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ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Άρθρο 1ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ 

 Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», µε το 

διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΦΕΤ», µε έδρα το Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το ∆ήµο 

Θέρµης. 

 

Άρθρο 2ο.- ΣΚΟΠΟΙ 

 

Η «ΕΝΕΦΕΤ», είναι Επιστηµονικό Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

που εκπροσωπεί Έλληνες και Κύπριους επιστήµονες, που ασχολούνται µε την 

έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστηµών 

και της Τεχνολογίας, που έχουν δηλαδή κοινό ενδιαφέρον τη µελέτη των  σκοπών και 

των φαινόµενων µάθησης και διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και της 

Τεχνολογίας, των παραγόντων  που επηρεάζουν αυτά τα φαινόµενα, καθώς και την 

ανάπτυξη διδακτικών υλικών και  καταστάσεων, που στοχεύουν στην καλλιέργεια της 

επιστηµονικής σκέψης και του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις Φυσικές 

Επιστήµες και την Τεχνολογία. 

Σκοποί του Σωµατείου είναι: 

Α. Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας, βασικής και 

εφαρµοσµένης, στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας και 

στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσµάτων στους δηµόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση καθώς και η επικοινωνία µε τους 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. 

Β. Η προαγωγή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας 

σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.   

Γ. Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της 

Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

∆. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του ανά διετία τακτικού επιστηµονικού 

συνεδρίου µε τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και 

Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». 

 



 

Άρθρο 3ο.- ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ:   

 

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωµατείο:  

Α. Συµµετέχει και οργανώνει συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, ηµερίδες, 

διαλέξεις µορφωτικού περιεχοµένου, επιµορφωτικά σεµινάρια σχετικά µε την 

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία. 

Β. Συνεργάζεται µε άλλα Επιστηµονικά Σωµατεία ή Ενώσεις της Ελλάδας και 

άλλων χωρών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές 

Επιστήµες και της Τεχνολογίας.  

 

Άρθρο 4ο.- ΜΕΛΗ 

 

Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, σπουδαστικά και επίτιµα. 

Α. Τακτικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται:  

1)  Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί (Προσχολικής, Α΄ βάθµιας, Β΄ 

βάθµιας και Γ’ βάθµιας εκπαίδευσης), που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν µε την 

έρευνα της διδασκαλίας και µάθησης των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, 

στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 

2) Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε Τµήµατος Ελληνικού ή ισότιµου 

ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο 

της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία.  

Β. Σπουδαστικά µέλη του Σωµατείου εγγράφονται, οι προπτυχιακοί φοιτητές 

οποιουδήποτε Τµήµατος Ελληνικού ή ισότιµου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο της Εκπαίδευσης στις Φυσικές 

Επιστήµες και την Τεχνολογία. 

 Τα µέλη του Σωµατείου οφείλουν στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους να 

ανανεώνουν την εγγραφή τους, καταβάλλοντας την ετήσια συνδροµή τους. 

Γ. Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. µε πρόταση του ∆.Σ., πρόσωπα 

που ενίσχυσαν ή ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του 

Σωµατείου και γενικά πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωµατείο.   

Επίσης, µε την ίδια διαδικασία, ανακηρύσσονται επίτιµα µέλη και όσοι έχουν 

προσφέρει σε επιστηµονικούς τοµείς που άπτονται των σκοπών του Σωµατείου. 

Τα επίτιµα µέλη του Σωµατείου δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 

δεν προσµετρώνται για τη δηµιουργία απαρτίας των Γ.Σ., δεν υποχρεούνται στην 

καταβολή συνδροµών και έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο. 



 Η ιδιότητα του µέλους δεν µεταβιβάζεται και δεν κληρονοµείται. Επιτρέπεται 

στις Γ.Σ. η αντιπροσώπευση των µελών του Σωµατείου µέσω άλλου προσώπου, 

εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι από τα τακτικά µέλη και έχει από τον 

αντιπροσωπευόµενο έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε ένα από τα παρόντα µέλη έχει 

το δικαίωµα να εκπροσωπεί ένα και µόνο από τα απόντα µέλη. Η έγγραφη 

εξουσιοδότηση µπορεί να σταλεί στο ∆.Σ. µε τηλεµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail), υπογεγραµµένη ψηφιακά σε µορφή αρχείου pdf (portable 

document file).   

 

Άρθρο 5ο.- ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

Τα µέλη έχουν το δικαίωµα: 

Α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου, µε την επιφύλαξη 

των διατάξεων των άρθρων 14 και 16 του παρόντος καταστατικού.  

Β. Να µετέχουν στις Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τις προτάσεις 

τους και να έχουν δικαίωµα ψήφου.   

