Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Άρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και
Μηχανικής Ασέας», με έδρα την Ασέα,της Δ.Ε.Βαλτετσίου,του Νομού Αρκαδίας.
1.1. Ο σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία της, με το έτος ιδρύσεως και
στο κέντρο της την παράσταση του αστερισμού της Μεγάλης Άρκτου.
Άρθρο 2
Σκοπός του συλλόγου είναι:
2.1.Η διάδοση και εκλαΐκευση των θετικών επιστημών και των αστρονομικών γνώσεων, ώστε αυτές να γίνουν προσιτές
σε μαθητές και φίλους της επιστήμης.
2.2.Η πρακτική εφαρμογή αυτών με παρατηρήσεις, πειράματα, κατασκευές κ.ά.
2.3.Προαγωγή και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας του διαστημικού χώρου.
2.4. Η μελέτη και έρευνα των σχετικών με την αστρονομία τοπικών στοιχείων, για την ανάπτυξη και διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
2.5. Η κατασκευή και συντήρηση αστεροσκοπείου στη κοινότητα Ασέας καθώς και κάθε νόμιμη απαιτούμενη ενέργεια
για την επίτευξη του ως άνω σκοπού.
2.6 Η συνεργασία με συναφείς επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με
ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες.
Μ ΕΣΑ
Άρθρο 3
Για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού του συλλόγου θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα:
3.1. Οργάνωση διαλέξεων, εκλαϊκευμένων μαθημάτων και διαγωνισμών.
3.2. Εξάσκηση παρατηρητών για την εκτέλεση παρατηρήσεων ή για την κατασκευή κατάλληλων οργάνων.
3.3.Έκδοση εντύπων, μελετών, συγγραμμάτων και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες.
3.4.Οργάνωση βιβλιοθήκης με επιστημονικά βιβλία, καθώς και οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου, επιστημονικού και
συναφούς περιεχομένου.
3.5. Επικοινωνία και συνεργασία με επίσημους φορείς ή συλλόγους, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
3.6.Απόκτηση τηλεσκοπίων και άλλων επιστημονικών οργάνων και οργάνωση αστεροσκοπείων σε κατάλληλο χώρο.
3.7.Οργάνωση συνεδρίων, όπου ανακοινώνονται πρωτότυπες αστρονομικές μελέτες και έρευνες.
3.8. Οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, εκθέσεων.
3.9.Επισκέψεις σε σχολεία με εκπαιδευτικά προγράμματα αστρονομίας ή προσκλήσεις προς αυτά, για την
παρακολούθηση παρομοίων προγραμμάτων.
3.10. Χρησιμοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας (κομπιούτερ, τηλεόραση κ.ά.) για όλα τα παραπάνω.
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 4
Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
4.1.Τακτικοί πόροι είναι οι εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής των Μελών.
α)Το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελών, που ορίζεται σε 10 ευρώ και καταβάλλεται ολόκληρο από κάθε
εγγραφόμενο.
β)Η ετήσια συνδρομή του μέλους, που ορίζεται σε 10 ευρώ.
4.2.Οι έκτακτοι είναι:
α) Προσφορές, δωρεές, που δεν είναι αντίθετες με τις αρχές και το σκοπό του σωματείου, ευεργεσίες, κληροδοτήματα.

β) Εισπράξεις από εράνους και λαχεία.
γ) Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, που προγραμματίζει η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.).
δ) Κάθε έσοδο που προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
ε) Κάθε άλλη νόμιμη παροχή και χορήγηση.
Το ύψος των χρηματικών ποσών των παραγράφων 4.1.α) και β) αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
μετά από πρόταση της Δ.Ε .
Μ ΕΛ Η
Άρθρο 5
Τα Μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, συνεργαζόμενα και επίτιμα.
