφοντας προς
τούτο κάθε σχετικό έγγραφο, απόντων δε ή κωλυομένων αυτών οι αναλήψεις
διενεργούνται παρά προσώπων οριζομένων δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. Τον
Ταμία κωλυόμενου ή απόντα αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. παρ’ αυτού
οριζόμενον για την συγκεκριμένη συνεδρίαση.
Άρθρο 14
Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται
ανά τριετία ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. παρά της Γενικής Συνελεύσεως,
μεταξύ των τακτικών μελών του Σωματείου. Συγχρόνως με τα τακτικά μέλη
εκλέγονται και οι δύο (2) αναπληρωματικά. Εντός του 15ημέρου από την
εκλογή τους τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται με πρόσκληση
του πλειοψηφίσαντος και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον
Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.
Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων του Δ.Σ.
Δικαιούται να εξετάζει τα βιβλία του Σωματείου και ιδίως κάθε στοιχείο που
σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση. Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσει και
υποβάλει σχετική έκθεση για την οικονομική διαχείριση στην Γενική Συνέλευση
προς έγκριση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβή για
τις εργασίες τους.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι και μέλη
του Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Επιστημονική Επιτροπή
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Η Επιστημονική Επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. με τριετή θητεία.
Αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Στα τακτικά μέλη
της επιτροπής δύναται να μετέχουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και τα
υπόλοιπα μέλη δύναται να συμμετέχουν και εκτός σωματείου άτομα.
Έργο της είναι Α) η δημιουργία του κώδικα επιστημονικής και
επαγγελματικής δεοντολογίας Β) η δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας (website)
του Συλλόγου, η έκδοση ενημερωτικών επιστημονικών φυλλαδίων, Γ) η
διοργάνωση κατ’ ελάχιστον ενός (1) επιμορφωτικού σεμιναρίου τον χρόνο για
τα μέλη του Συλλόγου, ως και η συνεργασία ανάπτυξη και ο συντονισμός
δράσεων με τις Επιστημονικές Επιτροπές Ιατρικών Συλλόγων και άλλων
παραϊατρικών επαγγελμάτων.
Επίσης, η Επιστημονική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα διαπίστωσης
της τήρησης του Κώδικα Επιστημονικής και Επαγγελματικής Δεοντολογίας
από τα μέλη του Σωματείου και την επιμέλεια διενέργειας επιτόπιων
επισκέψεων

στα

καταστήματα

των

μελών

προς

διακρίβωση

της

καταλληλότητας του χώρου, της ύπαρξης και κατάλληλου τεχνολογικού
εξοπλισμού, καθώς και της ύπαρξης CΕ στα προϊόντα και πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Αλλαγές

στον

υπάρχοντα

Κ.Ε.Ε.Δ.

(κώδικα

επιστημονικής

και

επαγγελματικής δεοντολογίας) θα εγκρίνει με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3
του συνόλου των μελών της, η προς τούτο ειδικά προσκληθείσα Γενική
Συνέλευση.
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται
κάθε τριετία ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. παρά της Γενικής Συνελεύσεως.
Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πρόσωπα
που έχουν την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ.

ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Συγχρόνως με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά. Εντός
του 15ημέρου από την εκλογή τους τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
συνέρχονται με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος και εκλέγουν με μυστική
ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του.
Έργο του είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων και της εν γένει
συμπεριφοράς των μελών του Σωματείου.
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Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει με δική του πρωτοβουλία
οποτεδήποτε ή μετά από αίτηση μέλους απευθυνόμενη στο Δ.Σ. του
Συλλόγου, στην οποία περιγράφεται το αίτημά του.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει τις κάτωθι κυρώσεις στα
παρεκτρεπόμενα μέλη του Σωματείου:
α) της έγγραφης παρατήρησης
β) της γραπτής επίπληξης
γ) της πρότασης προσωρινής διαγραφής ή οριστικής του μέλους από το
Σωματείο, η οποία συντελείται με απόφαση που λαμβάνεται από το Δ.Σ.. Η
ποινή της διαγραφής επιβάλλεται από το Δ.Σ. προς το παρεκτραπέν μέλος
μετά προηγούμενη ακρόασή του και λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των
¾ του συνόλου των μελών του Δ.Σ..
Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να προσβληθεί με
αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους στην πρώτη, μετά την επιβολή της ποινής,
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, που αποφαίνεται οριστικά
περί τούτου. Το μέλος δικαιούται να προσβάλει την απόφαση αυτή της Γενικής
Συνέλευσης στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, όπως ορίζεται στο Νόμο,
άμα δε της τελεσιδικίας της σχετικής δικαστικής αποφάσεως οφείλει να
επιστρέψει στο Σύλλογο την ειδική πινακίδα μέλους, που αναφέρεται στο
άρθρο 5.4.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής για τις
εργασίες τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 15
Το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση. Οι
Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες, προεδρεύει δε
αυτών ο πρόεδρος του Δ.Σ. πλην των αρχαιρεσιών στις οποίες προεδρεύει
μέλος εκλεγόμενο από αυτήν με φανερή ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός.
Άρθρο 16
Τακτικές Συνελεύσεις
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α) Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια (1) φορά το έτος υποχρεωτικά, η
δε τακτική Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου από τη
λήξη του οικονομικού έτους, σε τόπο καθορισμένο από το Δ.Σ. στην οποία
υποβάλλονται προς έγκριση η συνταχθείσα από την Εξελεγκτική Επιτροπή
έκθεση της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, ο ισολογισμός και
απολογισμός κάθε έτους καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρακολουθήσουν τα μέλη του Σωματείου
μέσω και live-streaming, εφόσον το επιτρέπουν οι υλικοτεχνικές υποδομές. Με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλεφθεί ο τρόπος
συμμετοχής και ψηφοφορίας των μελών κατά τη λήψη αποφάσεων, μέσω και
live-streaming, όπως ο νόμος ορίζει.
β) Πριν της λήξης της θητείας των οργάνων διοικήσεως του σωματείου,
συγκαλείται υπό του Δ.Σ. τακτική Γ.Σ. όπου διενεργούνται αρχαιρεσίες για την
εκλογή των οργάνων της διοικήσεως και εγκρίνεται ο ισολογισμός, ο
προϋπολογισμός και τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης. Στη
συνέχεια ο Ταμίας του Σωματείου διαβάζει τον εγκεκριμένο ισολογισμό του
έτους και ζητεί την έγκρισή του από τη Γ.Σ., καθώς και την απαλλαγή από κάθε
ευθύνη

της

απερχόμενη

διοικήσεως.

Επίσης

ζητεί

έγκριση

του

προϋπολογισμού του αρχομένου έτους, το οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ.
γ) Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνον τα θέματα που
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της προσκλήσεως. Για την συζήτηση
άλλου θέματος απαιτείται η υποβολή πρότασης υπογεγραμμένης από το 1/3
τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών.
Άρθρο 17
Υποψηφιότητα και Ψηφοφορία
α) Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων της διοικήσεως αρχίζει μετά
την εξάντληση των προγραμματισμένων προς συζήτηση θεμάτων. Εάν ο
χρόνος δεν επαρκεί η Γ.Σ. ορίζει την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών την επομένη
μέρα σε χώρο που αυτή καθορίζει.
Η ψηφοφορία επιτρέπεται να γίνεται και με σφραγισμένη επιστολή.
Είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών θα έχει εκπονηθεί
και αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου που σήμερα είναι η
www.akouste.gr, η κατάσταση με τις υποψηφιότητες των μελών. Κάθε μέλος
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θα δικαιούται να ζητήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικώς από τη Γραμματεία την
ταχυδρομική αποστολή ενός και μόνο φακέλου και ενός και μόνο ψηφοδελτίου
(αμφότερα θα φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου σε εμφανές σημείο). Αφού
συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο, θα αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο στη
διεύθυνση του Νομικού Συμβούλου του Σωματείου, ο οποίος και θα αναλάβει
την υποχρέωση να παρουσιάσει αποκλειστικά την ημέρα διενέργειας των
αρχαιρεσιών

