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Άρθρον 1ο 
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Μελετών Ιστορίας 

& Πολιτισμού Ν. Ημαθίας» και στην αγγλική εκδοχή του «Society of 
Historical and Cultural Studies of Imathia» ή συντομογραφικά 
«S.H.C.S.I.» 
 
Άρθρον 2ο 
Σκοπός 

Σκοπός του Σωματείου είναι η συμβολή στη μελέτη, διάσωση και 
διάδοση της τοπικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της 
Ημαθίας και των γειτονικών περιοχών, σε συνεργασία και με τους 
αρμοδίους φορείς. 
 
Άρθρον 3ο 
Μέθοδος εργασίας 

α) Δημιουργία επιστημονικού περιοδικού - επετηρίδας (οργάνου 
του Σωματείου), στο οποίο θα δημοσιεύονται ατομικές και συλλογικές 
μελέτες, που θα συμβάλουν στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 

β) Διοργάνωση επιστημονικών Συνεδρίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων, 
Διαλέξεων και Εκπομπών με παράλληλη αξιοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

γ) Δημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων, σε ειδική σειρά 
εκδόσεων του Σωματείου. 

δ) Συγκέντρωση υλικού που εξυπηρετεί τους σκοπούς του 
Σωματείου (εγγράφων, παλαιτύπων, φωτογραφιών, κ.λ.π.) και 
δημιουργία βιβλιοθήκης με συναφές περιεχόμενο. 

ε) Ενίσχυση επιστημονική, ηθική και υλική συναφών άλλων 
Σωματείων - Ιδρυμάτων κ.λ.π., με παρεμφερή χαρακτήρα, τα οποία 
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υπηρετούν αμέσως ή εμμέσως τους σκοπούς του Σωματείου. 
στ) Παροχή οικονομικής ενίσχυσης, παροχή αρχειακού υλικού 

κ.λπ. σε ερευνητές που ασχολούνται με θέματα που προωθούν τους 
σκοπούς του σωματείου. 

ζ) Εκπόνηση ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων. 
η)Έκδοση, παραγωγή, διάθεση, μετάδοση οπτικοακουστικών 

ψηφιακών μέσων για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας. 
θ) Διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με 

ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα καθώς και με ερευνητικά και 
επιστημονικά κέντρα και εν γένει φυσικά και νομικά πρόσωπα και 
φορείς στον ελληνικό και διεθνή χώρο που επιδιώκουν αντίστοιχους 
με την εταιρεία σκοπούς ή ενδιαφέρονται να συνδράμουν για την 
προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. 

ι) Δημιουργία ιστοσελίδας, ψηφιακής βιβλιοθήκης, αλλά και 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την προώθηση υλικού 
πνευματικής και καλλιτεχνικής φύσεως που σχετίζεται με τους τομείς 
δράσης της Εταιρείας. 

ια) Συμμετοχή της Εταιρείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα και κάθε είδους προγράμματα (επιχορηγήσεων, 
επιμορφωτικά κ.λπ.) που θεραπεύουν τους σκοπούς της. 

ιβ) Έκδοση πρακτικών των επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων 
που διοργανώνει η Εταιρεία και συμμετοχή σε εκδόσεις αντίστοιχων ή 
παρόμοιων φορέων. 

ιγ) Έκδοση μελετών και αυτοτελών εργασιών που αφορούν θέματα 
σχετικά με τους τομείς δράσης της Εταιρείας. 

ιδ) Έκδοση επιστημονικού περιοδικού -  επετηρίδας στο οποίο θα 
δημοσιεύονται ατομικές και συλλογικές μελέτες που θα συμβάλλουν 
στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 

ιε) Έκδοση περιοδικού – οργάνου της Εταιρείας στο οποίο θα 
δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με τους τομείς δράσης της, καθώς 
επίσης και τα πεπραγμένα του Σωματείου. 

