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ΑΡΘΡΟ 1 :

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ιδρύεται Επιστημονική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ FITCE» πρώην « ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ FITCE » με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι,
Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ - τηλ. 6118637.
Η Ένωση θα αναφέρεται συντομογραφικά «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ FITCΕ» και θα έχει στρογγυλή σφραγίδα με
την επιγραφή «ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ FITCE» στην περιφέρεια και HELLENIC
BRANCH OF FITCE» στο κέντρο.
Η Ένωση αποδέχεται το καταστατικό και υπηρετεί τους σκοπούς της Ομοσπονδίας των Τηλεπικοινωνιακών
Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που εδρεύει στις Βρυξέλλες (Βασιλικ ό Διάταγμα 4/4/1962
δημοσιευθέν στο Moniteur Belge Αρ. 94 της 23.4.1980). Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Τμήμα FITCE
λειτουργούσε ως άτυπο όργανο από το έτος 1986 με βάση Εσωτερικό Κανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ FITCE (HELLENIC BRANCH OF FITCE) συνδέεται και συνεργάζεται για
επιστημονικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά θέματα με την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες - Βελγίου
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ FEDERATION OF THE TELECOMMUNICA TIONS ENGINEERS OF THE EUROPEAN COMMUNITY».
Η Ένωση των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών - Επιστημόνων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής της
Ελλάδος λειτουργεί στα πλαίσια της Ομοσπονδίας και έχει ως σκοπό την προώθηση των επιστημονικών και
πολιτιστικών επιδιώξεων της με τη συνεργασία τόσο των μελών της, όσο και δημοσίων ή ιδιωτικών
ινστιτούτων,
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
ενώσεων,
επαγγελματικών ή
επιστημονικών, εταιρειών,
επιμελητηρίων και εν γένει άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στις
Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική.
ΑΡΘΡΟ 3 :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Ένωση:
Επιδιώκει την εγγραφή νέων μελών και επιμελείται για την είσπραξη των συνδρομών προς το Ελληνικό
Τμήμα καθώς και την προώθηση προς τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες της
αναλογούσας σε αυτήν συνδρομής.
Οργανώνει την εκπροσώπηση της Ελλάδος στις Συνόδους της Ομοσπονδίας.
Δέχεται, αποφασίζει και προωθεί υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Προτείνει τη συμμετοχή των μελών της σε επιτροπές μελέτης και ομάδες εργασίας.
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Διατυπώνει απόψεις και θέσεις για όλα τα θέματα, που παρουσιάζονται στις διάφορες συναντήσεις της
Ομοσπονδίας.
Μεριμνά για την οργάνωση Συνεδρίων, Συνόδων επιτροπών μελέτης και ομάδων εργασίας,
τεχνικοεπιστημονικ ών ημερίδων, και συνεδριάσεων των Οργάνων της Ομοσπονδίας στην Ελλάδα.
Οργανώνει σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το
Συνέδριο της Ομοσπονδίας στην Ελλάδα.
Οργανώνει διαλέξεις, εκδηλώσεις κ.λ.π. επί θεμάτων συναφών προς το έργο της.
Προωθεί την ανάπτυξη της επιστήμης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.
Ενισχύει τους πολιτιστικούς δεσμούς και προωθεί τις φιλικές σχέσεις, τόσο μεταξύ των μελών της, όσο και με
τα μέλη των αντιστοίχων Εθνικών τμημάτων της Ομοσπονδίας.
Ενεργεί ώστε να ωφεληθεί κάθε μέλος της από τη γνώση και την εμπειρία, που αποκτήθηκε από τα λοιπά
μέλη της Ομοσπονδίας στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής και προωθεί την έρευνα και
τη μελέτη, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.
Διατυπώνει, προβάλλει και προωθεί προς κάθε αρμόδιο τις θέσεις της για θέματα ανάπτυξης και εφαρμογών
των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής στη χώρα μας.
Συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης και της οργάνωσης των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής της
χώρας.
Συνεργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Οργανισμούς, Ιδρύματα, Βιομηχανίες και Εταιρείες, των
οποίων η αρμοδιότητα ή τα ενδιαφέροντα είναι σχετικά με τους σκοπούς της Ένωσης.
Συμβάλλει στη μελέτη των προβλημάτων εκπαιδεύσεως, αρμοδιοτήτων, και εξελίξεως των μελών στους
χώρους εργασίας τους.
Η Ένωση είναι αντίθετη σε πάσης φύσεως ανάμειξη σε πολιτικό επίπεδο, αποτελεί δε Επιστημονική Ένωση
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 4 :

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα Μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα .
4.1.