το

σύνολο

των

σφραγισμένων

ψηφοδελτίων

για

να

προσμετρηθούν οι ψήφοι, αμέσως μετά την αποπεράτωση της καταμέτρησης
των ψηφοδελτίων από τους φυσικά παριστάμενους.
Ο Νομικός Σύμβουλος επί μία τριετία από την ημέρα των αρχαιρεσιών
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη και τήρηση αρχείου με το
σύνολο των επιστολών και των ψηφοδελτίων που θα έχει παραλάβει κατά τον
ανωτέρω τρόπο. Μετά την πάροδο της τριετίας, το αρχείο θα καταστρέφεται με
παρουσία τριών μελών του ΔΣ οι οποίοι θα υπογράφουν και το σχετικό
πρακτικό.
Η ψηφοφορία επιτρέπεται να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο υπό την
προϋπόθεση ότι σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως θα καθορίζει τον
τρόπο διασφάλισης του απορρήτου της ψήφου, της τηρήσεως της
νομιμότητας και του αδιαβλήτου της ψηφοφορίας, όπως νόμος ορίζει.
Κάθε μέλος δικαιούται να γνωστοποιήσει στη Γραμματεία του
Σωματείου μία και μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας. Είκοσι (20)
ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών θα έχει εκπονηθεί και
αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου η λίστα με τις
υποψηφιότητες των μελών. Σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα διαχειρίζεται
αποκλειστικά και μόνο ο Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου, θα δύναται να
αποσταλεί μία και μόνο φορά από την ανωτέρω δηλωμένη ηλεκτρονική
διεύθυνση του μέλους το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο από το μέλος. Ο
Νομικός Σύμβουλός θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπονήσει κατάλογο
συμπληρωμένο με τις ψήφους που θα έχει συγκεντρώσει έκαστος υποψήφιος
δια της μεθόδου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τον κατάλογο θα παρουσιάσει
αποκλειστικά την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών για να προσμετρηθούν
οι ψήφοι.
Ο Νομικός Σύμβουλος επί μία τριετία από την ημέρα των αρχαιρεσιών θα
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη και τήρηση αρχείου με το σύνολο
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των τυπωμένων και συμπληρωμένων ψηφοδελτίων που θα έχει παραλάβει
κατά τον ανωτέρω τρόπο. Μετά την πάροδο της τριετίας το αρχείο θα
καταστρέφεται με την παρουσία τριών (3) μελών του Δ.Σ. οι οποίοι θα
υπoγράφουν και το σχετικό πρακτικό.
β) Οι υποψηφιότητες με την ένδειξη του αξιώματος υποβάλλονται με έγγραφη
ή ηλεκτρονική αίτηση των ενδιαφερομένων, πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες από την έναρξη των αρχαιρεσιών, μετά υπευθύνου δηλώσεως του
Ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν τελεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής
αποφάσεως σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και ότι δεν έχει
καταδικαστεί αμετακλήτως για αδίκημα εκ των αναφερομένων στον νόμο
συνεπαγόμενο την αυτοδίκαια έκπτωσή του από την ιδιότητά του ως μέλος της
διοικήσεως.
Σε περίπτωση μη υποβολής τουλάχιστον εννέα (9) υποψηφιοτήτων για τις
αρχαιρεσίες, παρατείνεται η θητεία του υπάρχοντος εκλεγμένου Δ.Σ. και
προσδιορίζεται η επανάληψη των αρχαιρεσιών μέσα σε ένα έτος το αργότερο.
γ) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν, τα εγγεγραμμένα για δύο (2)
τουλάχιστον έτη ως τακτικά μέλη του Σωματείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και να
μην τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τα
δύο (2) τελευταία χρόνια.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας
τους περιληπτικό σημείωμα με τις προθέσεις τους εφόσον εκλεγούν μέλη του
νέου Δ.Σ.
δ) Είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών
συγκροτείται η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή και ένα (1) αναπληρωματικό
μέλος για την διενέργεια των αρχαιρεσιών, της οποίας τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις καθορίζονται από το νόμο. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής ή
αναπληρωματικό μέλος της δεν δύναται να είναι υποψήφιος για την εκλογή
του

στο

Δ.Σ.

του

Σωματείου.

Το

Δ.Σ.