Γ. Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί  στην εκπλήρωση των σκοπών 

του Σωµατείου µε έγγραφη, προφορική ή ηλεκτρονική πρότασή τους προς τα 

διοικητικά όργανα του Σωµατείου, τα οποία είναι υποχρεωµένα να απαντήσουν 

αντιστοίχως. 

∆. Να ελέγχουν τις πράξεις του ∆.Σ. 

 

Άρθρο 6ο.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

 

Τα µέλη έχουν την υποχρέωση: 

Α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου, να 

συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να συµµετέχουν στις Γ.Σ., 

(τακτικές ή έκτακτες), να προσέρχονται πρόθυµα  στις προσκλήσεις του ∆.Σ. και να 

µην παρεµποδίζουν µε τις ενέργειές τους την υλοποίηση των αποφάσεων των 

οργάνων του Σωµατείου.  

Β. Να καταβάλλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. Μέλος που καθυστερεί 

την τακτική ετήσια συνδροµή ή τις έκτακτες εισφορές, δεν έχει δικαίωµα ψήφου, εκτός 

αν τακτοποιηθεί οικονοµικά πριν από την ψηφοφορία.  

Γ.  Να διαθέτουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη, θεωρούνται τα µέλη του Σωµατείου που 

έχουν καταβάλλει την τακτική και τις τυχόν έκτακτες εισφορές. Όταν στο καταστατικό 



γίνεται αναφορά στα µέλη του Σωµατείου, πρόκειται πάντοτε για τα οικονοµικά 

τακτοποιηµένα.    

 

Άρθρο 7ο- ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ. 

 

Είσοδος νέων µελών: 

Νέα µέλη επιτρέπεται να εγγράφονται στο Σωµατείο, εφόσον η αίτηση εγγραφής 

µέλους συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα και από έγγραφη αιτιολογηµένη 

πρόταση, δύο τουλάχιστον τακτικών µελών, από την οποία θα προκύπτει το 

ενδιαφέρον των υποψήφιων µελών για τις Φυσικές Επιστήµες και την Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία. Η κατάθεση αίτησης εγγραφής νέου µέλους, επέχει και δήλωση 

αποδοχής των όρων του καταστατικού.     

Το ∆.Σ., στη δεύτερη µετά την αίτηση συνεδρίασή του, αποφαίνεται για την αίτηση 

του υποψηφίου µέλους µε σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση απορριπτικής 

απόφασης από το ∆.Σ., η αίτηση του υποψηφίου µέλους εισάγεται για συζήτηση, µε 

επιµέλεια του εκάστοτε ∆.Σ., στην πρώτη (τακτική ή έκτακτη) Γ.Σ. του Σωµατείου. 

Μετά την έγκριση της αίτησης, από το ∆.Σ. ή από τη Γ.Σ. αντίστοιχα, ο υποψήφιος 

θεωρείται µέλος του Σωµατείου και θα έχει δικαίωµα ψήφου. Θα έχει και  δικαίωµα   

υποβολής υποψηφιότητας στα όργανα του Σωµατείου (∆.Σ., Ε.Ε.), εφόσον παρέλθει 

ένα χρονικό διάστηµα  τριών (3) µηνών) από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησής 

του.   

 

Μέλος αποχωρεί: 

Αν υποβάλει  έγγραφα την παραίτησή του στο ∆.Σ. Η αποχώρηση πρέπει να 

γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους 

και ισχύει για το τέλος του. Συνεπώς µέχρι εκείνου του χρονικού σηµείου διατηρείται 

η ιδιότητα του µέλους, αλλά µόνο σχετικά µε την εκπλήρωση των οικονοµικών 

υποχρεώσεών του έναντι του Σωµατείου. Από τη λήξη του οικείου λογιστικού έτους 

χάνεται πλέον η ιδιότητα του µέλους για το µέλλον. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος 

λόγος, η δήλωση αποχώρησης ενεργεί άµεσα. 

 

Μέλος διαγράφεται: 

Α. Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 

Σωµατείου, αν εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωµατείου, 

ή αν έχει αµετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρές πράξεις σχετικές µε την 

επαγγελµατική του δραστηριότητα. 



Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από πρόταση του ∆.Σ. ή του 

1/10 των µελών του Σωµατείου. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς 

αιτιολογηµένη και λαµβάνεται µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων µελών εφόσον 

παρίσταται σ΄ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο και ένα (½ + 1) των οικονοµικά 

τακτοποιηµένων µελών. Η πρόταση του ∆.Σ. κοινοποιείται στο µέλος δέκα ηµέρες 

πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. Το µέλος αυτό έχει δικαίωµα να απολογηθεί στην Γ.Σ. 

Αν δεν απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του. 

Β. Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας την ετήσια συνδροµή, για 

δύο συνεχόµενα έτη. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή επέρχεται, αφού προηγηθεί 

έγγραφη ειδοποίηση του ∆.Σ., δύο µήνες πριν την λήξη της διετίας και εφόσον ληφθεί 

σχετική απόφαση του ∆.Σ. 