5.1.Τακτικά Μέλη μπορούν να εγγράφονται όσοι διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής που
τεκμηριωμένα έχει άμεση σχέση με την επιστήμη των μαθηματικών ή της φυσικής και έχουν προηγουμένως προσφέρει
στο σύλλογο υπηρεσίες ως συνεργαζόμενα, με σχετική αίτηση που πρέπει να εγκριθεί από τη Γ.Σ. η οποία κρίνει αν ο
υποψήφιος έχει τα επαρκή προσόντα.
5.2. Συνεργαζόμενα μέλη εγγράφονται τα δόκιμα μέλη εκείνα που προσέφεραν ή προσφέρουν υπηρεσίες στον σύλλογο,
για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. Όσα από τα συνεργαζόμενα μέλη κριθούν από
τη Γ.Σ. ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να ανακηρυχθούν τακτικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5.1.
5.3. Δόκιμα Μέλη εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι που συμφωνούν και θέλουν να προσφέρουν για τους σκοπούς του
συλλόγου μετά από αίτηση τους στη Δ.Ε. που εγκρίνεται στη Γ.Σ.
5.4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται εκείνα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον σύλλογο, για να
πραγματοποιηθούν οι σκοποί του ή τα τακτικά μέλη που έχουν αναγνωριστεί για την προσφορά τους στο γνωστικό τους
πεδίο. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους είναι τιμητική και δεν συνεπάγεται δικαιώματα ή υποχρεώσεις απέναντι στο
Σύλλογο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6
6.1. Κάθε Μέλος του συλλόγου έχει δικαίωμα να παρίσταται στις Γ.Σ. και να παίρνει μέρος στις συζητήσεις που
γίνονται κατά τη διάρκειά τους.
6.2. Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. έχουν μόνο τα τακτικά και συνεργαζόμενα Μέλη. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να
παρακολουθήσουν και να τοποθετηθούν επί των θεμάτων της Γ.Σ.
6.3. Τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν την οριζόμενη από τη Δ.Ε. και εγκρινόμενη
από τη Γ.Σ. ετήσια συνδρομή στον ταμία του συλλόγου. Τα δόκιμα μέλη καταβάλουν τη μισή συνδρομή.
6.4. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των συνδρομών τους στο Σύλλογο, στερούνται το δικαίωμα να εκλέγουν και
να εκλέγονται στα διοικητικά του όργανα.
6.5. Μέλη του συλλόγου, τα οποία με τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους υποσκάπτουν ή εναντιώνονται στους
σκοπούς του, διαγράφονται από Μέλη, ύστερα από απόφαση της Δ.Ε. εγκρινόμενη από τη Γ.Σ.
6.6. Οποιοδήποτε μέλος και οποτεδήποτε μπορεί να ζητήσει με γραπτή δήλωσή του, που θα απευθύνεται στη Δ.Ε. τη
διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, υποχρεώνεται όμως να καταβάλει ολόκληρη τη συνδρομή του για
το τελευταίο έτος που ήταν μέλος, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις.
6.7. Τα Μέλη του συλλόγου δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα αστρονομικά και άλλα όργανα σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του αστεροσκοπείου ο οποίος εγκρίνεται ετησίως από τη ΓΣ.
ΔΙΟ ΙΚΗΣ Η
Άρθρο 7
Ο σύλλογος διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), που το αποτελούν πέντε (5) Μέλη εκλεγόμενα ανά 3ετία από
τη Γ.Σ.
7.1. Η Δ.Ε. διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, έχει την αρμοδιότητα για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται
από το καταστατικό αυτό και εκπροσωπεί το σύλλογο σε κάθε δικαστική, πολιτική ή άλλη αρχή.
7.2.Όταν παραιτείται, για οποιονδήποτε λόγο, ένα μέλος του, τότε αυτό αναπληρώνεται, αμέσως, από το κατά σειράν
επιλαχόν, κατά τις αρχαιρεσίες.
7.3. Οι συνεδριάσεις της Δ.Ε. βρίσκονται σε απαρτία εάν βρίσκονται σ’ αυτές 3 Μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο
Γενικός Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Γ. Γραμματέα.

