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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

 

του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»  

 

Άρθρο 1 

Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου 

Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική 

Φυκολογική Εταιρεία» (ΕΛΦΕ).  

Έδρα του Σωματείου είναι η Θεσσαλονίκη. 

Η ξενόγλωσση επωνυμία της εταιρείας είναι: Hellenic 

Phycological Society (HEL.P.S.) και ο επίσημος ιστότοπος: 

www.phycology.gr. 

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή (με μελάνι και 

μηχανική), στην περιφέρεια γράφει «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» 

και στο κέντρο τη σχηματική παράσταση του θαλάσσιου φύκους 

Κυστοσειρα (Cystoseira). 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός του Σωματείου 

Σκοπός του Σωματείου είναι η προώθηση της βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας των φυκών, η οργάνωση συνεδρίων και η 

καλλιέργεια διεθνών σχέσεων. 

Κερδοσκοπική δραστηριότητα αποκλείεται. 

Ο σκοπός του Σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο, 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και έγκριση 

της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). 
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Άρθρο 3 

Μέλη του Σωματείου 

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν μεμονωμένα άτομα. 

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, πρόσεδρα και επίτιμα 

μέλη. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 

συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωμα ψήφου. 

 

Άρθρο 4 

Συνδρομές 

Τακτικό μέλος μπορεί να ονομασθεί επιστήμονας, με δίπλωμα 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού και Τεχνολογικού ιδρύματος σχετικό με το 

αντικείμενο της εταιρείας, μετά από αίτησή του και κατόπιν 

εγκρίσεως του Δ.Σ. 

Η έγκριση γίνεται από το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. 

Αυτός που γίνεται δεκτός σαν τακτικό μέλος καταβάλλει σαν 

δικαίωμα εγγραφής το ποσό των 5 ευρώ. 

Η ετήσια συνδρομή καθορίστηκε στο ποσό των 17 ευρώ, στο 

οποίο περιλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή για τη FEPS. Η 

συνδρομή εφόρου ζωής καθορίστηκε στο ποσό των 240 ευρώ. 

Τα παραπάνω ποσά δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας 

συνδρομής μπορούν να μεταβληθούν μετά από σχετική πρόταση του 

Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά 
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μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις χρηματικές τους υποχρεώσεις προς 

το Σωματείο. 

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου διαγράφονται μετά από 

απόφαση του Δ.Σ., σε περίπτωση που καθυστερούν τις ετήσιες 

συνδρομές πέρα από τα τρία (3) χρόνια, μπορούν να αποχωρήσουν 

οικειοθελώς με έγγραφη παραίτηση και μετά την καταβολή 

ολόκληρης της συνδρομής του έτους αποχώρησης.  

 

Άρθρο 6 

Πρόσεδρο μέλος μπορεί να ονομασθεί επιστήμων μετά από 

πρόταση δύο εισηγητών, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα 

που να δείχνει το ενδιαφέρον του προτεινόμενου για τον κλάδο της 

Φυκολογίας. 

Η ονομασία γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν για την ονομασία 

τακτικού μέλους. 

Αυτός που γίνεται δεκτός σαν πρόσεδρο μέλος καταβάλλει 

δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομής το 80% του δικαιώματος 

εγγραφής και ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους. Συμμετέχει 

στις ΓΣ και στις εκλογές με δικαίωμα ψήφου, ενώ δεν έχει το 

δικαίωμα του εκλέγεσθαι.  

 

Άρθρο 7 

Πρόσεδρο μέλος μπορεί να γίνει τακτικό μετά από αίτησή του 

και απόφαση του Δ.Σ. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική. 
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Άρθρο 8 

Τακτικό ή πρόσεδρο μέλος διαγράφεται από τα μητρώα του 

Σωματείου για σοβαρό λόγο ή για ενέργειες που είναι αντίθετες με 

αυτό το καταστατικό ή τα συμφέροντα του Σωματείου. 

Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Γ.Σ. 

 

Άρθρο 9 

Επίτιμο μέλος μπορεί να ανακηρυχθεί:  

I. Επιστήμων ημεδαπός ή αλλοδαπός διαπρέπων στον 

κλάδο της Φυκολογίας, με την ευρεία αυτού έννοια. 

II. Μέλος του Σωματείου που πρόσφερε σ’ αυτήν εξαιρετικές 

υπηρεσίες και αποχώρησε από την ενεργό της δράση. 

Για την εκλογή του επίτιμου μέλους προτείνει το Δ.Σ. και 

αποφασίζει η Γ.Σ. 

Η απόφαση της ανακηρύξεως ανακοινώνεται στο τιμώμενο 

πρόσωπο με έγγραφο υπογραφόμενο από τον πρόεδρο και τον γενικό 

γραμματέα του Σωματείου. 

