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I.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο

1.

Ο Σύλλογος ονοµάζεται:

1.3.7

Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού
πολιτισµού.

1.3.8

Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων γύρω από θέµατα γενικού,
επιστηµονικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και εθνικού ενδιαφέροντος.

1.3.9

Η υποστήριξη κάθε προσπάθειας που αποβλέπει στην πρόοδο
Ελλάδας και του λαού της.

1.3.10

Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων Ελληνικού χαρακτήρα.

1.4

Ο σύλλογος δεν επιδιώκει οικονοµικό σκοπό.

II.

ΜΕΛΗ

Σύλλογος Ελλήνων Επιστηµόνων Ελβετίας (Σ.Ε.Ε.Ε)
Verein Griechischer Akademiker in der Schweiz (V.G.A.S.)
Ιδρύθηκε στις 3 Ιουλίου 1975 και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των
άρθρων 60 - 79 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα.
1.2.1

Έδρα του Συλλόγου είναι η Ζυρίχη.

1.2.2

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

1.3.1

Η σύσφιξη των δεσµών µεταξύ των Ελλήνων της Ελβετίας.

1.3.2

Η ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων µεταξύ των Ελλήνων και τών
Ελβετών, αλλά και των υπηκόων άλλων εθνοτήτων που ζουν στην
Ελβετία.

1.3.3

Η ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και
Ελβετίας.

1.3.4

Η ηθική συµπαράσταση προς τα µέλη του και η µεταξύ αυτών
αλληλεγγύη.

1.3.5.

Η διευκόλυνση της εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης ικανών Ελλήνων
επιστηµόνων.

1.3.6.

Η χορήγηση, κατά το δυνατό, υποτροφιών σε ικανούς και ιδίως σε
οικονοµικά αδύνατους Έλληνες νέους.

της

ΑΡΘΡΟ 2ο
2.1

Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει κάθε Έλληνας επιστήµονας,
ελληνικής υπηκοότητας ή ιθαγένειας, ανεξάρτητα από κλάδο, εφόσον
κατέχει δίπλωµα αναγνωρισµένου ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος οποιασδήποτε χώρας και διαµένει στην Ελβετία.

2.2

Για την εγγραφή στο σύλλογο απαιτείται προσκόµιση φωτοαντίγραφου
του ακαδηµαϊκού διπλώµατος.

2.3

Με πρόταση του ∆.Σ. και µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
µπορούν και άλλα πρόσωπα να γίνουν επίτιµα µέλη του Συλλόγου. Αυτά
δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και δεν υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά.
Ως επίτιµα µέλη µπορούν να ανακηρυχθούν άτοµα που αναπτύσσουν
δράση σύµφωνη µε τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7 και 1.3.9.
του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 3ο

3.1

Με την ένταξή τους στο σύλλογο αποδέχονται όλα τα µέλη του (τακτικά
και επίτιµα) τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος καταστατικού και τις
αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 4ο

4.1

Η συµµετοχή οποιουδήποτε µέλους παύει να ισχύει στις περιπτώσεις:

Η Γενική Συνέλευση
α) Θανάτου,
β) εθελούσιας αποχώρησης, και
γ) διαγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Λόγους διαγραφής µπορούν να αποτελέσουν:

7.1

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου,
συγκροτείται από τα τακτικά µέλη του και έχει τις παρακάτω
αµεταβίβαστες αρµοδιότητες:

α) Πράξεις αντίθετες µε τις διατάξεις του καταστατικού.
β) Πράξεις αντίθετες µε τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.
γ) Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων περί καταδίκης του µέλους σε
ποινή τουλάχιστον φυλάκισης.

α. Επεξεργάζεται και εγκρίνει το πρόγραµµα δράσης του Συλλόγου, και
επίσης δίνει κατευθυντήριες γραµµές προς το ∆.Σ. ,
β. εκλέγει όλα τα λοιπά όργανα του Συλλόγου,

4.2

4.3

Η διαγραφή διενεργείται από το ∆.Σ. και εγκρίνεται µε απόφαση της Γ.Σ.,
η οποία πρέπει να υπερψηφίσει την ποινή µε πάνω από 70% των
εγκύρων ψήφων των παρόντων µελών (λευκά δεν υπολογίζονται). Η
απόφαση διαγραφής κοινοποιείται εγγράφως στο διαγραφέν µέλος. Η
κοινοποίηση αναφέρει περιληπτικά την αιτιολογία της διαγραφής.
Η εθελούσια αποχώρηση διενεργείται µε, και ισχύει µετά από, έγγραφη
αίτηση του µέλους που επιθυµεί να αποχωρήσει προς το ∆.Σ. .

γ.

καθορίζει τα οικονοµικά του και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισµό,

δ.

αποφασίζει ή εγκρίνει την επιβολή ποινών,

ε.

τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του
Συλλόγου, και

στ. αποφασίζει για το ποσό της ετήσιας εισφοράς.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΡΘΡΟ 8ο
5.1

ΙΙΙ.

Τον Ιανουάριο κάθε χρόνου τα τακτικά µέλη του Συλλόγου υποχρεούνται
να καταβάλουν την ετήσια εισφορά τους. Με την υποβολή της αίτησης
περί εγγραφής στο σύλλογο ώς τακτικό µέλος, πρέπει να καταβληθεί και
η ανωτέρω ετήσια εισφορά, που καλύπτει την υποχρέωση του χρόνου
εγγραφής του µέλους.

Τα µέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση µία
φορά το χρόνο.

8.2

Για εξαιρετικά και επείγοντα θέµατα το ∆.Σ. δικαιούται να συγκαλέσει
έκτακτη Γενική Συνέλευση.

8.3

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται τα µέλη υποχρεωτικά, όταν το
ζητήσουν εγγράφως από το ∆.Σ. τουλάχιστον τα 20% των µελών .

8.4

Οι προσκλήσεις για όλες τις Γ.Σ αποφασίζονται από το ∆.Σ., στέλνονται
εγγράφως σε όλα τα µέλη του Συλλόγου τουλάχιστο µία (1) εβδοµάδα
πρίν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης και πρέπει να αναφέρουν τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

8.5.1

Η Γ.Σ. συνεδριάζει, αποφασίζει και εκλέγει τα όργανα του Συλλόγου
εφόσον βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα τουλάχιστον τα 50% των
οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών.

8.5.2

Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6ο

6.1

8.1

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση,
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

8.6.1

8.6.2

Ολες ανεξαίρετα οι Γ.Σ. που δεν συγκεντρώνουν την καθορισµένη για
αυτές απαρτία, επαναλαµβάνονται αυτόµατα σε δύο (2) εβδοµάδες. Το
∆.Σ. κοινοποιεί στα µέλη εγγράφως την επανάληψη, µέσα σε µία
εβδοµάδα από την πρώτη ηµεροµηνία.
Οι επαναλαµβανόµενες Γ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία ανεξάρτητα απο τον
αριθµό των παρόντων µελών και ασχολούνται αποκλειστικά µε τα
θέµατα της συνεδρίασης που αναβλήθηκε.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΑΡΘΡΟ 12ο
12.1

Το ∆.Σ. είναι πενταµελές και αποτελείται από τους: Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία και Σύµβουλο.

12.2

Η θητεία του ∆.Σ. είναι διετής. Επιτρέπεται η επανεκλογή των µελών του
∆.Σ..

12.3

Το ∆.Σ. εκλέγεται από την Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 9ο
9.1

Η Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις µόνο για θέµατα που αναγράφονται στην
ηµερήσια διάταξη της πρόσκλησης του ∆.Σ, ενώ θέµατα µήαναγραφόµενα στην ηµερήσια διάταξη µπορούν να συζητούνται στη
συνεδρίαση, δεν επιτρέπεται όµως η λήψη απόφασης γι΄ αυτά.

Τις εκλογές διεξάγει τριµελής Εφορευτική Επιτροπή που αναδεικνύεται
από τη Γ.Σ. µε σχετική (απλή) πλειοψηφία σε κοινή, φανερή εκλογή. Η
Εφορευτική Επιτροπή καθορίζει η ίδια τον Πρόεδρό της.

ΑΡΘΡΟ 10
10.1

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία (πάνω από
50% των έγκυρων ψήφων - οι αποχές θεωρούνται ουδέτερες). Οι
ψηφοφορίες διεξάγονται φανερά (ανάταση του χεριού). Σε περισσότερες
απο µία προτάσεις, η ψηφοφορία αρχίζει απο τη χρονικά τελευταία
πρόταση.
Οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη µπορούν να αντιπροσωπεύονται από
ένα τακτικό µέλος που συµµετέχει στη Γ.Σ.. Παρόντα µέλη έχουν το
δικαίωµα να αντιπροσωπεύουν το πολύ ένα ακόµα µέλος,
προσκοµίζοντας έγγραφη εξουσιοδότηση για την συγκεκριµένη
ψηφοφορία.

10.2

10.3

Οι αποφάσεις για επιβολή ποινής λαµβάνονται µε πλειοψηφία πάνω από
70% των εγκύρων ψήφων (αποχές ή λευκά θεωρούνται ουδέτερες
ψήφοι).

12.4.1

Η εκλογή του ∆.Σ. γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.

12.4.2

Η ηµεροµηνία των εκλογών ανακοινώνεται τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της διεξαγωγής τους.

