ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται σωματείο με έδρα τα Ιωάννινα και με επωνυμία "ΕΝΩΣΗ
ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ".
Η συντομογραφία του
ονόματος καθορίζεται να έχει τα διακριτικά Ε.Ρ.Ι.
Η διεθνής
μετάφραση της επωνυμίας καθορίζεται να είναι "IOANNINA
ASSOCIATION AMATEURS" και η αντίστοιχη συντομογραφία Ι.Α.A.
Άρθρο 2ο
Σκοπός της ένωσης καθορίζεται να είναι η αφιλοκερδής παροχή
εκπαίδευσης σε όλα τα μέλη της, προς τους υποψήφιους
ραδιοερασιτέχνες ή και σε τρίτους ώστε:
1.

2

να ασκούν την Ραδιοερασιτεχνκή δραστηριότητα συμφωνά με
τους Ελληνικούς και διεθνείς νομούς που ρυθμίζουν το νομικό
και πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας του σταθμού
Ραδιοερασιτέχνη.
να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να δέχονται τεχνική και
θεωρητική
κατάρτιση
επί
θεμάτων
Ραδιοεπικοινωνιών,
Ραδιοηλεκτρολογίας
και
γενικά
της
επιστήμης
των
ηλεκτρονικών.
Επιπλέον η ένωση έχει σκοπό την προσφορά προς το κοινωνικό
σύνολο όλων εκείνων των υπηρεσιών που προέρχονται από τη
χρήση του αγαθού των Ραδιοσυχνοτήτων και σε εκείνες τις
περιπτώσεις οπού απαιτείται (π.χ. θεομηνίες, έκτακτες
καταστάσεις, σεισμοί).

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ένωση προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες και συγκεκριμένα:
1.
2.
3.

να Οργανώνει προγράμματα κατάρτισης μόνη της η σε
συνεργασία με άλλους φορείς.
Παρέχει υποτροπές σε αριστεύσαντες εκπαιδευόμενους με
σκοπό την προαγωγή της έρευνας.
Εκδίδει τεχνικά συγγράμματα επί θεμάτων Ραδιοεπικοινωνιών,
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4.

5.
6.
α)
β)

ηλεκτρονικών και γενικότερα επί αντικείμενων που έχουν σχέση
με τις επικοινωνίες.
Διατηρεί εγκαταστάσεις Ραδιοεπικοινωνιών σε όλη την περιοχή
ευθύνης της, ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εξάσκηση των
μελών της και των υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών και
ταυτόχρονα η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε έκτακτες
περιπτώσεις.
Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις εντευκτήριο για την σύσφιξη
των σχέσεων των μελών της και για την εν γένει προώθηση
και διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού.
Λειτουργεί στο εντευκτήριο της:
εκπαιδευτικό σταθμό υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη για την
άσκηση της Ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας συμφωνά με
τους ισχύοντες νομούς,
τεχνικό εργαστήριο πλήρως εξοπλισμένο για την πρακτική
εξάσκηση των μελών της και γενικά για την προαγωγή της
τεχνικής έρευνας.

Άρθρο 3ο
Η ένωση απορεί να αποτελέσει μέλος δευτεροβάθμιας οργάνωσης
συναφών σκοπών κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η ένωση απαγορεύεται να συγχωνευθεί με άλλη ομοειδή ένωση η
σύλλογο.
Η ένωση μπορεί να γίνει μέλος αντίστοιχης διεθνούς οργάνωσης.
Η ένωση επιτρέπεται να έχει παραρτήματα σε γειτονικούς νομούς
εφόσον στο Νομό αυτό δεν υπάρχει σωματείο με τους ίδιους
σκοπούς .
Η ένωση επιτρέπεται να δέχεται μέλη από όλη την επικράτεια ως
τακτικά.
Άρθρο 4ο
Μέλη της ένωσης εγγράφονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον
αποδέχονται τους σκοπούς και την λειτουργία της ένωσης και
εφοδιάζονται με σχετικό δελτίο ταυτότητας μέλους της ένωσης. Τα
μέλη της διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