7.4. Μέλος της Δ.Ε. μπορεί να εκπέσει του αξιώματός του, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., που θα συγκληθεί γι’ αυτό το
λόγο, σε περίπτωση δικαστικής απαγόρευσης ή καταδίκης ή συνδρομής άλλου νομικού λόγου, που αναφέρεται στο
άρθρο 14.
7.5. Η Δ.Ε. ή η Γ.Σ. με πράξη της μπορεί να αναθέτει ειδικές εντολές σε Μέλη της για τη διεκπεραίωση ειδικών
υπηρεσιών και προγραμμάτων ή να καταρτίζει για το σκοπό αυτό ανάλογες επιτροπές.
7.6. Η Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 10 ημέρες από την ανακήρυξή της, εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής
και ύστερα από πρόσκληση του Μέλους που πλειοψήφησε. Η συγκρότησή της γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ
των Μελών της. Αποτελείται δε από : 1) Γενικό Γραμματέα 2) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 3) Ταμία 4) Μέλος 5)
Μέλος
7.7. Η Δ.Ε. συνέρχεται τακτικά μεν 2 φορές το χρόνο, έκτακτα δε, όταν ο Γ.Γ. το κρίνει ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως
από τρία Μέλη της, τα οποία πρέπει να αναγράφουν και το λόγο της σύγκλησης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η Δ.Ε.
συνεδριάζει μέσα σε 10 ημέρες.
7.8. Μέλος της Δ.Ε. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτής, χάνει το αξίωμά του και
καλείται να λάβει τη θέση του, το αναπληρωματικό Μέλος. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε αποχώρηση
Μέλους της Δ.Ε., γίνεται από την αρχή ανασύνθεσή της.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.
Άρθρο 8
Τα επί μέρους καθήκοντα των Μελών της Δ.Ε. Είναι:
8.1. Ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη Δ.Ε., προεδρεύει αυτής, υπογράφει τα έγγραφα του συλλόγου και εκπροσωπεί
τη Δ.Ε. ενώπιον των Δικαστικών, των Δημοσίων και των Δημοτικών αρχών, εκτός εάν η Δ.Ε., με ειδική πράξη της
αναθέτει σε άλλο Μέλος της Δ.Ε. την εκπροσώπηση αυτή. Ο Γ.Γ. έχει την επιμέλεια των τραπεζικών λογαριασμών του
Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο και υπογράφει εκ μέρους του συλλόγου σε κάθε νομική συναλλαγή με τραπεζικά ή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο Γ.Γ. εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον επιστημονικών ιδρυμάτων, ενώπιον
εκπαιδευτικών κοινωφελών ιδρυμάτων και πανεπιστημιακών σχολών και υπογράφει σχετικά μνημόνια συνεργασίας.
Όταν ο Γ. Γραμματέας είναι απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.
8.2.Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται και
έχει την επιμέλεια του αρχείου του Συλλόγου.
8.3. Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά της Δ.Ε. και της Γ.Σ., καθώς και τα υπηρεσιακά βιβλία του συλλόγου
και υπογράφει τα έγγραφα αυτής.
8.4. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του συλλόγου, καταγράφοντας, αυτά στο βιβλίο εσόδων και εξόδων αυτού.
Όλες οι δαπάνες του συλλόγου εγκρίνονται από τη Δ.Ε.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 9
Ο Έλεγχος και η εποπτεία της Δ.Ε. ενεργείται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που εκλέγεται στις αρχαιρεσίες
για 3ετή θητεία.
9.1.Η Ε.Ε. αποτελείται από τον Επίτροπο και δύο μέλη. Η συγκρότησή της σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία,
αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα της Δ.Ε.
9.2. Η Ε.Ε. έχει ειδικό βιβλίο πράξεων, στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών της. Βρίσκεται δε σε
απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα Μέλη της, εκ των οποίων το ένα να είναι ο Επίτροπος.