ΤΑ ΚΤΙΚ Α ΜΕ Λ Η

Τακτικά μέλη γίνονται, ύστερα από έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης,
φυσικά πρόσωπα που Εργάζονται, Μελετούν, Ερευνούν, Διδάσκουν, Κατασκευάζουν και Αντιπροσωπεύουν
υλικά και υπηρεσίες στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής , συνδέονται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα από τους παραπάνω επιστημονικούς τομείς και
κατέχουν απαραίτητα έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:
α) Είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Ε.Μ.Π ή των ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής και των αρμοδίως
αναγνωρισμένων ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.).
β) Είναι Πτυχιούχοι του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή
ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής και των αρμοδίως αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, μετ’
ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικού
Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Σπουδών, Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλο
ισότιμο ενδεικτικό αντίστοιχης ειδικότητας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
γ) Είναι Πτυχιούχοι Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής και των αρμοδίως αναγνωρισμένων
Σχολών της αλλοδαπής, μετά του οριζομένου στο προηγούμενο υπεδάφιο (β) ενδεικτικού.
δ) Είναι απόφοιτοι άλλων Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή των αρμοδίως αναγνωρισμένων ισοτίμων
Σχολών της αλλοδαπής με συνολική διάρκεια βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών τουλάχιστον
πέντε (5) ετών, που η επιστημονική τους εξειδίκευση, κτηθείσα είτε δια των βασικών είτε δια των
μεταπτυχιακών τους σπουδών, είναι ίδια ή συναφής με την επιστημονική εξειδίκευση μελών του
Ελληνικού Τμήματος των προηγουμένων παραγράφων α) ή β) του παρόντος άρθρου ή εντάσσεται
στο ευρύτερο επιχειρησιακό πεδίο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.
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Ως Τακτικά μέλη θεωρούνται αυτοδίκαια όλοι όσοι έχουν υποβάλει παλαιότερα αιτήσεις και ανήκουν στην
δύναμη του Ελληνικού Τμήματος της FITCE με τον Εσωτερικό Κανονισμό του από το 1986 μέχρι σήμερα.
Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα της Ένωσης και στα όργανα της Ομοσπονδίας
των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες της
Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης και της Ομοσπονδίας.

4.2.: Ε Π Ι Τ Ι Μ Α Μ Ε Λ Η
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων Ενώσεων, Επιμελητηρίων, Οργανισμών, Βιομηχανιών, Εταιρειών, καθηγητές
Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων κ.λ.π. που έχουν σχέση με Τηλεπικοινωνιακό έργο ή έργο Πληροφορικής,
καθώς και όσοι Έλληνες συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην
προαγωγή του έργου των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.
Τα Επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από το
να ψηφίζουν και να εκλέγονται στα όργανα του Ελληνικού Τμήματος και της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 5 :

ΕΓΓΡΑΦ Η - ΔΙΑΓΡΑΦ Η ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή μέλους πραγματοποιείται μετά από έγγραφη αίτησή του και αποδοχή της από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης.
Παύουν να είναι μέλη της Ένωσης :
α) όσοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση διαγραφής τους και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης.
β) όσοι αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Ένωσης και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
γ) όσοι καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων περισσότερο του ενός (1) έτους
και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Τακτικό μέλος της Ένωσης, που κατέχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και που κατά την
διάρκεια της θητείας του παύσει να είναι μέλος της Ένωσης, θεωρείται αυτοδίκαια ως παραιτηθέν από μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Ψηφοδελτίου.
Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που κατέχει αξίωμα στην Ομοσπονδία, παραμένει μέχρι λήξεως της θητείας
του.
ΑΡΘΡΟ 6 :