Γ. Αν µεταγενέστερα εκλείψουν στο πρόσωπο του µέλους, οι αναγκαίες 

ιδιότητες ή προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους και εφόσον δεν 

διαθέτει κάποιες από τις λοιπές ιδιότητες ή προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την 

εγγραφή µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος. Απαιτείται σχετική 

απόφαση του ∆.Σ.   

 

Άρθρο 8ο.- ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ 

 

Πόροι του Σωµατείου αποτελούν: 

 

α) η εγγραφή των µελών, η οποία ορίζεται, για όλες τις κατηγορίες, στο ποσό των 

δέκα (10 €) ευρώ,   

β) οι τακτικές - ετήσιες συνδροµές των µελών, οι οποίες ορίζονται στο ποσό των 

είκοσι (20 €) ευρώ για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και στο 

ποσό των δέκα (10) ευρώ για τους µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.  

Τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αυξοµειώνονται µε απόφαση του ∆.Σ. 

γ) οι τυχόν επιχορηγήσεις από το ∆ηµόσιο. 

Οι πόροι του Σωµατείου διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης 

των επιστηµονικών και µορφωτικών εκδηλώσεων, καθώς και για τις λειτουργικές του 

ανάγκες.    

  

Άρθρο 9ο- ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Όργανα του Σωµατείου είναι:  

α) η Γενική Συνέλευση των µελών (Γ.Σ.)  

β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) και 



γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).  

Αρχή λειτουργίας του Σωµατείου είναι η τήρηση και ο σεβασµός των δηµοκρατικών 

διαδικασιών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συµµετοχή 

των µελών στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων. 

 

Άρθρο 10ο.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Αποφασίζει για κάθε 

υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωµατείου. 

Ειδικότερα: 

Α. Προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του Σωµατείου.  

Β. Εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του ∆.Σ. και της Ε.Ε. 

Γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις του ∆.Σ. 

∆. Εγκρίνει ή απορρίπτει την έκθεση δράσης, τον οικονοµικό απολογισµό του 

απερχόµενου ∆.Σ. και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη µε βάση την έκθεση της 

Ε.Ε. 

Ε. Αποφασίζει για την επιβολή της ποινής της διαγραφής των µελών καθώς και 

για την άρση της µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται 

τουλάχιστον το ένα δεύτερο και ένα ( ½ + 1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 

ΣΤ. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισµού και του ισολογισµού.  

Ζ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του 

Σωµατείου µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο 

και ένα ( ½ +1 ) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 

Η. Παύει τα µέλη των οργάνων του Σωµατείου εφόσον η παύση αυτή 

υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των 

καθηκόντων τους ή ανικανότητας ν΄ ασκήσουν την τακτική διαχείριση. Η παύση των 

µελών των οργάνων του Σωµατείου γίνεται από την Γ.Σ., µε πλειοψηφία των ¾ των 

παρόντων και εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο και ένα ( ½ +1) των οικονοµικά 

τακτοποιηµένων µελών. Στην περίπτωση αυτή το µέλος που παύτηκε, αντικαθίσταται 

από αναπληρωµατικό µέλος ή εάν δεν υπάρχει, όπως ορίσει η Γ.Σ. 

Θ. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό του Σωµατείου. 

Ι. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέµα, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου 

οργάνου. 

 

Άρθρο 11ο.- ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ. 

 

Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.  



 

Α1. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται µε πρόσκληση του ∆.Σ. µία φορά κάθε δύο χρόνια 

κατά τη διάρκεια του «Πανελληνίου Συνεδρίου ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών 

και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Η πρόσκληση σύγκλησης από το ∆.Σ. θα 

φέρει το όνοµα του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα και θα διατυπώνει σαφώς 

τον τόπο, το χρόνο και το λόγο σύγκλησης µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της  

Γ.Σ. Θ’ αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Σωµατείου και θα γνωστοποιείται στα µέλη 

του, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), που θα 

διαθέτει το ∆.Σ του Σωµατείου, τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής της Γ.Σ. Η έκθεση δράσης και ο οικονοµικός απολογισµός του 

απερχόµενου ∆.Σ. κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα µέλη του Σωµατείου δέκα (10) 

ηµέρες πριν από τη Γ.Σ.  

 

Α2. Κάθε έτος θα συνέρχεται ένα ηλεκτρονικό forum, την επιµέλεια του οποίου 

(συντονιστής, διάρκεια, ηλεκτρονικός χώρος και λοιπές λεπτοµέρειες) θα έχει το ∆.Σ. 