12.4.3

Οι υποψηφιότητες - συνδυασµών ή ανεξάρτητων υποψηφίων κατατίθενται εγγράφως στο ∆.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν
από τις εκλογές (ισχύει η ηµεροµηνία ταχυδροµικής αποστολής).
Εκπρόθεσµες εκδηλώσεις υποψηφιότητας απορρίπτονται.

12.4.4

Για τη διεξαγωγή των εκλογών συντάσσει το ∆.Σ. οµοιόµορφα
ψηφοδέλτια για όλους τους συνδυασµούς και τους ανεξάρτητους
υποψηφίους, για όλους τόσα όσα και ο αριθµός µελών του Συλλόγου,
καθώς και ένα λευκό.

12.4.5

Στην Εφορευτική Επιτροπή καταθέτει κάθε µέλος το ψηφοδέλτιο της
προτίµησής του χωρίς κανένα διακριτικό. Σηµαδεµένα ψηφοδέλτια
θεωρούνται άκυρα.

Στη Γ.Σ. όλα τα τακτικά και οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη ανεξαίρετα
έχουν µόνο µία ισότιµη ψήφο.
ΑΡΘΡΟ 11ο

11.1

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο των εκλογών και
µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων αποσύρεται, παραδίνοντας
την προεδρία της συνεδρίασης στο απερχόµενο ∆.Σ..

Για τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του ∆.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία
παρουσιάζονται για έγκριση το ταχύτερο δυνατόν ή το βραδύτερο στην
επόµενη συνεδρίαση.

12.5.1

12.5.2

12.6.

Το εκλογικό µέτρο της έδρας καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης
των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθµού των µελών του ∆.Σ. (λευκά
δεν υπολογίζονται).
Η κατανοµή των εδρών γίνεται µεταξύ των ψηφοδελτίων που κάλυψαν
το εκλογικό µέτρο. Σε περίπτωση που περισσεύουν έδρες, κατανέµονται
στους συνδυασµούς ή σε ανεξάρτητους σύµφωνα µε τα υπόλοιπά τους.
Στη δεύτερη κατανοµή συµµετέχουν και αυτοί που δεν κάλυψαν το
εκλογικό µέτρο. Σε περίπτωση ισάριθµων υπολοίπων δύο ή
περισσοτέρων ψηφοδελτίων, γίνεται κλήρωση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς έγγραφες
δηλώσεις
υποψηφιότητας, καταρτίζεται την ώρα των εκλογών από την Εφορευτική
Επιτροπή κοινό συµπληρωµατικό ψηφοδέλτιο, που συµµετέχει στις
εκλογές ως ψηφοδέλτιο συνδυασµού. Οι υποψήφιοι αναγράφονται µε
αλφαβητική σειρά. Οι εκλογείς που ρίχνουν αυτό το ψηφοδέλτιο (και
µόνο αυτό) σταυροδοτούν έναν υποψήφιο. Ενδεχόµενη αναγκαιότητα
εκλογής υποψηφίων από το κοινό συµπληρωµατικό ψηφοδέλτιο που δεν
σταυροδοτήθηκαν αντιµετωπίζεται µε κλήρωση.

14.1

Όταν για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, καθαίρεση, κ.λ.π.) αποχωρούν
από το ∆.Σ., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ένα εως δύο µέλη,
αντικαθίστανται από τους κατά σειρά επιλαχόντες από το αντίστοιχο
ψηφοδέλτιο ή από τους αναπληρωτές.

14.2

Με κάθε νέα πρόσληψη γίνονται στο ∆.Σ. εκλογές για την νέα κατανοµή
αρµοδιοτήτων των µελών του.

14.3

Οταν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν τρία ή περισσότερα µέλη,
συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. και γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆.Σ..
Αυτές οι εκλογές γίνονται µέσα σε σαράντα πέντε (45) µέρες απο την
αποχώρηση.

14.4

Το εκτάκτως εκλεγέν ∆.Σ. αναλαµβάνει τη διοίκηση του Συλλόγου για
δύο (2) έτη.
ΑΡΘΡΟ 15ο

15.1
ΑΡΘΡΟ 13ο
13.1

Το ∆.Σ. είναι το εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου και φροντίζει για την
πραγµάτωση των προγραµµατικών στόχων της Γ.Σ. και των αποφάσεων
αυτής.

13.2

Ο/Η Πρόεδρος του ∆.Σ. προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και του
∆.Σ..

13.3

Ο/Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την
αδυναµίας ή νόµιµης απουσίας.

ΑΡΘΡΟ 16ο
16.1

Για διεκπεραίωση εργασιών της Γραµµατείας ή του Ταµείου είναι δυνατή,
µε απόφαση της Γ.Σ., η δηµιουργία Επικουρικού Γραφείου.