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η προσχώρηση του Ελληνικού Τμήματος FITCE στην Ομοσπονδία, που έγινε στο παρελθόν με αποφάσεις
των Συλλόγων ισχύει αυτοδίκαια και με την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Η αποχώρηση του Ελληνικού Τμήματος FITCE από την Ομοσπονδία των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των δικαιουμένων ψήφου μελών της.
ΑΡΘΡΟ 7 :

ΠΟΡΟΙ

Τα μέλη καταβάλλουν στο Ταμείο της Ένωσης τα παρακάτω ποσά, που μπορούν να αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Εφ΄ άπαξ τρία ( 3 ) Euro για δικαίωμα εγγραφής των Τακτικών μελών και τριάντα ( 30 ) Euro ως ετήσια
εισφορά για τα Τακτικά μέλη.
Επίσης οι πόροι της Ένωσης είναι :
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Έκτακτες εισφορές από τα μέλη της Ένωσης, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού
Τμήματος, μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ένωσης.
 Ενίσχυση από την Ομοσπονδία των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 Δωρεές, κληρονομιές και έσοδα από τυχόν εκδηλώσεις της Ένωσης.
Έκτακτες εισφορές ή επιχορηγήσεις από Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας,
Επιχειρήσεις, Τεχνικό - Οικονομικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο κ.λ.π.
 Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
 Οι κληρονομιές γίνονται πάντα δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής.

ΑΡΘΡΟ 8 :

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της Ένωσης είναι:
-

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Οι Αντιπρόσωποι στα Όργανα της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 9 :

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

( Γ . Σ. )

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης. Τα κύρια καθήκοντά
της είναι :
-

Ο καθορισμός των δραστηριοτήτων της Ένωσης.
Η εποπτεία και ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των Αρχαιρεσιών.
Η αποδοχή ή μη της διαγραφής μελών.
Η εξέταση, συζήτηση και έγκριση του Διοικητικού απολογισμού του Δ.Σ. της Ένωσης και η ψήφισή του.
Ο καθορισμός και η αναπροσαρμογή του ύψους της συνδρομής των μελών της Ένωσης καθώς και η
επιβολή έκτακτης εισφοράς.
Η εξέταση, συζήτηση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού της Ένωσης και η
ψήφισή τους.
Η λήψη αποφάσεων για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
Η λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του καταστατικού.
Η αποχώρηση της Ένωσης από την Ομοσπονδία των Τηλεπικοινωνιακ ών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.

Κάθε τακτικό μέλος έχει μία μόνο ψήφο.
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται μόνο από τα ταμειακά εντάξει Τακτικά μέλη της Ένωσης. Οι Γενικές
Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται μία φορά κάθε χρόνο, ύστερα από σχετική ανακοίνωση
που εκδίδει το Δ.Σ. της Ένωσης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα και στην οποία αναφέρονται :
- O χώρος πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα.
- Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης:
α) Όταν το κρίνει το ίδιο αναγκαίο.
β) Όταν ζητηθεί από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών, με έγγραφή
αίτηση προς το Δ.Σ. της Ένωσης, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν και οι λόγοι
που επιβάλλουν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση στην Γραμματεία της Ένωσης, όπου και
θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση περιορίζεται αυστηρά στα θέματα, για τα οποία συνεκλήθη.
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Στις περιπτώσεις έκτακτης σύγκλησης της Γ.Σ. το Δ.Σ. της Ένωσης υποχρεούται να συνεδριάσει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης και να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν σε αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης στο Δ.Σ. της
Ένωσης, έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογ ισμού ή σε προσωπικά ζητήματα, είναι μυστικές
με ψηφοδέλτια σε κάλπη. Οι ψηφοφορίες σε όλα τα άλλα θέματα εκτός από τα πιο πάνω γίνονται φανερές με
ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση ή και με μυστική ψηφοφορία, εφ΄ όσον αποφασισθεί από τη
Γενική Συνέλευση.