 

Β. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέµατα του Σωµατείου:     

α. µε απόφαση του ∆.Σ. µε σχετική πλειοψηφία ή  

β. µε έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση του 1/5 των µελών του Σωµατείου ή 

γ. µε έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση της Ε.Ε., για θέµατα της αρµοδιότητάς της. 

 Η πρόσκληση σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. θα φέρει τα ίδια στοιχεία µε αυτά 

της τακτικής Γ.Σ., θ’ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σωµατείου και θα γνωστοποιείται 

στα µέλη του, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), 

που θα διαθέτει το ∆.Σ του Σωµατείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής της.  

Στην ειδική περίπτωση που το ∆.Σ. παραιτηθεί ως σώµα, είναι υποχρεωµένο 

να συγκαλέσει προηγούµενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέµα της παραίτησής του 

σ΄ αυτήν µε µόνο σκοπό τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι δε της ανάληψης των 

καθηκόντων από το νέο ∆.Σ., το παραιτηθέν ασκεί όλα τα καθήκοντά του. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία τότε η Ε.Ε. ή τουλάχιστον το 

1/5 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου έχουν το δικαίωµα να 

συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ., µε µόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοίκηση µε 

περιορισµένη θητεία και ενδεχόµενα να προκηρύξει εκλογές. 

 

 

 

 



Άρθρο 12ο.- 

 

Στις Γ.Σ. (τακτικές ή έκτακτες) έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα µέλη του 

Σωµατείου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ΄ αυτήν το ένα δεύτερο 

και ένα (½ +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου. Για τη 

δηµιουργία της απαρτίας προσµετρώνται και τα απόντα µέλη, τα οποία έχουν 

εξουσιοδοτήσει άλλα τακτικά µέλη να τα αντιπροσωπεύσουν. Σε περίπτωση έλλειψης 

απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται σε χρόνο που ορίζεται από το ∆.Σ., στον ίδιο τόπο και µε 

τα ίδια θέµατα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται οπωσδήποτε σε απαρτία, ανεξαρτήτως 

αριθµού των παρευρισκοµένων µελών, εκτός και εάν πρόκειται να ληφθούν 

αποφάσεις για θέµατα που το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξηµένα ποσοστά 

απαρτίας (άρθρο 10 του παρόντος).  

Οι αποφάσεις των Γ.Σ., λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

µελών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 16 του παρόντος. Σε 

θέµατα που είναι φανερή η ψηφοφορία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.  

Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει  ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και σε περίπτωση 

απουσίας του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που  η Γ.Σ. είναι εκλογο-απολογιστική  

Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά την έναρξή της µε ανάταση χειρός και µε 

απόλυτη πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται αντιπρόεδρος και γραµµατέας-

πρακτικογράφος της Γ.Σ. 

Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. για γενικά ζητήµατα γίνονται φανερά µε ανάταση 

χειρός. Στα προσωπικά θέµατα εκτός της µοµφής, η ψηφοφορία είναι µυστική µε 

ψηφοδέλτια. 

Στις Γενικές Συνελεύσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, διά του Προέδρου του, 

αναφέρεται στις προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξη των σκοπών  και την 

επίλυση των θεµάτων του Σωµατείου. Ειδικότερα στην τακτική Γ.Σ., το ∆.Σ. λογοδοτεί 

για τα πεπραγµένα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μετά τον έλεγχο της Γ.Σ., 

κηρύσσεται περατωθείσα η συζήτηση και ακολουθεί η ψηφοφορία για την έγκριση 

της λογοδοσίας και την εκλογή τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια 

των εκλογών . 

 

Άρθρο 13ο.- 

 

Θέµατα της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) είναι δυνατόν ν΄ αποτελέσουν όσα έχουν 

σχέση µε τους σκοπούς και τη δράση του Σωµατείου.  Το 1/10 των µελών του 

Σωµατείου, αλλά όχι λιγότερα από δέκα (10) έχουν το δικαίωµα να προτείνουν 



θέµατα προς συζήτηση στη Γ.Σ., εφόσον γνωστοποιούνται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ∆.Σ. του Σωµατείου τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη 

σύγκληση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης). Το ∆.Σ. καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο µε 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τον γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στα µέλη του 

Σωµατείου, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. (τακτικής ή 

έκτακτης). Η σειρά συζήτησης των θεµάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ.  

Εάν όλα τα µέλη του Σωµατείου συναινέσουν εγγράφως σε ορισµένη 

πρόταση, µπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των µελών.  

 

Άρθρο 14ο.- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το Σωµατείο διοικείται από εννεαµελές (9) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται κατά 

τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών, µε µυστική ψηφοφορία και η διάρκεια της θητείας 

του είναι δύο έτη. Στην περίπτωση δε που µετακινείται η ηµεροµηνία του 

Πανελληνίου Συνεδρίου, η θητεία του ∆.Σ., παρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. 