9.3. Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν παρουσιάζεται ανάγκη. Κατά τις συνεδριάσεις της
ελέγχει τα βιβλία του συλλόγου, την οικονομική διαχείρισή του και γενικά τις δραστηριότητές του. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου τα αναγράφει στο βιβλίο Πράξεών της και ο Επίτροπος τα διαβάζει στην απολογιστική Γ.Σ. του Συλλόγου.
ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.
10.1. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Γ.Γ. τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, κατά τον μήνα Αύγουστο, εκτάκτως δε όταν το
κρίνει απαραίτητο ο Γ.Γ. ή η πλειοψηφία της Δ.Ε. ή όταν συντρέχει κάποιος νόμιμος λόγος.
10.2. Ο Γ.Γ. καθορίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., την οποία και κοινοποιεί στα Μέλη, τουλάχιστον 10 ημέρες
πρωτύτερα μαζί με τη σχετική πρόσκληση. Ο Γ.Γ. υποχρεούται να συμπεριλάβει θέματα που προτείνονται από τα
τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη του συλλόγου.

10.3. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πάνω από το 1/2 των τακτικών και συνεργαζόμενων μελών. Σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια
θέματα ημερήσιας διάταξης. Η νέα αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα το 1/4 των τακτικών ή συνεργαζόμενων
Μελών.
10.4. Τη Γ.Σ. διευθύνει ο ΑΓΓ, εκτός αν το σώμα της ΓΣ κατά την έναρξη της αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία την
αντικατάσταση του από άλλο Μέλος της ΓΣ το οποίο εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών και με
ανάταση του χεριού.
10.5. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αμέσως μετά την έναρξη των διαδικασιών της, διαβάζει την ημερήσια διάταξη, που
κατάρτισε ο Γ.Γ.., προκειμένου να εγκριθεί αυτή ή να τροποποιηθεί. Η τελική έγκριση γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία
και με ανάταση του χεριού. Μετά δε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης απαγορεύεται να τροποποιηθεί αυτή.
10.6. Κατά τη Γ.Σ. α) Γίνεται απολογισμός της απερχόμενης Δ.Ε., τόσο των πεπραγμένων, όσο και ο οικονομικός
απολογισμός. β) Διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. γ) Εγκρίνονται ή όχι τα πεπραγμένα της
απερχόμενης Δ.Ε. κατά απόλυτη πλειοψηφία, με ανάταση του χεριού. δ) Διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός
του επόμενου έτους. ε) Κάθε τρίτο χρόνο γίνονται αρχαιρεσίες και εκλέγονται νέα όργανα διοίκησης (Δ.Ε. και Ε.Ε.).
10.7. Τα πρακτικά της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, συντάσσονται και υπογράφονται από τον Γενικό
Γραμματέα.
10.8. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται και όταν το ζητήσει εγγράφως το ¼ των τακτικών και συνεργαζόμενων Μελών,
εφόσον στη σχετική αίτηση αναγράφεται και ο λόγος, για τον οποίο ζητείται η σύγκληση. Τότε ο Γ.Γ. υποχρεώνεται να
τη συγκαλέσει μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα που κατατέθηκε η σχετική αίτηση.
10.9. Από τη Γ.Σ. εκλέγεται 3μελής Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου,
ανά τριετία ή όταν παραιτείται η Δ.Ε.
10.10. Η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα μείζονα σημασίας θέματα, τα οποία δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό
και δεν είναι της αρμοδιότητας της Δ.Ε.
ΑΡΧΑΙ ΡΕ Σ ΙΕ Σ
Άρθρο 11
Η 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου, διενεργεί αρχαιρεσίες μέσα σε
15 ημέρες.