ιστ)Η Εταιρεία μετά από πρόταση του Δ.Σ. και με απόφαση των 
3/5 των παρόντων κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί να 
αποφασίσει για την ίδρυση νέου νομικού προσώπου (σωματείου, 
αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας κ.λπ.)στο οποίο θα μετέχει 
απαραίτητα με πλειοψηφικό ποσοστό, εφόσον πρόκειται για ΑΜΚΕ, και 
το οποίο νέο νομικό πρόσωπο θα χρησιμοποιήσει η ΕΜΙΠΗ ως όργανο 
για την καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση και διεκπεραίωση των 
δράσεών της. Το καταστατικό του νέου νομικού προσώπου θα ψηφιστεί 
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός έξι μηνών από την λήψη απόφασης 
δημιουργίας του. 
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Άρθρο 3Α 
Συμβάσεις 
 
1)Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η 
Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή 
συμβάσεις έργου με τρίτα πρόσωπα. 
2) α)Η Εταιρεία με απόφαση 2/3 των παρόντων της Γ.Σ. δύναται να 
προσλάβει υπάλληλο με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την 
εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας της, υπό την προϋπόθεση 
καταθέσεως υπ’ όψιν της Γ.Σ. προϋπολογισμού και ειδικής 
αιτιολόγησης της αναγκαιότητας πρόσληψης. Η θέση εργασίας που θα 
απασχοληθεί ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των: α) 
Διευθύνοντα Συμβούλου, β) Γραμματέα. 
  β)Η σύμβαση εργασίας είναι ενιαύσια, δύναται όμως να 
ανανεώνεται κάθε χρόνο με την ίδια διαδικασία. Ο συμφωνημένος 
μισθός δεν δύναται να υπερβαίνει τον κατώτατο προβλεπόμενο εκ της 
κείμενης νομοθεσίας. Η σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
δύναται να είναι είτε πλήρους απασχόλησης είτε μερικής 
απασχόλησης(part – time). 
  γ) Το αντικείμενο των καθηκόντων κάθε θέσεως εργασίας θα 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία δύναται να τροποποιείται 
οποτεδήποτε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται σε λογοδοσία 
ενώπιον του Δ.Σ. και της Γ.Σ., ενώ ο Γραμματέας στο Δ.Σ. 
  δ)Τα ετήσια έξοδα που θα αναλάβει η Εταιρεία με την σύμβαση 
εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1/2 των προβλεπόμενων 
εσόδων (αφαιρούμενων των συνολικών προβλεπόμενων εξόδων) της νέας 
χρονιάς, βάσει του προϋπολογισμού που θα καταθέσει στη Γ.Σ., 
λαμβάνοντας υπόψιν και το υπάρχον αποθεματικό της Εταιρείας. 
  ε) Η αναγγελία προς υποβολή υποφηφιοτήτων για την θέση 
υπαλλήλου γίνεται δέκα (10)ημέρες πριν την Γ.Σ. στην Ιστοσελίδα 
της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την 
αναγκαιότητα πρόσληψης και η επιλογή του προσώπου για την κάλυψη 
της θέσεως λαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. 
 
3) Είναι δυνατή η πρόσληψη ή απασχόληση προσωπικού χωρίς ειδικούς 
περιορισμούς μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, εθνικών ή 
κοινοτικών, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση η απόφαση για πρόσληψη 
προσωπικού λαμβάνεται από το Δ.Σ. 
 
4) α)Σύναψη συμβάσεως έργου είναι δυνατή εφόσον εγκριθεί από την 
Γ.Σ. βάσει ειδικής αιτιολογικής έκθεσης του Δ.Σ. το οποίο 
υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις προσφορές που έλαβε από τρίτα 
πρόσωπα ή εταιρείες για το έργο. 
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β)Είναι δυνατόν, όμως, το Δ.Σ. να αποφασίζει την σύναψη 
συμβάσεων έργου με τρίτους με απευθείας αναθέσεις υπό την 
προϋπόθεση ότι αθροιστικά οι απευθείας ανατεθείσες από το Δ.Σ. 
συμβάσεις έργου δεν υπερβαίνουν το ½ των μέχρι τούδε εσόδων μείον 
των μέχρι τούδε εξόδων του τρέχοντος έτους και αφού προστεθεί και 
το αποθεματικό της Εταιρείας την δεδομένη στιγμή. 
  
5) Εθελοντές. Σε περίπτωση που η εταιρεία αποδεχθεί ή συμφωνήσει 
εθελοντική παροχή προς αυτήν από τρίτο πρόσωπο, τότε δύναται να 
καθορισθεί αιτιολογημένο ποσό αποζημίωσης από το Δ.Σ. για την 
οικονομική διευκόλυνση της εθελοντικής παροχής που θα συνίσταται 
σε κάλυψη των εξόδων και μόνο των εθελοντών (π.χ. έξοδα σίτισης, 
καυσίμων, διαμονής κ.λπ.). Η συνολική αποζημίωση που θα δίδεται 
αθροιστικά κάθε έτος σε εθελοντές δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/10 
των εσόδων (αφαιρούμενων των συνολικών εξόδων) της Εταιρείας. 