Η θητεία των µελών του ∆.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόµενες 

περιόδους. Εκτός από τα εννέα (9) µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται και αναπληρωµατικά 

µέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό ψήφων που έλαβε το 

κάθε ένα. 

 Τα τακτικά µέλη της δεύτερης κατηγορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 

4 Α2 του παρόντος καταστατικού, θα συµµετάσχουν στο ∆.Σ. του Σωµατείου, µόνο 

µε την ιδιότητα του µέλους. 

 Την ίδια θητεία µε το ∆.Σ. έχουν και τα µέλη της Ε.Ε. 

 Το ∆.Σ. ευθύνεται για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., την 

εκπλήρωση των σκοπών και τον συντονισµό της δράσης του Σωµατείου. Συγκροτεί 

επιτροπές, από τα µέλη του Σωµατείου, για καταµερισµό εργασίας, τις ελέγχει και 

φέρει την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του 

Σωµατείου και µεριµνά για την εξεύρεση και είσπραξη των πόρων του. Συντάσσει τον 

∆ιοικητικό και Οικονοµικό απολογισµό και τον Προϋπολογισµό και τους υποβάλλει 

για έγκριση στη Γ.Σ. Συγκαλεί τα µέλη του Σωµατείου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., 

εγγράφει ή διαγράφει τα µέλη του σύµφωνα µε το καταστατικό και γενικά προβαίνει 

σ΄ όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του Σωµατείου. 

Το ∆.Σ. διαθέτει έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία ενηµερώνει και  

προσκαλεί τα µέλη του Σωµατείου. 

 

 



Άρθρο 15ο.-  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου για την εκλογή του ∆.Σ. και της Ε.Ε., γίνονται κάθε δύο 

χρόνια και κατά τη διάρκεια του «Πανελληνίου Συνεδρίου ∆ιδακτικής των Φυσικών 

Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». ∆ιεξάγονται δε από τριµελή 

Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ. µε φανερή 

ψηφοφορία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διαπιστώνει την απαρτία της 

Γ.Σ., να µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να λαµβάνει 

οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της 

µυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και 

της νοµιµοποίησης αυτών ως εκλογέων. Επίσης, η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την 

ευθύνη για την καταµέτρηση, την κατανοµή των ψήφων και την σύνταξη των 

σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων. Τα µέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής υποχρεωτικά δε µπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο 

αξίωµα. 

 

Άρθρο 16ο.- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Τα µέλη έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν, είτε αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο, 

είτε µε επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο. Ένα τακτικό µέλος µπορεί να 

αντιπροσωπεύει µε εξουσιοδότηση ένα ακόµα µέλος. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας 

στην επιστολική ψήφο, θα καθορίζει κάθε φορά το ∆.Σ., λαµβάνοντας µέριµνα για τη 

διασφάλιση της µυστικότητας και το χρόνο της άφιξής της. Η έναρξη χρήσης της 

ηλεκτρονικής ψήφου θα αποφασιστεί από το ∆.Σ., όταν κατά την κρίση του, 

διασφαλιστεί η µυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. 

          ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη (τακτικά και σπουδαστικά), που έχουν 

εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. ∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας 

για τη συµµετοχή τους στα όργανα του Σωµατείου (∆.Σ., Ε.Ε.), έχουν µόνο τα 

οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη και µε την επιφύλαξη της σχετικής διάταξης 

του άρθρου 14. Το ∆.Σ., δύο µήνες πριν την ηµεροµηνία  σύγκλησης της τακτικής 

Γ.Σ., γνωστοποιεί στα µέλη, από την ηλεκτρονική διεύθυνσή του, την πρόσκληση 

σύγκλησης της Γ.Σ. και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα ονόµατά τους µε ηλεκτρονική 

αίτησή τους, που απευθύνουν στο απερχόµενο ∆.Σ., τουλάχιστον τριάντα (30) 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. και το ∆.Σ. 

υποχρεούται να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει στα µέλη του 



Σωµατείου τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. 

Στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών λόγω 

παραίτησης του ∆.Σ., το παραιτηθέν ∆.Σ., είκοσι (20) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ., γνωστοποιεί στα µέλη, από την 

ηλεκτρονική διεύθυνσή του, την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. και οι υποψήφιοι 

καταθέτουν τα ονόµατά τους µε ηλεκτρονική αίτησή τους, που απευθύνουν στο 

παραιτηθέν ∆.Σ., τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια των εκλογών και το ∆.Σ. υποχρεούται 

να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει στα µέλη του Σωµατείου, 

τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών.          

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τη διενέργεια των εκλογών σύµφωνα µε το 

άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την 

πρώτη σύγκληση της Γ.Σ., οι επιστολικές ψήφοι θα φυλάσσονται µε επιµέλεια του 

απερχόµενου ∆.Σ. και το περιεχόµενό τους θα ανακοινώνεται και θα προσµετράται 

στις λοιπές ψήφους στην επόµενη Γ.Σ.  

Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ∆.Σ. γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο 

και κάθε ψηφοφόρος µπορεί να θέσει µέχρι και έξι (6) σταυρούς προτίµησης.  

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει ενώπιον 

των µελών του Σωµατείου, που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, στην 

καταµέτρηση των ψήφων. Οι υποψήφιοι δε, εκλέγονται µε βάση τον αριθµό των 

σταυρών, που έλαβε ο καθένας από αυτούς (σχετική πλειοψηφία). Σε περίπτωση 

ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι µη εκλεγέντες 

είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωµατικοί. 

. 

Άρθρο 17ο.- 

 

Το νεοεκλεγµένο ∆.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από 

την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, µε ευθύνη και προεδρεία του 

πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και µε σχετική 

πλειοψηφία των παρόντων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ειδικό 

Γραµµατέα, Ταµία και τέσσερα (4) Μέλη. Το απερχόµενο ∆.Σ. καλείται να παραδώσει 

τα κλειδιά, τα τηρούµενα αρχεία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωµατείου µε 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα προεδρεία. 

Σε περίπτωση δε που το νέο ∆.Σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώµα 

εντός είκοσι (20) ηµερών από τη διενέργεια των εκλογών, το απερχόµενο ∆.Σ. 

συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. µε µόνο θέµα συζήτησης τη συγκρότηση σε ∆.Σ.  

 



Άρθρο 18ο.- 

 

Αν στη διάρκεια της διετούς θητείας του, µέλος του ∆.Σ. παραιτηθεί, παυθεί ή εκπέσει 

του αξιώµατός του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωµατικό µέλος, 

οπότε και το ∆.Σ. µε τη νέα του σύνθεση, συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε 

σώµα. Στην περίπτωση δε που παραιτηθούν πέντε (5) εκ των µελών του ∆.Σ. τότε το 

∆.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην 

τελευταία παράγραφο του άρθρου 11. 

 

Άρθρο 19ο.- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. συγκαλείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) µέλη του, µε 

ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέµατα της συνεδρίασης. Οι 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. επιτρέπεται να γίνονται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τα µέλη του 

∆.Σ. ενηµερώνονται τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από κάθε συνεδρίαση, µε 

ηλεκτρονική γνωστοποίηση. Ο Πρόεδρος, επίσης, του ∆.Σ. είναι υποχρεωµένος να 

ενηµερώνει ηλεκτρονικά για τη σύγκληση του ∆.Σ. και το µέλος του Σωµατείου, στο 

οποίο µε απόφαση της Γ.Σ. (τακτικής ή έκτακτης) θα έχει ανατεθεί η διοργάνωση του 

κάθε επόµενου «Πανελληνίου Συνεδρίου ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και 

Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». Το µέλος αυτό στη συνεδρίαση του ∆.Σ. έχει 

το δικαίωµα να παρίσταται µε φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία, να εκφέρει την άποψή 

του, χωρίς όµως να έχει δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της συνεδρίασης του ∆.Σ., 

εκτός και εάν είναι από τα µέλη του. Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία (1) φορά κάθε   

τρεις µήνες και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ή υποβληθεί σχετική 

ηλεκτρονική αίτηση από τρία (3) τουλάχιστον µέλη του. Σε κάθε περίπτωση πάντως 

το ∆.Σ. συνέρχεται, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε «Πανελληνίου Συνεδρίου 

∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» και 

πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. Το ∆.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για τις τακτικές 

και έκτακτες συνεδριάσεις του αν είναι παρόντα (φυσική ή  ηλεκτρονική παρουσία) 

τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Ένα µέλος µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος να 

το αντιπροσωπεύσει. Τα σύνολο των µελών που αντιπροσωπεύονται δεν µπορούν 

να υπερβαίνουν τα δύο.  

Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων µε 

φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέµατα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί 

µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου και 

όταν απουσιάζει η ψήφος του Αντιπροέδρου.  



Μέλος του ∆.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς 

συνεδριάσεις, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ηµερών, µε πρόσκληση 

των µελών του ∆.Σ. Αν η δικαιολογία του είναι ανεπαρκής και δεν συµµορφωθεί, 

χάνει την ιδιότητά του αυτοδικαίως και αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά 

αναπληρωµατικό µέλος. Μέλη του ∆.Σ. µπορούν να καθαιρεθούν σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 παρ. Η. του παρόντος.   

Σ΄ όλες τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε 

ειδικό βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ., τα οποία υπογράφονται την ηµέρα της 

συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης. 