Τα επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν την 

ετήσια εισφορά, παρά μόνον εάν θέλουν να συνδράμουν στην 

οικονομική ενίσχυση του σωματείου. Επιτρέπεται να συμμετέχουν 

στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και 

του εκλέγεσθαι. 

 

Άρθρο 10 

Πόροι του Σωματείου 

Πόροι του Σωματείου είναι: 

I. τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και οι συνδρομές 
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τους, 

II. τα δικαιώματα εγγραφής για την παρακολούθηση 

σεμιναρίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων 

περιοδικών ή μη εκδηλώσεων της εταιρείας. 

III. τα έσοδα από επιστημονικές δραστηριότητες που 

οργανώνει, εκτελεί, ή συμμετέχει το Σωματείο.  Τα έσοδα από 

την παραγωγή επιστημονικού και διδακτικού υλικού, καθώς και 

από κάθε άλλη δραστηριότητα αυτού.  

IV. έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση σοβαρού 

οικονομικού θέματος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πρόταση 

του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή 

εκτάκτου. 

V. δωρεές, κληροδοσίες και κάθε άλλο έσοδο που 

προέρχεται νόμιμα στο σωματείο. 

Οι χρηματικές ή άλλες υλικές προσφορές ανακοινώνονται από 

τον πρόεδρο στις Γ.Σ. και απευθύνονται απ’ αυτόν σχετικά 

ευχαριστήρια γράμματα και ανακηρύσσονται «δωρητές», «ευεργέτες» ή 

«μεγάλοι ευεργέτες» ανάλογα με τη σημασία της προσφοράς τους. 

Κληροδοσίες και δωρεές από τρίτους γίνονται δεκτές με 

απόφαση του Δ.Σ. 

Κληρονομιές στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντα επ’ ωφελεία 

απογραφής. 

Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωματείου με 

ορισμένο σκοπό διαχειρίζονται ιδιαίτερα μέσα στον προϋπολογισμό 

του Σωματείου. Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται απ’ αυτά 

διατίθενται αποκλειστικά με τους όρους του δωρητού ή διαθέτου. 

Η εξ επαχθούς αιτίας κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής 
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αξίας γίνεται πάντα με έγκριση της Γ.Σ. 

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δε σημαίνει την 

ανάμειξη της σε κερδοσκοπική επιχείρηση. 

Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το σωματείο κατά την 

εκμετάλλευση της περιουσίας της. 

Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για 

διαφορετικούς σκοπούς απ’ αυτούς που προβλέπονται από το 

καταστατικό. 

 

Άρθρο 11 

Υποτροφίες , χορηγίες , βραβεία 

Εφ’ όσον υπάρξουν οι αναγκαίοι πόροι το Δ.Σ. μπορεί να 

προκηρύσσει υποτροφίες, να χορηγεί βραβεία και τιμητικές 

διακρίσεις για τις κατά την κρίση του καλύτερες εργασίες που 

παρουσιάζονται και να χρηματοδοτεί την εκπόνηση διατριβών ή 

επιστημονικών μελετών. Η προκήρυξη των διαφόρων χορηγιών 

γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Η κρίση των υποψηφίων για τις 

υποτροφίες γίνεται από ειδική επιτροπή η οποία είναι πενταμελής 

και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τέσσαρα μέλη που 

επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των τακτικών μελών που επιθυμούν 

συμμετοχή. Οι χορηγίες για την εκπόνηση διατριβών και 

επιστημονικών μελετών, οι διακρίσεις και τα βραβεία, προτείνονται 

από επιτροπές που συγκροτεί κατά περίπτωση το Διοικητικό 

Συμβούλιο. O Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται των επιτροπών. 
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Άρθρο 12 

Όργανα του Σωματείου 

Όργανα του Σωματείου είναι: 

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

Β) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

Το Δ.Σ. είναι πενταμελές. Αποτελείται από τον πρόεδρο, 

αντιπρόεδρο, ταμία, γενικό γραμματέα και ένα σύμβουλο. 

 

Άρθρο 13 

Θητεία των μελών του Δ.Σ. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. 

Η εκλογή τους γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής 

και με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία παίρνουν μέρος όλα τα 

εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Η υποβολή των 

υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. διαρκεί δύο 

εβδομάδες και ολοκληρώνεται 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

της εκλογής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω παγκοσμίου 

ιστού.  

Η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά με τον πλέον 

ενδεδειγμένο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των 

εκλογών. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει από ένα 

(1) ως και πέντε (5) υποψηφίους. 