2

Άρθρο 5ο
Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει προς την ένωση γραπτή
αίτηση, σύμφωνα με ειδικό υπόδειγμα για την έγγραφη του, όπου
αναφέρεται ρητά η αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και
η συμμόρφωση του με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που συνέβαλαν στην
προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της ένωσης. Ανακηρύσσονται ως
τέτοια από την Γ. Σ. με σχετική πλειοψηφία.
Άρθρο 6ο
Μέλη της ένωσης μπορούν να εγγράφουν και αλλοδαποί που
διαμένουν στην Ελλάδα είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Τα μέλη αυτά
δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 7ο
Το διοικητικά Συμβούλιο της Ένωσης κατά την πρώτη τακτική του
συνεδρίαση μετά την υποβολή αίτησης έγγραφης μέλους,
αποφαίνεται και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση
απόρριψης της αίτησης έγγραφης μέλους, η απόφαση καταγράφεται
με πλήρη αιτιολογία στα πρακτικά του Δ. Σ και υποβάλλεται για
έγκριση στη αμέσως επόμενη Γ. Σ.
Άρθρο 8ο
Η διαγραφή μέλους από την δύναμη της ένωσης είναι δυνατή μόνο
για ένα από τους παρακάτω λογούς:
1.
2.

3.

Μετά από έγγραφη αίτηση του μέλους προς το Δ. Σ της ένωσης
και με την απαραίτητη προϋπόθεση της εξόφλησης κάθε
προηγούμενης οφειλής του.
Μετά από επανειλημμένη άρνηση του να τακτοποιήσει
οικονομικές του υποχρεώσεις και με την προϋπόθεση της
συστημένης έγγραφης ειδοποίησης του. Οι μη τακτοποίησες
υποχρεώσεις αποτελούν απαίτηση της ένωσης, ανεξάρτητα από
την διαγραφή του.
Μετά από αποδεδειγμένη ασυμβίβαστη συμπεριφορά του προς
τους σκοπούς της ένωσης και τις υποχρεώσεις του ως μέλους.
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4.

5.

Η ευθύνη αυτής της απόδειξης ανήκει αποκλειστικά στο Δ.Σ της
ένωσης.
Μετά από ασυμβίβαστη συμπεριφορά προς την πολιτεία, τον
πολίτη και τους συνάδελφους με πράξεις ή λέξεις που θίγουν
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ήθη και τη θρησκεία με την
χρήση των ραδιοσυχνοτήτων.
Μετά από την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του σταθμού
ασύρματου της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη υστέρα από
απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η πρόταση για διαγραφή από τη δύναμη της Ένωσης γίνεται
από το Δ.Σ. προς την Γ.Σ. και η διαγραφή θεωρείται οριστική
μονό μετά από απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 9ο
Τα δικαιώματα των τακτικών μελών της Ένωσης είναι τα ακολούθα:
1.

2.

3.
4.
5.

Μετέχουν χωρίς διάκριση σε όλες τις δραστηριότητες και
λειτουργίες που πραγματοποιούνται και έχουν απαράγραπτο
δικαίωμα χρήσης όλων των περιουσιακών στοιχείων της
Ένωσης.
Έχουν δικαίωμα να μετέχουν σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης
οργάνων διοίκησης της Ένωσης, να εκλέγουν να εκλέγονται,
εκτός εκείνων των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στη
συνέχεια.
Ειδικότερα δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη με ηλικία άνω
των 10 ετών.
Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη που είναι αδειούχοι
Ραδιοερασιτέχνες, καθώς και υποψήφιοι.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Οι υποχρεώσεις των μελών της Ένωσης είναι οι ακόλουθες:
1.
2.
3.
4.

Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του
εσωτερικού κανονισμού, καθώς και της Ελληνικής και διεθνούς
νομοθεσίας που αφορά την ραδιοερασιτέχνη δραστηριότητα.
να συνεισφέρουν με όλες τις δυνάμεις τους στην
πραγματοποίηση των σκοπών της ένωσης.
να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ. Σ.
να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όπως αυτές
θα καθορίζονται με αποφάσεις της Γ. Σ.
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5.
6.

να
προστατεύουν
την
χρήση
των
Ραδιοερασιτεχνών
συχνοτήτων από μη εξουσιοδοτημένους.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμιά οικονομική υποχρέωση.