 

Άρθρο 20ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο σ΄ όλες του τις σχέσεις και εκδηλώσεις 

µε τις ∆ικαστικές και ∆ιοικητικές αρχές, Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας και γενικά µε 

κάθε τρίτο, συµβάλλεται στο όνοµα και για λογαριασµό του Σωµατείου µετά από 

προηγούµενη απόφαση του ∆.Σ. ή της Γ.Σ., λαµβάνει κάθε εξασφαλιστικό µέτρο για 

τα συµφέροντα του Σωµατείου ακόµη και χωρίς έγκριση του ∆.Σ. ή της Γ.Σ., εφόσον 

η σύγκλησή τους δεν είναι εφικτή και προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή, συγκαλεί 

και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις του ∆.Σ., καταρτίζει την 

ηµερήσια διάταξη, φροντίζει για τον συντονισµό της δράσης του Σωµατείου, για την 

πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου και την υλοποίηση των αποφάσεων 

του ∆.Σ. και των Γ.Σ.,  πραγµατοποιεί (είτε µόνος του είτε και µε άλλο µέλος του ∆.Σ.) 

τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές µε επιστηµονικούς,  πνευµατικούς, 

κυβερνητικούς κ.λ.π. παράγοντες και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο 

έγγραφο του Σωµατείου. 

 

Άρθρο 21ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εµποδίζεται από κάποιο λόγο ή 

απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και συνεργάζεται µ΄ αυτόν στην εκτέλεση των 

αποφάσεων του Σωµατείου. 

 

Άρθρο 22ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνει τα µέλη του ∆.Σ. για τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να 

υπογράφουν τα παρόντα µέλη του ∆.Σ., προεδρεύει του ∆.Σ., όταν λείπουν ο 



Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τηρεί την αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική), 

είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της ιστοσελίδας, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο 

κάθε έγγραφο διοικητικού περιεχοµένου καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα, έχει την 

ευθύνη των βιβλίων του Σωµατείου (µητρώο µελών, πρακτικά του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλο εισερχοµένων και 

εξερχόµενων εγγράφων, ηµερολόγιο δραστηριοτήτων, δωρητών-δωρεών κ.λ.π.), 

πλην του Ταµείου και φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωµατείου. 

 

Άρθρο 23ο.-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

Ο Ειδικός Γραµµατέας, αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα, σε περίπτωση απουσίας 

ή κωλύµατός του. 

 

Άρθρο 24ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

 

Ο Ταµίας έχει την ευθύνη του Ταµείου του Σωµατείου, κάνει τις εισπράξεις και 

πληρωµές µε διπλότυπα αποδείξεων και χρηµατικά εντάλµατα υπογεγραµµένα από 

τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, τηρεί το προβλεπόµενο βιβλίο εσόδων – 

εξόδων και υλικού, ευθύνεται µαζί µε τον Πρόεδρο για κάθε διαχειριστική ανωµαλία, 

επιµελείται για την πραγµατοποίηση των εισπράξεων και συνυπογράφει µε τον 

Πρόεδρο έγγραφα οικονοµικού περιεχοµένου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός 

του, τον αναπληρώνει µέλος του ∆.Σ. µετά από σχετική υπόδειξη του Προέδρου και 

αποδοχή από τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. 

Τα χρήµατα του Σωµατείου κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό που θ΄ 

ανοιχθεί στο όνοµα του Σωµατείου. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις 

καταθέσεις του Σωµατείου, πραγµατοποιείται από τον Ταµία µετά από σχετική 

εξουσιοδότηση του ∆.Σ. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωµατείου, ο Ταµίας µπορεί 

να έχει στο Ταµείο του σε µετρητά το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).  

 

Άρθρο 25ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

Τα µέλη µεριµνούν για την οργάνωση των συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων και των 

διαφόρων εκδηλώσεων του Σωµατείου. 

 

 

 

Άρθρο 26ο.- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH 



 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής µε δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη, εκλέγεται 

όπως ακριβώς και το ∆.Σ. και µε την ίδια θητεία, έχει ως έργο της τον έλεγχο και την 

εποπτεία της οικονοµικής και µόνον διαχείρισης του ∆.Σ. και είναι υποχρεωµένη να 

υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. λεπτοµερή έκθεση των οικονοµικών 

πεπραγµένων της διοίκησης του Σωµατείου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. 

Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα µέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και 

αποφασίζει η Γ.Σ. 

Για την εκλογή της Ε.Ε. κάθε ψηφοφόρος µπορεί να θέσει µέχρι και τρεις σταυρούς 

προτίµησης και οι υποψήφιοί της δε µπορούν να είναι υποψήφιοι για το ∆.Σ.   

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται και ηλεκτρονικά: 

α) Τακτικά, κάθε εξάµηνο για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του 

Σωµατείου. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαµβάνει γνώση όλων των στοιχείων 

της οικονοµικής κατάστασης του Σωµατείου. Ο Ταµίας ειδοποιείται ηλεκτρονικά και 

οφείλει µέσα σε τρεις ηµέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. 