 
Άρθρον 4ο 
Πόροι του Σωματείου είναι: 

1) Η εφ' άπαξ εισφορά των μελών προς συγκρότηση αρχικού 
τραπεζικού κεφαλαίου, που μπορεί να προσαυξάνεται με τις ετήσιες 
τακτικές και προαιρετικές εισφορές των μελών, τακτικών και 
επιτίμων, του Σωματείου και με τις άλλες νόμιμες δωρεές, 
συνδρομές, εισφορές και χορηγίες. 

2) Οι τόκοι του προσαυξανόμενου κεφαλαίου. 
3) Οι κατ' έτος υποχρεωτικές εισφορές, προσαρμοζόμενες με 

απόφαση του Δ. Σ. 
4) Οι κατ' έτος προαιρετικές εισφορές των τακτικών ή επιτίμων 

μελών του Σωματείου. 
5) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 
6) Η ενίσχυση από διαφόρους φορείς και σωματεία. 
7) Έσοδα από πωλήσεις – διάθεση – διακίνηση εκδόσεων ή 

παραγωγών της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
8) Έσοδα κάθε είδους από τη διοργάνωση συνεδρίων, 

επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
9) Έσοδα από τη συμμετοχή της Εταιρείας ως Εταίρου ή 

συνεργάτη σε ευρωπαϊκά προγράμματα.  
10) Έσοδα από πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας. 

 
Άρθρον 5ο 
Έδρα 
Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται στον Δήμο Βέροιας του Νομού Ημαθίας 
και συγκεκριμένα στο ακίνητο «Αρχοντικό Μπέκα» που βρίσκεται στην 
οδό Ολγάνου 22, στην περιοχή Μπαρμπούτα της Βέροιας. Η έδρα της 
Εταιρείας δύναται να αλλάζει χωρίς να είναι απαραίτητη η 
τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 
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Η Εταιρεία με απόφαση των 3/5 των παρόντων μετά από πρόταση του 
Δ.Σ., η οποία πρέπει να ανακοινωθεί λεπτομερώς τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημέρες νωρίτερα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατά την 
ετήσια Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την ίδρυση 
παραρτημάτων γραφείων της εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και 
στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση ότι τούτο είναι απαραίτητο για 
την προώθηση των σκοπών της και δεν θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου 
την οικονομική της αυτοτέλεια. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει 
αυθεντικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον οικονομικό προϋπολογισμό, τη 
χρονική διάρκεια και τον προγραμματικό σχεδιασμό των δράσεων που 
καταθέτει το Δ.Σ. ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 
 
Άρθρον 6ο 
Μέλη 

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικό 
μέλος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Νομικό πρόσωπο, 
οποιουδήποτε παραδεκτού και νομίμου λειτουργήματος και 
επαγγέλματος εφ' όσον αποδέχεται εμπράκτως τα από τα άρθρα 2 και 3 
διαγορευόμενα και εφ' όσον,αφού προταθεί από τρία μέλη, υποβάλει 
αίτηση προς ένταξή του στο Σωματείο. Η απόφαση ένταξης ή μη νέου 
μέλους, λαμβάνεται στην προσεχή συνεδρίαση του Δ. Σ. 

Επίτιμα μέλη μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Σωματείου και 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να γίνουν πρόσωπα, που 
προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο και στην τοπική 
κοινωνία. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων του 
Σωματείου και των Διοικητικών Συμβουλίων του Σωματείου μετά Λόγου 
και μόνον. 

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να 
εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν ο,τιδήποτε 
κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με 
έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα Διοίκησης του 
Σωματείου. Εφόσον η πρόταση είναι γραπτή, τότε τα όργανα της 
Διοίκησης είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν σ' αυτή. 

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την 
προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και να αποφεύγουν κάθε 
δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και 
να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, οριζόμενη εκάστοτε υπό του Δ.Σ. 
 
Άρθρον 7ο 
Όργανα 
Όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γ ενική Συνέλευση β) το 
Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή δ) Οι Εφορείες - 
Επιτροπές 
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Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και 
αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το 
παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε 
ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα 
υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας 
του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή 
την ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία 
στα άλλα όργανα του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση αποκλειστική 
αρμοδιότητα έχει: 

α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου, 

β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, 

γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του 
ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού 
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, 

δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, 
ε) να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και 
στ) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγονται: 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας. Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. 