Απαρτία - Λήψη απο φάσεων
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται και μπορεί να πάρει αποφάσεις, εφ΄ όσον παρευρίσκεται το πενήντα
τοις εκατό (50%) των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών μελών.
Εάν κατά την πρώτη σύγκληση δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες, κατά την οποία για την απαρτία απαιτείται το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των ταμειακά
τακτοποιημένων Τακτικών μελών.
Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται μέσα σε δεκα πέντε (15) ημέρες η τελευταία Συνέλευση, η
οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμειακά εντάξει Τακτικών μελών.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντα με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Οι ψηφοφορίες διακρίνονται σε φανερές και μυστικές
Μυστική ψηφοφορία πραγματοποιείται κατά την :
-

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συζήτηση θέματος εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συζήτηση προσωπικών θεμάτων.

Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, κατά την κρίση του
Προέδρου της Συνέλευσης.
Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου εγγράφου
των προσερχόμενων μελών.
Σε περίπτωση διακοπής της Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, για
να συνεχίσει τις εργασίες της μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες με προεδρείο αυτό που εκλέχ θηκε κατά την
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
Δ ια δι κασί α Γε νι κής Συνέ λε υσης
Μετά την διαπίστωση απαρτίας αρχίζουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Η έναρξη των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης, ο οποίος και καλεί τα μέλη να εκλέξουν
τον πρόεδρο της Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία.
Μετά την εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. και την ανάληψη των καθηκόντων του, γίνεται η εκλογή του
γραμματέα της Γ.Σ., με φανερή ψηφοφορία.
Με φανερή ψηφοφορία εκλέγεται και τριμελής επιτροπή για την διαλογή των ψήφων, εφ΄ όσον τούτο ζητήσει
ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κρατά τα πρακτικά της Συνέλευσης και αναπληρώνει τον Πρόεδρο
της Γενικής Συνέλευσης, όποτε χρειασθεί κάτι τέτοιο.
Η τριμελής επιτροπή διαλογής ψήφων συντάσσει για κάθε ψηφοφορία πρακτικό που παραδίδει στον
Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για καταχώρηση στα πρακτικά.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
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ΑΡΘΡΟ 10 :

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( Δ . Σ . )

Η Ένωση διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για τριετή θητεία και αποτελείται
από :
-

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Τον Γενικό Γραμματέα.
Τον Γραμματέα Χρηματοοικονομικού.
Δύο (2) μέλη.

Εκτός από τα πέντε (5) ανωτέρω μέλη εκλέγονται ταυτόχρονα και πέντε (5) αναπληρωματικά.
Δικαίωμα να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει ΤΑΚΤΙΚΑ
μέλη της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα κάθε τρία (3) χρόνια. Σε περίπτωση
παραίτησης ή αντικατάστασης του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Γενικού Γραμματέα ή του Γραμματέα
Χρηματοοικονομικού, πριν την παρέλευση τριετίας, γίνεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. της Ένωσης συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης, κανονικά ανά
δίμηνο και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης βρίσκεται σε απαρτία, εφ΄ όσον κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντα τρία
(3) τουλάχιστον μέλη του, ανάμεσα στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. ή ο Γενικός Γραμματέας.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Γενικού Γραμματέα, όταν τον
αντικαθιστά, σε περίπτωση απουσίας του.
ΑΡΘΡΟ 11 :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

( Δ. Σ. )

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συνέρχεται για πρώτη φορά μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες
από την ανάδειξη του αποτελέσματος των εκλογών, με ευθύνη του πλειοψηφήσαντος συμβούλου,
ύστερα από έγγραφη κλήση όλων των μελών του Δ Σ της Ένωσης με μόνο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης τη συγκρότησή του σε σώμα.
Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται ύστερα από συζήτηση και υποβολή υποψηφιοτήτων με μυστική
ψηφοφορία .
Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης γίνεται με διαδοχική ανάδειξη των :




Προέδρου του Δ.Σ.
Γενικού Γραμματέα.
Γραμματέα Χρηματοοικονομικού.