β) Έκτακτα, όταν καλείται από το ∆.Σ. ή από κάποιο µέλος της. 

Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει οικονοµικές ή διαχειριστικές ανωµαλίες, είναι 

υποχρεωµένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο 

Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες.  

 

Άρθρο 27ο.- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Στο Σωµατείο, µε απόφαση του ∆.Σ. ή µε αίτηση του 1/5 των τακτικών του µελών, 

µπορούν να λειτουργήσουν Επιτροπές, στις οποίες έχουν το δικαίωµα να 

συµµετέχουν όλες οι κατηγορίες των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του 

Σωµατείου, µε πεδία δράσης, που άπτονται στην Εκπαίδευση των Φυσικών 

Επιστηµών και της Τεχνολογίας. 

Το ∆.Σ. θα συντονίζει και θα ελέγχει τη λειτουργία αυτών των άνω Επιτροπών 

και θα είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γ.Σ. για τη δράση τους.   

   

Άρθρο 28ο.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Το Σωµατείο διαλύεται ή τροποποιεί το καταστατικό του µε απόφαση της Γ.Σ., µε την 

παρουσία του ενός δευτέρου και ένα (1/2 +1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών 

και µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Όταν τα µέλη του µείνουν λιγότερα από 

δέκα, το Σωµατείο λύεται αυτοδικαίως. Μετά τη λύση του Σωµατείου ακολουθεί το 

στάδιο της εκκαθάρισης, την οποία διενεργούν τα µέλη του ∆.Σ. Σε περίπτωση 



διάλυσης του Σωµατείου τα τυχόν υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία 

µεταβιβάζονται όλα σε σχολείο ή σχολεία της Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας ή 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας µετά από απόφαση της 

τελευταίας Γ.Σ. 

 

Άρθρο 29ο.- ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Το Σωµατείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία περιµετρικά αναγράφει την 

επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» και στο κέντρο, το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΦΕΤ» και το έτος ίδρυσής 

του «2011».  

 

Άρθρο 30ο.- 

 

Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γ.Σ. 

σεβόµενη το πνεύµα των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων 

του Αστικού Κώδικα περί Σωµατείων.  

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 31ο.- 

Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του ∆.Σ. και της Ε.Ε., θα 

διεξαχθούν σ΄  εύλογο χρόνο από την ηµεροµηνία, που το Σωµατείο θα καταχωρηθεί 

στο δηµόσιο βιβλίο των Σωµατείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και 

το αργότερο κατά τη διενέργεια του επόµενου «Πανελληνίου Συνεδρίου ∆ιδακτικής 

των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». 

Η Προσωρινή ∆ιοίκηση του Σωµατείου, η οποία θα διοικήσει το Σωµατείο µέχρι τις 

πρώτες αρχαιρεσίες, είναι εννέα (9) µελών και αποτελείται από τους: 

1) ∆ηµήτριο Ψύλλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο 

2) Πέτρο Καριώτογλου του Παύλου, Αντιπρόεδρο 

3) Κρυσταλλία Χαλκιά – Θεοδωρίδου του Βασιλείου, Γραµµατέα 

4) ∆ηµήτριο Σταύρου του Ιωάννου, Ταµία  

5) Χρυσή Τζουγκράκη του Ιωσήφ, Μέλος 

6) Γεώργιο Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου, Μέλος  

7) Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου του Πέτρου, Μέλος 

8) Γεώργιο Τσαπαρλή του Ροδόλφου, Μέλος και  

9) ∆ιονύσιο Βαβουγυιό του Γεωργίου, Μέλος.    



Άρθρο 32ο.- 

 

Κάθε λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Κατ΄ 

εξαίρεση το πρώτο λογιστικό έτος θ΄ αρχίσει από την ηµεροµηνία, που το παρόν 

καταστατικό θα δηµοσιευτεί στα βιβλία των Σωµατείων του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης και θα λήξει την 31η ∆εκεµβρίου του αντίστοιχου έτους της 

δηµοσίευσης. 

 

Άρθρο 33ο.-  

 

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, θα 

διέπεται από τους κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου. Μετά δε τις 

τροποποιήσεις που έγιναν στα άρθρα 7 και 8 κωδικοποιείται µετά από έγκριση της 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σήµερα 27 του µηνός Απριλίου του έτους 2013 και θα 

τεθεί σε ισχύ από την κατά νόµο εγγραφή των τροποποιήσεων και της 

κωδικοποίησης στα βιβλία των Σωµατείων, που τηρούνται αρµοδίως. 

 

Βόλος  27/4/2013  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 

 

 

 

Μιχαήλ Σιγάλας                                                                              Μαρία Καλλέρη   

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ. 