Οι αποφάσεις παίρνονται είτε με ανάταση της χειρός είτε διά 
γραπτών ψήφων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος 
διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστικά 
ψηφοφορία μόνο αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η 
Γενική Συνέλευση. Μυστική, όμως, ψηφοφορία απαιτείται για την 
εκλογή Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής και σε 
θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση. 

Αν κάποιο μέλος κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση 
μπορεί να αναθέσει με επιστολή του απευθυνόμενη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο την εκπροσώπησή του σε άλλο μέλος του Σωματείου. 'Ένα 
μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα των δύο (2) απόντων 
μελών. 

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Η 
Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν 
μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια 
διάταξη. 

Απόφαση ή ψήφισμα με έννοια μομφής κατά μέλους ανώνυμα μεν 
απαιτεί πλειοψηφία 3/4, επώνυμα δε των 2/3. 

Κάθε μέλος, που η δραστηριότητά του είναι εναντίον των σκοπών 
του Σωματείου, ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των 
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οργάνων διοίκησης, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, 
ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεώς του: 
α) γραπτή επίπληξη 
β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και  
γ) οριστική αποβολή 

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των 3/4 των 
παρόντων. 

Πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως η καταγγελία δέκα 
τουλάχιστον ημέρες από το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλεί 
έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει να 
απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. 

Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε 
στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα 
στοιχεία αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει 
απόδειξη. 

Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια 
διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή Θα 
πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του Καταστατικού, όσο και το 
παράπτωμα. 

Το μέλος του Σωματείου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς άλλο, με 
συνέπεια την καταδίκη του δευτέρου, αποβάλλεται από το Σωματείο. 
Μέλος διαγράφεται και μετά από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή. 

Το μέλος διαγράφεται κι όταν παύει να συμπληρώνει τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι μέλος. Η διαγραφή 
γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Κάθε χρόνο συγκαλείται μια (1) τακτική Γενική Συνέλευση στο 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Η τακτική Γενική Συνέλευση 
του Φεβρουαρίου και μόνο αυτή: 
α) εγκρίνει τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους, 
β) κάθε τρίτο έτος κρίνει τον απολογισμό του απερχομένου 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής 
Επιτροπής, 
δ) διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
που την προκηρύσσει 15 μέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή 
της με πρόσκληση που φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γ. 
Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο και 
τα θέματα με σαφήνεια. 

Η πρόσκληση θα γίνεται με έγγραφη ανακοίνωση στα γραφεία του 
Σωματείου ή με έγγραφες προσκλήσεις, καθώς και μέσω του τοπικού 
Τύπου. Στην αυτή πρόσκληση δύναται να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
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ότι σε περίπτωση μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης αυτή θα 
επαναλαμβάνεται χωρίς νέα ανακοίνωση μετά 8 μέρες εις τον αυτό 
τόπο και χρόνο και με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως. Μη 
εντάξει ταμιακά μέλη δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική 
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/2 των μελών. 
Στην περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά 
από μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση, πριν από 
πέντε μέρες. 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα 
του Σωματείου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανά τετράμηνο 
ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του Σωματείου ή της 
Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από 
τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι υποχρεωμένο σε εφτά μέρες το αργότερο από την υποβολή της 
αίτησης να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν στην 
δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση από το 
1/7 των μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή από τα τρία (3) μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς και να φέρει τις υπογραφές των 
συγκαλούντων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται 4 
τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της. Στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του 
Σωματείου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα μέλος του Σωματείου να 
υποβάλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα να διορισθεί 
προσωρινή διοίκηση, που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει 
εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις μέρες 
από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε διαχειρίζεται τις 
κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις της Εταιρείας. 

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να 
παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση και να φέρει σε αυτήν το θέμα της παραίτησής του. 
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή την 
διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον 
παραπάνω τρόπο. 

Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή 
έκτακτη. Τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο 
και για την διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού 
τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου και η 
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πλειοψηφία των 3/4. 
Οι Εφορίες - Επιτροπές εργάζονται για την προώθηση των σκοπών 

του Σωματείου. Ορίζονται με απόφαση του Δ. Σ. και λειτουργούν 
αυτόνομα. Οι αποφάσεις και τα πορίσματά τους, εγκρίνονται από το 
Δ.Σ. 
 
Άρθρον 8ο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Α) Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που 
εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται 
σε 7. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, όχι όμως 
κατ’ απόλυτο ετήσιο κύκλο. Η θητεία άρχεται από την επομένη της 
εκλογής του και έως και το τέλος της ημέρας της επομένης Γενικής 
Συνελεύσεως η οποία αρμοδίως θα εκλέξει το νέο Δ.Σ., υπό την 
προϋπόθεση ότι η θητεία του δεν θα ξεπεράσει την 28η Φεβρουαρίου 
του έτους της προγραμματισμένης ανά τριετία νέας εκλογής. Το 
νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη της εκλογής του 
συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου, που πήρε τις 
περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον 
Ταμία. 

Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί 
στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, 
προκειμένου να αποδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις 
σφραγίδες, το αρχείο, την περιουσία του Σωματείου με Πρωτόκολλο 
παραλαβής και παράδοσης που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων διενεργείται κλήρωση. 

Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Σωματείου μέσα σε 
ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του 
Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να γίνει αγωγή στο 
αρμόδιο δικαστήριο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια 
φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ή τον Γενικό Διευθυντή, 
- είναι δυνατόν να συγκληθεί και από τρία (3) μέλη - με 
κοινοποίηση τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, 
χρόνου και θέματος. 

Β) Για συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία του 1/2 των μελών 
του. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με 
την ίδια απαρτία σε 2 μέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 
έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. 
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα 
για συζήτηση, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την σύγκληση της 
συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
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ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο, 
μετά από έγγραφη πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις 
συνεδριάσεις έχει δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του 
Σωματείου, με δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα λόγου έχουν επίσης τα μέλη 
των Εφοριών - Επιτροπών. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι 
διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος μπορεί, κατόπιν απόφασης 
της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, να αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και με μυστική ή φανερή 
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου 
λογίζεται ως διπλή. Αποφάσεις που λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με ομοφωνία των 
μελών του. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς, 
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Δ. Σ. μπορεί να υποβάλλει 
παραίτηση στο Δ.Σ. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. απ' 
αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Στην περίπτωση 
εξάντλησης των αναπληρωματικών η θέση του Δ.Σ. παραμένει κενή και 
συμπληρώνεται από τον κατάλογο των υποψηφίων, από αυτόν που έλαβε 
τις περισσότερες ψήφους κατά σειράν επιτυχίας. Το Δ.Σ. εξακολουθεί 
να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, 
διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξεως της θητείας του με απόφαση 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία 
και με μυστική ψηφοφορία. 

Ειδικά σ' αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία 1/2 των 
μελών. 

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αποβάλλεται, μετά από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης μόνο, και με την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων για παράβαση καθηκόντων. Την πρόταση μομφής που 
συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών 
του Σωματείου. 

Την αφαίρεση του αξιώματος μπορεί να την κάνει το Δ.Σ. με 
πλειοψηφία των παρόντων. 

Το Δ.Σ. αποφασίζει για τις επίσημες αντιπροσωπείες, που 
εκπροσωπούν το Σωματείο σε διάφορες εκδηλώσεις. 

 
Καθήκοντα Προέδρου 
Ο Πρόεδρος, διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις 
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του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει το Σωματείο σε κάθε αρχή και γενικά 
φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και τον 
συντονισμό της δράσης της, υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση 
με το Σωματείο και τον Ταμία, τα χρηματικά εντάλματα, αλληλογραφία 
κ.ά.. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή 
νομικού προσώπου, οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής αρχής κ.λπ. 
Μέλος του Δ.Σ. δύναται να φέρει το αξίωμα του Προέδρου μέχρι και 
δύο συνεχόμενες θητείες, ήτοι εν συνόλω έξι έτη. Επανεκλογή μέλους 
του Δ.Σ. που έχει διατελέσει Πρόεδρος ήδη δύο συνεχόμενες θητείες 
επιτρέπεται και πάλι μετά την παρέλευση μίας πλήρους τριετούς 
θητείας άλλου μέλους του Δ.Σ. στη θέση του Προέδρου. 