Το απερχόμενο Δ.Σ. της Ένωσης είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο Δ.Σ της Ένωσης τη
σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο ,το ταμείο, το εκλογικό υλικό και κάθε περιουσιακό στοιχείο της
Ένωσης στο αμέσως επόμενο δεκαήμερο από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ του Τμήματος σε σώμα.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης είναι τρία ( 3 ) χρόνια .
Νέες αρχαιρεσίες πριν από την παρέλευση τριετίας γίνονται μόνο για την εκλογή ολόκληρου του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος και μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Όταν παραιτηθούν ταυτόχρονα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Όταν η Γ.Σ. αποδεχθεί πρόταση μορφής, που για να φθάσει σε συζήτηση στη Γ.Σ. πρέπει να
υπογράφεται τουλάχιστον από ένα δέκατο (1/10) των ταμειακά εντάξει Τακτικών μελών.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης που θα προκύψει λόγω των ανωτέρω
περιπτώσεων μετά από εκλογές θα είναι εκ νέου τριετής.

11.2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης χάνει την ιδιότητά του με απόφαση του Δ. Σ. του
Τμήματος και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό του αν:
α)
β)
γ)
δ)

Απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Παύσει να είναι μέλος της Ένωσης.
Αποφασισθεί η ανάκλησή του μετά από πρόταση μομφής στην Γενική Συνέλευση.
Υποβάλλει την έγγραφη παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
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11.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχει ως έργο του:
α) Να κατευθύνει τις δραστηριότητες της Ένωσης.
β) Να καταρτίζει τον Προϋπολογισμό και να ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης .
γ) Να αναλαμβάνει τη συγκρότηση ειδικών Επιτροπών για την εξέταση ορισμένων ειδικών
προβλημάτων μέσα στα πλαίσια των σκοπών της και της Ομοσπονδίας των Τηλεπικοινωνιακ ών
Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
δ) Να επιλέγει τα μέλη του Ελληνικού Τμήματος που θα συμμετέχουν σε επιτροπές που αποφασίζει η
Ομοσπονδία των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να εγκρίνει τα
έξοδα συμμετοχής των μελών στις εν λόγω επιτροπές.
ε) Να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.
στ) Να οργανώνει κοινωνικές επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

11.4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μπορεί να αναγνωρίζονται έξοδα κινήσεως ή
παραστάσεως σε μέλη της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12 :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.
12.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης:
α) Εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
β) Συγκαλεί και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Υπογράφει την αλληλογραφία.
δ) Υπογράφει με τον Γραμματέα Χρηματοοικονομικ ού τα εντάλματα πληρωμών.
ε) Εποπτεύει την γενική λειτουργία της Ένωσης.
12.3. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τμήματος όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 13 :

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

13.1. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών .
13.2. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης:
α) Τηρεί ενημερωμένο το βιβλίο Μητρώου των μελών.
β) Είναι επιφορτισμένος με την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τηρεί το βιβλίο Πρωτοκόλλου
Αλληλογραφίας .
γ) Τηρεί το βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος.
ε) Φυλάσσει την σφραγίδα και την αλληλογραφία της Ένωσης.
δ) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας.
ΑΡΘΡΟ 14 :

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

14.1. Ο Γραμματέας Χρηματοοικονομικού εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.
14.2. Ο Γραμματέας Χρηματοοικονομικού της Ένωσης:
α)
β)
γ)
δ)

Καταβάλλει ,εκ του ταμείου ,τα έξοδα λειτουργίας της Ένωσης.
Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και λοιπών εσόδων.
Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και περιουσία της Ένωσης.
Κάνει τις πληρωμές με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της
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Ένωσης.
ε) Συντάσσει κάθε χρόνο τον Ισολογισμό και Απολογισμό του έτους και τον υποβάλλει για έγκριση στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Συντάσσει και υποβάλλει επίσης για έγκριση στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης και στην Γενική Συνέλευση Προϋπολογισμό δαπανών για το επόμενο έτος.
στ) Τηρεί το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του άρθρου 21.
ζ) Δεν δικαιούται να έχει στην κατοχή του μετρητά σε ποσό μεγαλύτερο των 250 Euro.
η) Τον Γραμματέα Χρηματοοικονομικού όταν κωλύεται αντικαθιστά ο Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 15 :