πρόεδρο σε περίπτωση

13.4

Το ∆.Σ. συνεδριάζει οποτεδήποτε κατά την κρίση του και µετά από
πρόσκληση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

13.5

Το ∆.Σ. αποφασίζει
µε απόλυτη πλειοψηφία µετά από φανερή
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου
υπολογίζεται διπλή.
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. είναι έγκυρες εφόσον όλα τα µέλη του είναι
νόµιµα ενηµερωµένα για τη συνεδρίασή του, και είναι παρόντα
τουλάχιστο τρία (3).
ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι αρµοδιότητες των µελών του ∆.Σ. κατανέµονται ανάµεσά τους µε
απόλυτη πλειοψηφία σε φανερή εκλογή και χωριστά για κάθε ιδιότητα
(αποχές θεωρούνται ουδέτερες). Σε περίπτωση ψηφοτεχνικής αδυναµίας
(ισοψηφία µετά από αποχή) αποφασίζει η Γ.Σ..

Η Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 17ο
17.1

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από δύο (2) µέλη, που
εκλέγονται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα µε κάθε νέο ∆.Σ. σε φανερή
ψηφοφορία µε σχετική (απλή) πλειοψηφία. Η θητεία της Ε. Ε. είναι
διετής.

17.2

Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονοµική διαχείριση και εισηγείται στη Γ.Σ. την
αποδοχή ή απόρριψη του ετήσιου ισολογισµού του ταµείου.

IV.

ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
20.3
ΑΡΘΡΟ 18ο

18.1

Για την απαρτία και νοµιµότητα µιας αναθεωρητικής Γ.Σ. καθώς και για
την αναβολή της ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 8.5.1., 8.5.2.,
8.6.1. και 8.6.2. .

Τα έσοδα και η περιουσία του Συλλόγου προέρχονται από:
ΑΡΘΡΟ 21ο
α) Την ετήσια εισφορά των τακτικών µελών,
β) διάφορες δωρεές και κληροδοτήµατα.

21.1

Ο Σύλλογος διαλύεται:

18.2

Το ύψος της ετήσιας εισφοράς καθορίζεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια από
την Γ.Σ.. Η ετήσια εισφορά προκαταβάλλεται. Μέλη που εγγράφονται στο
σύλλογο κατά την διάρκεια του έτους πληρώνουν όλο το ποσό της
εισφοράς.

α)

Με απόφαση της Γ.Σ. Την πρόταση διάλυσης πρέπει να
υπερψηφίσουν τουλάχιστο 70% (εβδοµήντα) των παρόντων τακτικών
και οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών (αποχές ή λευκά θεωρούνται
ουδέτερες ψήφοι),

18.3

Μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από το σύλλογο δεν έχουν
κανένα δικαίωµα πάνω στην περιουσία του, και καµµία απαίτηση
επιστροφής της ετήσιας εισφοράς τους.

β) σε περίπτωση πτώχευσης, και

18.4

Οι οικονοµικές ανάγκες λειτουργίας και δράσης του
καλύπτονται από τα περιουσιακά στοιχεία του και µόνο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

18.5

Για ένα σκοπό και στο διάστηµα ενός έτους το ∆.Σ. δικαιούται να
διαθέσει αυτοδύναµα µέχρι τετρακόσια (SFr. 400) Ελβ. Φράγκα.
Μεγαλύτερα ποσά απαιτούν έγκριση της Γ.Σ. ή πρέπει να προβλέπονται
στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης της.

γ) όταν παραµείνουν λιγότερα από πέντε (5) µέλη.

Συλλόγου
22.1

Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό ρυθµίζονται
µε απόφαση της Γ.Σ. και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Ελβετικού Αστικού Κώδικα.

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 19ο
Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στις 3 Ιουλίου 1975.
19.1

V.

Για τη διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσής
του αποφασίζει η Γ.Σ..
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αναθεωρήθηκε :
α) Στις 15 Νοεµβρίου 1982,
β) στις 22 Ιουνίου 1986, και
γ) στις 13 ∆εκεµβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Ισχύει από τις 13 ∆εκεµβρίου 1998.
20.1

20.2

Τα άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού µπορούν να αναθεωρηθούν
µε απόφαση της Γ.Σ. . Η πρόταση αναθεώρησης πρέπει να
συγκεντρώνει τουλάχιστον το 70% (εβδοµήντα) των παρόντων τακτικών
και οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.
Η πρόσκληση και οι προτάσεις αναθεώρησης για την Αναθεωρητική Γ.Σ.
πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως προς όλα τα µέλη του Συλλόγου,
τουλάχιστον δεκα πέντε (15) ηµέρες πριν από τη συνεδρίασή της.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Πρόεδρος:
Ο Αντιπρόεδρος:
Η Γραµµατέας:
Ο Ταµίας:
Ο Σύµβουλος:

Ολυµπία Στεφανή
Ηλίας Ηλιάδης
Νατάσα Κολιού
Στρατής Βοµβορής
Βλάσης Καρούζος