 
Καθήκοντα Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή 
Ο Αντιπρόεδρος, ή ο Γενικός Διευθυντής, εφόσον αυτός έχει 

οριστεί με απόφαση του Δ. Σ., αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν 
εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και 
συνεργάζεται μ' αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματείου. Ο 
Αντιπρόεδρος συνυπογράφει επίσης μαζί με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο 
του Σωματείου, όταν ο Γραμματέας είναι κωλυόμενος. 

 
Καθήκοντα Γραμματέα 
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία 
υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., συνυπογράφει 
τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των 
βιβλίων του Σωματείου, πλην του Ταμείου και φυλάει την σφραγίδα 
του Σωματείου. 

 
Καθήκοντα Ταμία 
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου και 

ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της 
περιουσίας του Σωματείου. Στις αρμοδιότητές του 
συμπεριλαμβάνονται: η τήρηση με ευθύνη του βιβλίου εσόδων και 
εξόδων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων βιβλίων βοηθητικών για την 
περιουσία και την διαχείριση του Σωματείου, η είσπραξη για 
λογαριασμό του Σωματείου οποιουδήποτε χρηματικού ποσού με 
διπλότυπες αποδείξεις, η φύλαξη των χρηματικών ενταλμάτων, υποβολή 
κάθε χρόνο ενώπιον του Δ.Σ. έγγραφης κατάστασης για την Περιουσία 
του Σωματείου και ευθύνεται για κάθε εσφαλμένη εγγραφή και για την 
τήρηση των βιβλίων του και τις οικονομικές δοσοληψίες του 
Σωματείου. Ο Ταμίας κλείνει τα βιβλία πριν την τακτική Γενική 
Συνέλευση και συντάσσει τον ισολογισμό που δημοσιεύεται προ τριών 
(3) εργασίμων ημερών. 
Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται έτερο μέλος του Δ.Σ. ή μέλος της 
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Εταιρείας ή οιοσδήποτε οριζόμενος εξ΄ αυτού να μεριμνά για την 
είσπραξη χρηματικών ποσών με διπλότυπες αποδείξεις για τους 
σκοπούς της Εταιρείας. Το πρόσωπο τούτο θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του Δ.Σ. η οποία θα 
φέρει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής όλων των μελών του από 
αρμόδια δημόσια αρχή ή από δικηγόρο. 
Μέλος του Δ.Σ. δύναται να φέρει το αξίωμα του Ταμία μέχρι και δύο 
συνεχόμενες θητείες, ήτοι εν συνόλω έξι έτη. Επανεκλογή μέλους του 
Δ.Σ. που έχει διατελέσει Ταμίας ήδη δύο συνεχόμενες θητείες 
επιτρέπεται και πάλι μετά την παρέλευση μίας πλήρους τριετούς 
θητείας άλλου μέλους του Δ.Σ. στη θέση του Ταμία. 
 
Άρθρον 9ο 

Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου γίνονται 
δεκτές εγγράφως μετά από πρόταση του ενδιαφερομένου ή κάποιου 
άλλου μέλους, το αργότερο 72 ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 
 
Άρθρον 10ο 
Ελεγκτική Επιτροπή - Εκλογικός Κανονισμός. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και 
δύο αναπληρωματικά. Εκλέγεται στην Γενική Συνέλευση του 
Φεβρουαρίου για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και 
διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή 
σχετικής έκθεσης στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο 
ζητηθεί απ' την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ελεγκτικής 
Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την 
Εφορευτική Επιτροπή. 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε τρία χρόνια με την μέριμνα 
τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγμένος από τα 
μέλη της πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και 3 αναπληρωματικά μέλη. 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως και τα μέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση 
επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε 
σχετικό με τις αρχαιρεσίες. 

Η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την διεξαγωγή των εκλογών, 
ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων, που έχουν 
υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για 
όλους και δεν επιτρέπεται η δημιουργία παρατάξεων. Αίτηση μπορούν 
να υποβάλλουν τα ταμιακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Την ημέρα της 
ψηφοφορίας, που είναι μυστική, και πριν απ' αυτή η Εφορευτική 
Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την 
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σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της 
ψηφοφορίας. 

Ημέρα αρχαιρεσιών είναι η Κυριακή. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι 
που να ψηφίσουν όλοι, όσοι επιθυμούν, δηλαδή και πέρα απ' το 
χρονικό όριο που όριζε η πρόσκληση, αν δεν πρόλαβαν μέλη να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να 
βάλει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. 