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τα απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος συγκροτούν με τη συνδρομή των μελ ών
του Τμήματος μόνιμες επιτροπές με τα πιο κάτω καθήκοντα:
- Επιλογή επιστημονικών εργασιών.
- Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές μελέτης.
- Εξεύρεση, ανάπτυξη και διαχείριση οικονομικών πόρων.
- Εξεύρεση άρθρων και αποστολή των προς τον αρμόδιο για το Περιοδικό της FITCE .
Οι επιτροπές προτείνουν στο Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος και αυτό αποφασίζει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 16 :

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( Ε. Ε. )

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλι ο της Ένωσης και
για την ίδια θητεία. Εκτός από τα τρία μέλη, εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή προεδρεύεται από μέλος της που εκλέγεται στη πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή
της.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης.
Ο έλεγχος αφορά στην καλή διαχείριση και όχι στη σκοπιμότητα των δαπανών.
Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα βιβλία και στα δικαιολογητικά της Ένωσης.
Συντάσσει έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της παρελθούσης περιόδου και την υποβάλλει στην
Γενική Συνέλευση της Ένωσης.
Δικαιούται να ζητήσει την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε διαπιστώσει σοβαρές
παραλείψεις στην οικονομική διαχείριση της Ένωσης.
Παρίσταται και συνυπογράφει τα πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης των βιβλίων και των αρχείων της
Ένωσης στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Αν η Ένωση μείνει χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο η Ελεγκτική Επιτροπή με έξοδα της Ένωσης έχει υποχρέωση
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα και των άλλων νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν σχετικά,
να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο και να προκαλέσει το διορισμό προσωρινού Δ.Σ. της Ένωσης για
την διενέργεια των αρχαιρεσιών, έχοντας συγχρόνως την υποχρέωση να εκδώσει σχετική ανακοίνωση προς
τα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 17 :

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ένωσης (Ελληνικό Τμήμα) στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας
Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζεται σύμφωνα με την υπάρχουσα
κατάσταση της Ομοσπονδίας ως εξής :
Ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών, δύο (2) Αντιπρόσωποι, και επιπλέον
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Ένας (1) Αντιπρόσωπος για 1 έως
50 τακτικά μέλη
Δύο
(2) Αντιπρόσωποι για 51 έως 100 τακτικά μέλη
Τρείς (3) Αντιπρόσωποι για 101 έως 200 τακτικά μέλη
Τέσσαρες (4 ) Αντιπρόσωποι για 201 έως 400 τακτικά μέλη
Πέντε (5) Αντιπρόσωποι για 401 έως 800 τακτικά μέλη
Έξι
( 6) Αντιπρόσωποι για 801 έως 1600 τακτικά μέλη
Εκπρόσωποι της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIRECTION COMMITTEE) είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γενικός
Γραμματέας της Ένωσης.
Οι δαπάνες συμμετοχής στα Συμβούλια και Συνέδρια της Ομοσπονδίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων της Ένωσης καταβάλλονται από το ταμείο της Ένωσης εφόσον υπάρχει
οικονομική δυνατότητα του Ελληνικού Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 18 :

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Γραμματέας Χρηματοοικονομικού της Ένωσης μεριμνά για την έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδρομής
για τα τακτικά μέλη στο κεντρικό ταμείο της Ομοσπονδίας.
Το ύψος της συνδρομής αυτής ορίζεται από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και περιέχεται στο
ποσό της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν τα μέλη της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 19 :