11.1. Υποψηφιότητα για τη Δ.Ε. και την Ε.Ε. υποβάλλονται μόνο από τα τακτικά μέλη, εγγράφως, στην Εφορευτική
Επιτροπή την ημέρα της Γ.Σ. Τακτικό έλος, το οποίο απουσιάζει από τη Γ.Σ. μπορεί να θέσει υποψηφιότητα με
επιστολή.
11.2. Μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από την εκλογή της, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά
αλφαβητική σειρά και το αποστέλλει μαζί με σφραγισμένο φάκελο, ταχυδρομικώς ή με άλλον τρόπο σε όλα τα Μέλη,
με τη βοήθεια της απερχόμενης Δ.Ε.
11.3. Κάθε τακτικό Μέλος θέτει 5 (πέντε) το πολύ σταυρούς στους υποψηφίους για τη Δ.Ε. και 3 (τρεις) το πολύ
σταυρούς για την Ε.Ε. Ύστερα διπλώνει το ψηφοδέλτιο και το θέτει μέσα στον αδιαφανή φάκελο.
11.4. Το φάκελο με το ψηφοδέλτιο τον προσκομίζει αυτοπροσώπως ή τον στέλνει ταχυδρομικά στα Γραφεία του
Συλλόγου με την ένδειξη: «Για την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών».
11.5. Η Εφορευτική Επιτροπή από τις 4 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. της ημέρας των εκλογών παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια και
τα τοποθετεί μέσα στην ψηφοδόχο.
11.6. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας αποσφραγίζει τους φακέλους και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Ύστερα
συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο, εκτός των άλλων, καταγράφει όλους τους υποψηφίους κατά σειρά ψήφων και
με βάση αυτούς ανακηρύσσει τα 5 πρώτα Μέλη της νέας Δ.Ε. και τα 3 της νέας Ε.Ε.
11.7 Η εκλογική διαδικασία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά υπό την επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής κι αφού
έχει διαπιστωθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.

ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρο 12
Το Σωματείο τηρεί τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία βιβλία και όποια επί πλέον κρίνονται απαραίτητα από τη Δ.Ε.
και καθένα από τα μέλη του, για τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, οπωσδήποτε όμως τα παρακάτω:
α) Μητρώο μελών (σε χειρόγραφη και ηλεκτρονική μορφή) όπου καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, βαθμός, ημερομηνία εγγραφής) του μέλους.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Ε.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
δ) Βιβλίο Ταμείου.
ε) Βιβλίο περιουσίας του Σωματείου στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρεια κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του
Σωματείου.
στ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Ε.Ε.
ζ) Βιβλίο πρωτοκόλλου εξερχομέων και εισερχομένων εγγράφων.
Επιπλέον ο Σύλλογος τηρεί Αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, τους σχετικούς Νόμους και διατάξεις
καθώς και ό,τι άλλο είναι δυνατό να ενδιαφέρει το Σύλλογο.
Π Α ΡΑ ΡΤ Η Μ ΑΤ Α
Άρθρο 13
Παραρτήματα του Συλλόγου, μπορούν να ιδρύονται σε διάφορες δημοτικές ενότητες της Αρκαδίας, ύστερα από
απόφαση της Δ.Ε. και έγκριση της πρώτης Γ.Σ., εφόσον σε κάθε μια από αυτές υπάρχουν 5 Μέλη που υποβάλλουν
σχετική αίτηση.
13.1. Τα Παραρτήματα διοικούνται από τριμελή Επιτροπή (γραμματέα και δύο μέλη), η οποία διορίζεται από τη Δ.Ε. Οι
διοικήσεις των Παραρτημάτων αναπτύσσουν δραστηριότητες, σύμφωνα με τους σκοπούς του Συλλόγου και
λογοδοτούν στη Δ.Ε. του Συλλόγου η οποία διατηρεί το δικαίωμα να παύσει το Παράρτημα ή να ανακαλέσει τη
τριμελή επιτροπή του εφόσον διαπιστώσει ότι η δραστηριότητα του Παραρτήματος δυσφημίζει το Σύλλογο ή
εναντιώνεται στους σκοπούς του.