παραλαμβάνει

τις

αιτήσεις

υποψηφιότητας και καταρτίζει πίνακα υποψηφίων τον οποίο παραδίδει στην
Εφορευτική Επιτροπή ελεγμένο κατά τα τυπικά του, η δε Εφορευτική
Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων εγγράφοντας τούτους
κατ’ αλφαβητική σειρά
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ε) έκαστο μέλος κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων του
Σωματείου δύναται επί των σχετικών ψηφοδελτίων εκλογής εκάστου οργάνου
να θέτει τόσους σταυρούς προτίμησης όσα και τα τακτικά προς εκλογή μέλη
εκάστου οργάνου.
Άρθρο 18
Αποτελέσματα ψηφοφορίας
Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη
διαλογή των ψήφων και στην έκδοση του αποτελέσματος. Ως εκλεγέντες
θεωρούνται όσοι έχουν λάβει κατά σειρά τις περισσότερους ψήφους.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εις διπλούν περί του
αποτελέσματος των αρχαιρεσιών, που αφού υπογραφεί από τα μέλη της, ένα
εξ αυτών παραδίδεται στο αρμόδιο Δικαστήριο, το δε άλλο παραμένει στο
αρχείο του Σωματείου.
Άρθρο 19
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται όταν αποφασίσει το Δ.Σ., με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 5.7 ή ζητήσουν τη
σύγκλιση της το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών, με αίτηση
στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε το Δ.Σ.
υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός μηνός το αργότερο από την
ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.
Άρθρο 20
Τρόπος σύγκλησης Γ.Σ. – Αποφάσεις αυτής
Α) Τις Γενικές Συνελεύσεις καλεί το Δ.Σ. δι’ ανακοινώσεων τοιχοκολλούμενων
στο κατάστημα του Σωματείου και αναρτώμενων στην επίσημη ιστοσελίδα του
Σωματείου προ 15 τουλάχιστον ημερών από της προς σύγκληση οριζόμενης
ημέρας, καθώς επίσης και δια ηλεκτρονικής ή συστημένης επιστολής προ του
ιδίου χρονικού διαστήματος.
Β) Στις Γ.Σ. οι αποφάσεις λαμβάνονται παρά των εχόντων δικαίωμα ψήφου
παρόντων μελών δια πλειοψηφίας του ημίσεως, πλέον ενός.
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Γ) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για να είναι έγκυρες πρέπει αυτή να ευρίσκεται σε
απαρτία κατά τα επόμενα: Κατά την πρώτη Γ.Σ. πρέπει να παρίστανται
τουλάχιστον το ½ των ταμειακώς ενήμερων μελών. Μη επιτευχθείσης
απαρτίας κατά την πρώτη σύγκλιση, την αυτή ημέρα και με διαφορά μιας
ώρας τουλάχιστον συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. όπου πρέπει να παρίστανται το ¼
των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν και κατά την δεύτερη σύγκληση δεν
επιτευχθεί απαρτία, τότε την αυτή ημέρα και με διαφορά άλλης μιας ώρας
τουλάχιστον συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. όπου πρέπει να παρίστανται το 1/5 των
εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν και κατά την τρίτη σύγκληση δεν
επιτευχθεί απαρτία, τότε εντός 20 ημερών καλείται τέταρτη Γ.Σ., η οποία
θεωρείται ως πρώτη, όσον αφορά την κατά το παρόν απαιτούμενη απαρτία.
Δ) Οι ψηφοφορίες στη Γ.Σ. λαμβάνονται δι’ ανατάσεως της χειρός πλην των
αρχαιρεσιών ή και άλλων περιπτώσεων οι οποίες ήθελαν κριθεί άκρως
σοβαρές ή και εις τον νόμο οριζομένων περιπτώσεων κατά τις οποίες
απαιτείται μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 21
Τροποποίηση του Καταστατικού – Διάλυση του Σωματείου.
Προκειμένου περί τροποποιήσεως του παρόντος ή διαλύσεως του
Σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. συγκαλούμενη ειδικώς προς τούτο, κατά την
οποία απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα
ψήφου μελών και με πλειοψηφία των ¾ αυτών, αποφαίνεται δε με μυστική
ψηφοφορία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 22
Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε σύνδεσμο ή ένωση πλειόνων
Σωματείων και Συλλόγων Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ή τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο
Ακοοπροθετιστών για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων, κατά τις οποίες
όμως διατηρεί την διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια.
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Άρθρο 23
Απαγορεύεται η εξάρτηση του Σωματείου από πολιτικό κόμμα.
Απαγορεύεται από το Σωματείο η άσκηση εμπορικών πράξεων καθώς και η
λήψη προμήθειας κατά την διενέργεια πράξεων εκμεταλλεύσεως της
περιουσίας του.
Άρθρο 24
Το Σωματείο έχει δύο σφραγίδες: α) μία σφραγίδα στρογγυλή που φέρει
περιμετρικά τις λέξεις «ΣΑΕ» στην ελληνική γλώσσα και β) μία σφραγίδα
στρογγυλή που φέρει περιμετρικά τις λέξεις «HAΗΑΑ» για τις διεθνείς
συναλλαγές του. Και στις δύο σφραγίδες αναγράφεται το έτος Ίδρυσης του
Σωματείου.
Άρθρο 25
Διαλυομένου του Σωματείου τούτο τίθεται υπό εκκαθάριση. Το μετά την
λύση, ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του προς διάλυση Σωματείου
διατίθεται κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ., ληφθείσης προ ή συγχρόνως με τη
διάλυση, για πάντα νόμιμο και ηθικόν σκοπό, ουδέποτε όμως η περιουσία του
διανέμεται μεταξύ των μελών του.
Άρθρο 26
Παν μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται δι’
αποφάσεως των Γ.Σ. λαμβανομένων με εισήγηση του Δ.Σ. καθ’ όσα και δι’ όσα
εις τον νόμο ορίζονται.
Άρθρο 27
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 27 άρθρα μετά από
τροποποιήσεις και κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, εγκρίθηκε σήμερα
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και
θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα
τηρούμενα βιβλία των σωματείων του αρμόδιου Δικαστηρίου.

20

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδας
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

Ο Γ. Γραμματέας

ΠΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΣ