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής της
Ένωσης και των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας γίνονται ταυτόχρονα
κάθε τρία (3) χρόνια. Δικαίωμα να εκλεγούν μέλη στο Διοικητικό
Συμβούλιο, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία των Τηλεπικοινωνιακών
Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη. Οι εκλογές για την
ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται κατά
την Γενική Συνέλευση του Απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση με ενιαίο κατάλογο
τουλάχιστον 5 υποψηφίων, οπότε σταυροδοτούνται μέχρι το πολύ τρεις (3) υποψήφιοι.
Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε πέντε ημέρες μετά την εκλογή της και ορίζει τον Πρόεδρο και
τον Γραμματέα της.
Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των σαράντα (40) ημερών από
την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
καθώς και των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας υποβάλλονται με αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή μέσα στη προθεσμία που καθορίζει η
Εφορευτική Επιτροπή που θα πραγματοποιήσει τις εκλογές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή κατάσταση των ταμεια κά εντάξει
τακτικών μελών.
Η εκλογή για την ανάδειξη οποιουδήποτε οργάνου του Ελληνικού Τμήματος και της Ομοσπονδίας των
Τηλεπικοινωνιακ ών Μηχανικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γίνεται με ενιαίο Ψηφοδέλτιο.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή από τους ενδιαφερόμενους.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης σταυροδοτούνται μέχρι τρεις (3) υποψήφιοι, στην Ελεγκτική Επιτροπή
της Ένωσης μέχρι δύο (2) και στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας των Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέχρι πέντε (5).
Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει, τους υποψήφιους και το
ταχυδρομεί σε όλα τα ταμειακά εντάξει Τακτικά μέλη με αντίστοιχες οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των
εκλογών.
Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.
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Τα μέλη που ψηφίζουν αυτοπροσώπως επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα.
Όσοι ψηφίζουν με συστημένη επιστολή τοποθετούν το ψηφοδέλτιο μέσα σε ειδικό φάκελο ψηφοφορίας, που
τους αποστέλλεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
Τον φάκελο αυτό μαζί με υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων του ψηφίζοντος θεωρημένη απαραιτήτως από
τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του ή από Δημόσια αρχή , τοποθετούν μέσα σε δεύτερο μεγαλύτερο φάκελο
και τον ταχυδρομούν στο POSTE RESTANTE Ταχυδρομείου της περιοχής Αθηνών το οποίο καθορίζεται
από την Εφορευτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 20 :

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
Ό προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσεται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και
υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτος για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 21 :

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία :
-

Βιβλίο Μητρώου Μελών .
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ένωσης.
Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.
Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων της Ένωσης.
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ
Το Καταστατικό της Ένωσης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της
Ένωσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ή της γραπτής αίτησης του ¼ των
τακτικών μελών .
Κάθε πρόταση για τροποποίηση θα πρέπει να ανακοινωθεί στα τακτικά μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες
πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση νομιμοποιείται να ψηφίσει μόνο αν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό (50%) των
τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται γραπτή πρόταση από το Δ.Σ της Ένωσης και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μελών. Για τη λήψη αυτής της απόφασης απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των
ταμειακά εντάξει μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης τα περιουσιακά στοιχεία τίθενται υπό εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών
εκτελούν τρία (3) μέλη οριζόμενα από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης.
Οι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού και εκ συμφώνου υποχρεούνται δε να προβούν στην εξόφληση όλων
των χρεών της Ένωσης προς τρίτους ως και στην κάλυψη των υποχρεώσεων της Ένωσης, αφού
προηγουμένως προβούν στην ρευστοποίηση της περιουσίας. Το τυχόν εναπομείναν ενεργητικό της
περιουσίας της Ένωσης μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως περιέρχεται στην Ένωση Μηχανικών Επιστημόνων Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ (ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ).

ΑΡΘΡΟ 23 :

ΔΙΑΦ ΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει, αφού εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών και καταχωρηθεί
στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων.
Οι επόμενες αρχαιρεσίες θα γίνουν με βάση το παρόν τροποποιημένο και αρμοδίως εγκεκριμένο
καταστατικό.
Σελίδα 10 απ ό 11

Μέχρις εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθήκοντα
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της
20 Δεκεμβρίου 2001.

ΑΡΘΡΟ 24

:

ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 24 άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού
Τμήματος FITCE της 28 Ιανουαρίου 2003 η οποία εψήφισε όλα τα άρθρα ένα προς ένα και το καταστατικό
στο σύνολό του . Τούτο τροποποιεί και συμπληρώνει το προισχύσαν Καταστατικό, που ψηφίσθηκε ομόφωνα
στις 14/6/1993 από τα ιδρυτικά του μέλη και το οποίο εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
δυνάμει της 889/1994 Αποφάσεώς του και καταχωρήθηκε αρμοδίως με αριθμό 19460/6.5.1994.στο Βιβλίο
Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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