13.2. Στα Παραρτήματα μπορεί να αναθέτει η Δ.Ε. διάφορους τομείς εργασίας, καθώς και να δέχεται από αυτά
εισηγήσεις για παρόμοια θέματα.
ΓΕΝΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Τα Μέλη του συλλόγου οφείλουν να διαφυλάττουν την ενότητα και σύμπνοια μεταξύ τους. Ο Σύλλογος είναι αντίθετος
σε θρησκευτικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές επιδιώξεις. Ο Σύλλογος είναι αντίθετος με την επιστημονική
παραφιλολογία (συνομωσιολογίες, αστρολογία, UFO-λογία, κλπ.) ωστόσο η αναφορά σε τέτοια θέματα επιτρέπεται
προκειμένου να καταδειχθεί (εμπεριστατωμένα) το ψεύδος κάποιας πληροφορίας ή είδησης, ή να συζητηθεί η έκταση
μιας πλάνης. Μέλη του, που δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να στερηθούν του
δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται, ύστερα από πρόταση του 1/10 των παρόντων Μελών της Γ.Σ. και
αποφάσεως αυτής κατά πλειοψηφία.
Άρθρο 15
Τα Μέλη που έχουν αξιώματα, προσφέρουν τις διάφορες υπηρεσίες χωρίς αμοιβή.
Άρθρο 16
Τα ιδρυτικά Μέλη του συλλόγου, τα οποία υπογράφουν το Καταστατικό αυτό χαρακτηρίζονται αμέσως ως τακτικά
Μέλη του.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 17
Διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται κατόπιν ψηφοφορίας, στην οποία λαμβάνουν μέρος τουλάχιστον τα 4/5 των
εγγεγραμμένων Μελών, με απαιτούμενη πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των ψηφοδελτίων.
17.1. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10).
17.2. Όταν διαλύεται ο σύλλογος, η περιουσία του και το χρηματικό υπόλοιπο περιέρχονται στο σχολείο της Ασέας,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αστρονομική εκπαίδευση των μαθητών ή ό,τι αποφασίσει η τελική Γ.Σ.

Άρθρο 18
Μέχρι να εγκριθεί το καταστατικό αυτό, τη διοίκηση του συλλόγου ασκεί 5/μελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία
εκλέγεται από την Καταστατική Γ.Σ.
18.1. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί την πρώτη Γ.Σ. του συλλόγου, κατά την οποία διενεργούνται οι
αρχαιρεσίες σύμφωνα με τα παραπάνω.
Άρθρο 19
Απαγορεύεται κάθε τροποποίηση του καταστατικού επί των άρθρων 1, 2, 14 και 19.
19.1. Επιτρέπεται τροποποίηση του καταστατικού με στόχο:
Ι. Τη διεύρυνση των σκοπών του συλλόγου στα πλαίσια των επιστημών της αστρονομίας και του Διαστήματος.
ΙΙ. Την πληρέστερη οργάνωση και διεκπεραίωση των επιδιώξεών του.
ΙΙΙ. Η τροποποίηση του καταστατικού προτείνεται στη Γ.Σ. από το 1/10 των εγγεγραμμένων Μελών και γίνεται ύστερα
από απόφασή της. Τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο μετά παρέλευση τεσσάρων ετών από την εκλογή της πρώτης Δ.Ε.
είτε από την προηγούμενη τροποποίηση.
Άρθρο 20
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Δ.Ε. που υπόκεινται
σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τηρούνται παράλληλα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με τα
Σωματεία.
Άρθρο 21
Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 21 άρθρα, αφού διαβάστηκε κατ’ άρθρο και εγκρίθηκε, υπογράφεται από τα
ιδρυτικά Μέλη σήμερα στις 27/9/2015 και θα υποβληθεί για έγκριση στο Ειρηνοδικείο Τριπόλεως.