Άρθρο 10ο
Οι οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών της Ένωσης
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και εγκρίνονται από
την Γ. Σ. Καθορίζονται δε ως εξής:
α)
β)
γ)

δικαίωμα έγγραφης καταβάλλεται από το μέλος κατά την
εγγραφή του στην Ένωση.
ετησία συνδρομή Καταβάλλεται από το μέλος στην αρχή του
έτους.
έκτακτες εισφορές καταβάλλονται σε έκτακτες περιπτώσεις
μονό και εφόσον υπάρχει έγκριση από την Γ. Σ που καθορίζει
τον σκοπό και το ύψους της έκτακτης δαπάνης.

Άρθρο 11ο
Τα όργανα της διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης είναι τα εξής:
α)
β)
γ)
δ)

Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εφορευτική Επιτροπή

Όλα τα όργανα της Ένωσης είναι αιρετά.
Άρθρο 12ο
Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης είναι το ύψιστο όργανο και
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την δράση και την υπόσταση
της Ένωσης. Οι αποφάσεις της Γ. Σ είναι υποχρεωτικά εκτελεστές
από όλα τα υπόλοιπα όργανα της Διοίκησης της Ένωσης. Ειδικότερα
η Γ. Σ. :
α)

Εγκρίνει τον ετήσιο Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό που
υποβάλλεται από το Δ. Σ.
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β)

γ)

δ)

Εγκρίνει τον ετήσιο Διοικητικό και οικονομικό προγραμματισμό
δράσης που υποβάλλεται από το Δ. Σ. Ο προγραμματισμός
δράσης συμπληρώνεται ή και μεταβάλλεται μετά από πρόταση
οποιουδήποτε μέλους της Γ. Σ.
Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των οργάνων Διοίκησης
της Ένωσης και δικαιούται να παύει,
μετά από πρόταση
μομφής, μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που έχουν
σχέση με βαρεία παράβαση των καθηκόντων τους ή με
ανώμαλη οικονομική διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης.
εκλέγει όλα τα αιρετά όργανα που προβλέπονται από το
καταστατικό.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες:
α)

Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Δ. Σ,
υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο
τρίμηνο
κάθε έτους
όπου
υποχρεωτικά μέσα στην ημερήσια διάταξη πρέπει να περιλαμβάνονται
τα Θέματα:
1.
2.
3.

Διοικητικός απολογισμός προηγούμενου έτους
Οικονομικός απολογισμός προηγουμένου έτους
Προγραμματισμός δράσης για το επόμενο έτος

β)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από έγγραφο
αίτημα του ενός πέμπτου (1/5) των εγγεγραμμένων μελών της
Ένωσης. Το έγγραφο αίτημα υποβάλλεται στο Δ. Σ της Ένωσης και
η προκήρυξη της έκτακτης Γ. Σ πρέπει να γίνει το αργότερα μέσα σε
ένα μήνα από την παραλαβή του εγγράφου αιτήματος.
Η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης γίνεται:
α)
β)
γ)

Με την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στην έδρα της
Ένωσης.
Και την από αέρος ανακοίνωση από την έδρα της Ένωσης
Με την δημοσίευση της πρόσκλησης σε μια τοπική εφημερίδα
της Έδρας της Ένωσης.

Η Γενική Συνέλευση Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν κατά την
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έναρξη των διαδικασιών βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον τα μισά
συν ένα ταμειακώς εντάξει ενήμερα μέλη της Ένωσης. Εάν κατά την
έναρξη Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει η νόμιμη απαρτία, τότε η
Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μια εβδομάδα στο ίδιο
μέρος και την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η
δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση έχει απαρτία με όσα μέλη και αν
παρευρίσκονται. Η ανακοίνωση του απαραίτητου αριθμού των
παρόντων μελών γίνεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Ταμία της Ένωσης. Μετά την
διαπίστωση της απαρτίας άρχονται οι διαδικασίες της Γ. Σ. Ο
Πρόεδρος του Δ. Σ τηρεί την διαδικασία μέχρι την εκλογή
Προεδρείου της Γ. Σ., το οποίο είναι τριμελές και αποτελείται από
τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.
Η ευθύνη τήρησης των πρακτικών της Γ. Σ ανήκει στον Γραμματέα.
Η εκλογή του προεδρείου της Γ.Σ. γίνεται με ανάταση των χειρών
των παρόντων.
Εάν η Συνέλευση αποφασίσει μυστική ψηφοφορία για την εκλογή
του Προεδρείου, τότε τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται
υποχρεωτικά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αποφάσεις της Γ. Σ.
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός εκείνων των
ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό.
Άρθρο 13ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι επταμελές και εκλέγεται
με καθολική και μυστική ψηφοφορία μετά το πέρας της αντίστοιχης
Γενικής Συνέλευσης, που εκτός από τα υποχρεωτικά θέματα της
ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνει και αρχαιρεσίες. Η θητεία του Δ. Σ
είναι διετούς διάρκειας.
Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των μελών του Δ. Σ υποβάλλονται
στην Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την προκήρυξη της Γ. Σ.
που καλεί σε αρχαιρεσίες. Η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει μια
εβδομάδα πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γ. Σ.
Οι
υποψηφιότητες αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με
αλφαβητική σειρά των ονομάτων των υποψήφιων.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να σημειωθούν μέχρι επτά
σταυροί.
Μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων
εκλέγονται οι πρώτοι επτά πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι σαν τακτικό
μέλη και οι επόμενοι επτά σαν αναπληρωματικά μέλη, εάν υπάρχουν
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τόσοι .
Εκλεγόμενο μέλος του Δ.Σ που δεν αποδέχεται την εκλογή του το
δηλώνει εγγράφως στο πλειοψηφούν μέλος και η θέση του
συμπληρώνετε, από το επόμενο κατά σειρά πλειοψηφούν μέλος. Ο
πλειοψηφείς σύμβουλος, καλεί τα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ
εντός πέντε ήμερων από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε
τακτική συνεδρίαση για την συγκρότηση σε σώμα. Με μυστική
ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος,
ο Γραμματέας,
ο
Αντιπρόεδρος, ο ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με ευθύνη του Προέδρου
τακτικά κάθε μήνα εκτός εάν ζητηθεί έκτακτη συνεδρίαση από τρία
τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Κατά την συνεδρίαση με ευθύνη του
Γραμματέα τηρούνται πρακτικά.
Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ οι
συνεδριάσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία όταν
παρίστανται τέσσερις σύμβουλοι. Μέλος του Δ.Σ που δεν έχει λάβει
μέρος σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ μολονότι έχει
ειδοποιηθεί, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
Άρθρο 14ο
Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
1.
2.
3.
4.

Εκπροσωπεί την Ένωση στις σχέσεις της με τρίτους και ενώπιον
κάθε Δικαστικής, Διοικητικής και Δημόσιας Αρχής.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ. Σ
Υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικό εντάλματα
πληρωμών.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κινεί τις
διαδικασίες για την έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων και
κατάργηση δικών.

Ο Αντιπρόεδρος
1.
2.

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά την απουσία του, σε όλα τα
καθήκοντα του.
Έχει την ευθύνη όλων των δημοσίων σχέσεων της Ένωσης
καθώς και των σχέσεων της με Δευτεροβάθμιες Ενώσεις, με
πολιτιστικές οργανώσεις και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Ο Γραμματέας
1.
2.
3.
4.
5.

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου πρακτικών από τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τηρεί όλους τους απαραίτητους φακέλους αλληλογραφίας της
Ένωσης
Τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Μελών της Ένωσης
Τηρεί και φυλάσσει την σφραγίδα της Ένωσης
Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα
έγγραφα.

Ο Ειδικός Γραμματέας
Αντικαθιστά τον Γραμματέα κατά την απουσία του σε όλα τα
καθήκοντα του. Επίσης μπορεί να επιφορτίζεται με ειδικά καθήκον-α
ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.
Ο Ταμίας
1.
2.
3.

4.

5.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές της
Ένωσης, καθώς και για την φύλαξη του χρηματικού Ταμείου.
Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα
πληρωμής καθώς και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την
οικονομική λειτουργία της Ένωσης.
Τηρεί με σχολαστική επιμέλεια το βιβλίο Ταμείου της Ένωσης
και το βιβλίο Περιουσίας, καθώς επίσης μεριμνά για την ορθή
τήρηση όλων των λογαριασμών καταθέσεων που διαθέτει η
Ένωση.
Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τον Οικονομικό απολογισμό,
καθώς και τον Οικονομικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπου
μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου,
υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και
απαλλαγή των μελών της Διοίκησης.
Κινεί τους λογαριασμούς της Ένωσης μετά από εξουσιοδότηση
του Δ. Σ.