Μπορούν να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν και οι 
υποψήφιοι ή γραπτά ορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά την λήξη της 
ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψήφων 
και ανακοινώνει τ' αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σ' 
όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Ενστάσεις 
υποβάλλονται σ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική 
Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση. Γίνεται η 
καταμέτρηση των ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος και ακολουθεί η 
ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν. Γίνεται η μέτρηση των 
σταυρών προτίμησης όλων των υποψηφίων κατά τη σειρά της επιτυχίας 
τους. 
 
Άρθρον 11ο 
Εφορείες - Επιτροπές 

Το Δ. Σ. αποφασίζει τη σύσταση Εφορειών και Επιτροπών ανάλογα 
με τις ανάγκες του Σωματείου. Οι Εφορείες - Επιτροπές λειτουργούν 
αυτόνομα παρουσιάζοντας τα πορίσματα και τις αποφάσεις τους στο Δ. 
Σ. το οποίο τις επικυρώνει. Ο αριθμός των Εφορειών - Επιτροπών, 
καθώς και ο αριθμός των μελών τους, θα ορίζεται κάθε φορά με 
απόφαση του Δ. Σ. 
 
Άρθρον 12ο 

Η ίδια πλειοψηφία που απαιτείται για τη διάλυση του Σωματείου 
απαιτείται και για την τύχη της περιουσίας του, μετά από 
προηγούμενη λεπτομερή καταγραφή της. 

 
Άρθρον 13ο 
Σφραγίδα 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στην 
περιφέρεια «Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας», 
και έμβλημα τα αρχικά (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) καλλιγραφημένα. Στο κέντρο 
αναγράφεται επίσης η χρονολογία ίδρυσης του Σωματείου. 
 
Άρθρον14ο 
Γενικές Διατάξεις 
Όλα τα μέλη έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών 
του Σωματείου χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να 
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απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού. Κάθε ζήτημα, που αφορά στο 
Σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται 
πάντα σύμφωνα με το Πνεύμα : «Μέλος μπορεί να γίνει μόνο ο ικανός 
για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο νόμος». Σε περίπτωση έκδοσης 
ειδικού νόμου, που θα μειώνει το όριο ηλικίας, θα ισχύει ο 
τελευταίος. 

Το Σωματείο διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, που συνέρχεται ειδικά προς τούτο, κατά την οποία 
απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. 
 
Άρθρον 15ο 
Τροποποίηση Καταστατικού 

Το Καταστατικό τροποποιείται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής 
Συνελεύσεως, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό με μυστική ψηφοφορία 
των 3/4 των παρόντων. 
 
Άρθρον 16ο 

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η τύχη της περιουσίας 
του θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 3/4. 

Ορίζεται επίσης ότι σε αυτήν την περίπτωση τα βιβλία και το 
αρχειακό υλικό που θα αποκτηθούν θα περιέλθουν στην κυριότητα 
φορέων συναφών σκοπών, για τους οποίους θα αποφασίσει δεσμευτικά η 
τελευταία Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων. Η 
απόφαση δύναται να ορίζει πλείονες φορείς ως αποδέκτες των βιβλίων 
και του αρχειακού υλικού υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται 
ειδικώς τι θα αποδοθεί συγκεκριμένα σε κάθε φορέα. 
 
Άρθρον 17ο 

Η Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών θα εκλέξει, συγχρόνως 
με την ιδρυτική πράξη και την προσωρινή διοίκηση εκ 7 μελών, η 
οποία θα επιμεληθεί την κατά νόμο έγκριση του καταστατικού. 
 
Άρθρον 18ο 

Το ανά χείρας Καταστατικό, αποτελούμενο από 17 άρθρα 
διαβάστηκε και συζητήθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την 
Καταστατική Συνέλευση η οποία έλαβε χώρα στην Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας στις 11 Νοεμβρίου 2007, ώρα 17:00. Σε νέα 
συνέλευση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 17 - 1 - 2008, εγκρίθηκε 
ομόφωνα από πρώτα ιδρυτικά μέλη. Τέλος, τροποποιήθηκε με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:30 στη Βέροια. Το Καταστατικό θα 
ισχύει από την δημοσίευση - καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο 
βιβλίο του αρμοδίου Πρωτοδικείου. 
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(ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) 