Άρθρο 15ο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και τρία
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αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα μέλη της
Διοίκησης της Ένωσης και για διετή θητεία. Οι υποψηφιότητες για
την εκλογή των μελών της εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται
στην Εφορευτική Επιτροπή.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει μία εβδομάδα πριν την Γενική
Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
και με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να
αναγράφουν μέχρι τρεις σταυροί.
Η Εξελεγκτική επιτροπή συγκαλείται και προεδρεύεται από το
πλειοψήφησαν μέλος και λειτουργεί μόνο σαν επιτροπή άνευ
αξιωμάτων.
Η ευθύνη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, περιορίζεται στον τυπικό
έλεγχο των πράξεων της Διοίκησης, στην κατάρτιση της ετήσιας
έκθεσης και στην υποβολή της έκθεσης αυτής στη Γενική Συνέλευση.
Η πρόσκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρέωση του
Προέδρου του Δ. Σ. και γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την Γ.Σ.
Στην περίπτωση που αρνηθεί ο Πρόεδρος να καλέσει την Εξελεγκτική
Επιτροπή, τότε η κλήση μπορεί να γίνει και από ένα μέλος του Δ. Σ
και στην περίπτωση που αυτό δεν κατορθωθεί, τότε η κλήση γίνεται
με έγγραφο που υπογράφουν τουλάχιστον πέντε μέλη της Ένωσης.
Άρθρο 16ο
Η Εφορευτική Επιτροπή
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική
Συνέλευση που συγκαλείτε με θέμα ημερήσιας διάταξης και τις
αρχαιρεσίες. Η εφορευτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται είτε
με φανερή, είτε με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση.
Το κύριο καθήκον της Εφορευτικής επιτροπής είναι η διενέργεια των
αρχαιρεσιών της Ένωσης και εξαγωγή και ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων.
Μετά την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης που καθορίζει την
διενέργεια των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική Επιτροπή συγκεντρώνει
τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εγγράφως και που περιέχουν
το ονοματεπώνυμο, το χαρακτηριστικό του υποψηφίου και την θέση
για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα. Η εφορευτική επιτροπή
παραλαμβάνει όλες τις υποψηφιότητες το αργότερα μια εβδομάδα
πριν την Γ.Σ. και αφού ελέγξει ότι όλοι οι υποψήφιοι είναι ταμειακώς
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ενήμεροι, τότε ανακηρύσσει τους υποψηφίους. Ταυτόχρονα προετοιμάζει και τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες. Τα ψηφοδέλτια
αναπαράγονται με μηχανικό τρόπο σε λευκό χαρτί. Περιλαμβάνουν
όλα τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και με την
εξής κατάταξη: Πρώτα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων
για το Δ.Σ με αντίστοιχη επικεφαλίδα "ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ", μετά αναγράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων
για την εξελεγκτική Επιτροπή με την αντίστοιχη επικεφαλίδα "ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ". Κατά την εκλογική διαδικασία τα
ψηφοδέλτια παραδίδονται στους έχοντες το δικαίωμα ψήφου μαζί με
φάκελο που φέρει την σφραγίδα της Ένωσης. Μετά το πέρας της
εκλογικής διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει και
παραδίδει όλο το υλικό με το πρακτικό της ψηφοφορίας στον
πλειοψήφησαν σύμβουλο για το Δ.Σ.
Άρθρο 17ο
Η διάλυση της ένωσης δεν είναι επιτρεπτή παρά μόνο εφόσον η
λειτουργία της και οι δραστηριότητες της παραβιάζουν κατάφωρα
τους σκοπούς του καταστατικού και μόνο εφόσον οι παραβιάσεις
αυτές κατά νόμο βεβαιωθούν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων Ιωαννίνων. Η ένωση διαλύεται
με απόφαση της Γ. Σ που βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται
σ’ αυτήν τα μισά τουλάχιστον οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και
αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η Γενική
Συνέλευση που αποφασίζει την διάλυση, αποφασίζει υποχρεωτικά για
την διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και των αρχείων της
Ένωσης.
Άρθρο 18ο
Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εγκρίνεται από ειδική
Καταστατική Γενική Συνέλευση που συγκαλείτε ειδικά για το λόγο
αυτό κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ της Συνέλευσης. Εάν το Δ.Σ της
Ένωσης δεν προτείνει σύγκληση καταστατικής γενικής Συνέλευσης
προς τροποποίηση άρθρων του κατάστικτου, τότε είναι δυνατόν
αυτό να γίνει με έγγραφη πρόταση μελών της Ένωσης που ο αριθμός
τους θα υπερβαίνει το 1/5 των εγγεγραμμένων μελών. Το Δ.Σ είναι
υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών
εφόσον υπάρξει τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού.
Αποβάσεις Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, είναι ισχυρές μονό
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εφόσον ψηφισθούν από τα 3/4 των παρισταμένων μελών στη Γ.Σ.
ενώ αυτή θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία συμφωνά με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12, του παρόντος.
Άρθρο 19ο
Η Ένωση συντηρεί και λειτουργεί εντευκτήριο για τις ανάγκες των
μελών της και για την υλοποίηση των σκοπών της. Η ευθύνη
λειτουργίας του εντευκτηρίου ανήκει στο Δ.Σ. της Ένωσης, που έχει
την δυνατότητα να συνεπικουρείται στην άσκηση των καθηκόντων
από άλλα μέλη της Ένωσης.
Άρθρο 20ο
Με ευθύνη του Δ.Σ συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
που ρυθμίζει θέματα συγκρότησης, λειτουργίας, ευθύνης και ελέγχου
διαφόρων
επιτροπών,
καθώς
και
δραστηριοτήτων
που
πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της Ένωσης και τελούν σε
πλήρη συμφωνία με τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Ο
εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ
των μελών της Ένωσης. Η ευθύνη συγκρότησης των πάσης φύσεως
επιτροπών, καθώς και η ανάθεση δραστηριοτήτων σε μέλη της
Ένωσης, είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ. Σ της Ένωσης,
που υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις προθέσεις του και να λαμβάνει
σοβαρά υπόψη του τις υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων μελών
του.
Άρθρο 21ο
Επίτιμο μέλος το οποίο πριν την εκλογή του ανήκε στην τάξη των
τακτικών μελών, διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
τακτικού μέλους. Ο συνολικός αριθμός των επίτιμων μελών δεν
μπορεί να υπερβεί το 1/8 των τακτικών μελών. Οι ενστάσεις και
αντιρρήσεις κατά αποφάσεων το Δ.Σ. της Ένωσης υποβάλλονται
προς την Γ.Σ. αποκλειόμενης της προσφυγής σε διοικητική η
δικαστική αρχή, προτού αποφανθεί σχετικά η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 22ο
Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί αφού υποβάλλει γραπτά στο Δ.Σ.
την παραίτησή του.
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Με την υποβολή της παραίτησης υποχρεούται το μέλος να
επιστρέψει την ταυτότητα του.
Κάθε μέλος που αποχωρεί από την Ένωση, δεν δικαιούται να
αναλάβει τίποτε από οποία εισφορά αυτό κατέβαλλε.
Άρθρο 23ο
Απαγορεύεται να εκλέγει ως Πρόεδρος της Ένωσης κάθε μέλος που
έχει σχέση με εμπόριο συναφών ειδών με τα ενδιαφέροντα της
Ένωσης. Κάθε Πρόεδρος μπορεί να εκλέγει το πολύ για δυο
συνεχόμενες διετίες.
Άρθρο 24ο
Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει περιμετρικά τις λέξεις
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΑΩΑΝΝΙΝΩΝ, στο μέσο δε το σήμα της
ένωσης, που είναι ρόμβος με απεικόνιση του ρολογιού της πόλης των
Ιωαννίνων στο κέντρο, κεραία στο πάνω μέρος του ρολογιού,
αριστερά του τον αριθμό 19 και δεξιά τον αριθμό 94 (έτος ίδρυσης
1994).
Αντίστοιχη προς την Ελληνική σφραγίδα η Ένωση έχει σφραγίδα για
χρήση σε έγγραφα προς το εξωτερικό με τα ίδια χαρακτηριστικά και
την περιφερειακή ένδειξη "IOANNINA ASSOCIATION AMATEURS" και
στη βάση την ένδειξη I.A.R.G.

Ιωάννινα 2 Δεκεμβρίου 1994
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