Σε περίπτωση κωλύματος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία η 

Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να διεξάγει τις εκλογές με τον 

παρακάτω τρόπο. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται από τη Γ.Σ. με 

μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάθε 

ψηφοδέλτιο μπορεί να έχει από ένα (1) ως πέντε (5) σταυρούς (ή 
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ονόματα υποψηφίων). Τα τακτικά μέλη που κατοικούν μακριά από 

τον τόπο διενέργειας των εκλογών, μπορούν να ψηφίσουν με 

αλληλογραφία. 

 

Άρθρο 14 

Ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. εκλέγεται 

τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εκλογή της γίνεται από τη Γ.Σ. με 

μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάθε 

ψηφοδέλτιο μπορεί να έχει από ένα (1) ως τρείς (3) σταυρούς (ή 

ονόματα υποψηφίων). Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Η Εξελεγκτική συγκαλείται μετά από ειδοποίηση του Προέδρου 

του Δ.Σ. για να ελέγξει την ακρίβεια των λογιστικών εγγραφών (βιβλίο 

εσόδων-εξόδων), το υπόλοιπο ταμείου και τον συνταχθέντα 

απολογισμό. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση με τις 

παρατηρήσεις της, την οποία υποβάλλει στη Γ.Σ., πριν από την 

ψηφοφορία απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 

την ευθύνη διαχείρισης της παρελθούσης χρήσεως. 

 

Άρθρο 15 

Συνεδριάσεις 

Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις Γ.Σ. που 

τις διευθύνει. Στις Γ.Σ. που έχουν ως αντικείμενο αρχαιρεσίες, 

πρόεδρος εκλέγεται από τη Γ.Σ. 

Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. των μελών 

μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία από το καταστατικό και δεν 

είναι δυνατή η εκλογή νέου Δ.Σ., τα παλιά μέλη του Δ.Σ. 
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εξακολουθούν να ακούν τα καθήκοντά τους για ένα τρίμηνο. Μέσα 

στο τρίμηνο αυτό πρέπει να εκλεγεί το νέο Δ.Σ. Η Γ.Σ. συγκαλείται 

εγγράφως προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον και περιλαμβάνει τον 

τόπο, χρόνο και ημερήσια διάταξη. 

Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου τα δικαιώματά του 

μεταβιβάζονται στον αντιπρόεδρο. 

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προέδρου μπορεί να 

ρυθμιστεί με κανονισμό αποφασισμένο από το Δ.Σ. 

Η δικαστική και εξώδικος εκπροσώπηση του Σωματείου γίνεται 

από τον πρόεδρο και μόνο με σύμφωνη γνώμη του αντιπροέδρου και 

του ταμία για περιουσιακές υποθέσεις.   

 

Άρθρο 16 

Το Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του Σωματείου με τους όρους του 

καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην 

έδρα του Σωματείου τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο.  

Σε περιπτώσεις απουσίας μελών του διοικητικού συμβουλίου ή 

στην περίπτωση που τα μέλη του κατοικούν σε διαφορετικές πόλεις 

οι συνεδριάσεις είναι δυνατό να γίνονται με πρόγραμμα 

τηλεδιάσκεψης.  

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να καλεί κατά περίπτωση για 

συμβουλευτική συνεργασία προσωπικότητες. 

Το Δ.Σ. αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία 

(3) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή 

πλειοψηφία. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή 

του προεδρεύοντος. 
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Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει όσες φορές δεν είναι δυνατό να 

περιμένει τη σύγκλιση Γ.Σ. Σ’ αυτήν την περίπτωση απαιτείται η 

έγκριση της προσεχούς Γ.Σ. 

Η συνεδρίαση τους Δ.Σ. γίνεται και όσες φορές ζητηθεί από τρία 

(3) των μελών του. 

 

Άρθρο 17 

Η Γ.Σ. έχει τη δυνατότητα δημιουργίας επιτροπών που 

διαλύονται μετά το τέλος των εργασιών τους. 

 

Άρθρο 18 

Η τακτική Γ.Σ. είναι ετήσια. 

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όποτε κρίνει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 

1/5 των μελών του Σωματείου. 

Τα μέλη καλούνται για την τακτική Γ.Σ. δύο (2) εβδομάδες πριν 

τη Γ.Σ. και έξι (6) εβδομάδες πριν τη συνέλευση υποβάλλονται 

αιτήσεις για θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Οι προθεσμίες αυτές περιορίζονται στο μισό για έκτακτη Γ.Σ. 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται από τη Γ.Σ. μόνο μετά 

συμφωνία των 2/3 των παρόντων. Δεν μπορούν όμως να αναφέρονται 

σε τροποποίηση καταστατικού. 

Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρόντες 

είναι το 50% συν 1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε 

περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από μία (1) 

εβδομάδα και αποφασίζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παρόντων μελών. 

Η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. περιλαμβάνει τα εξής 



 

11 

θέματα: 

I. Έκθεση του προέδρου για τα πεπραγμένα του έτους 

που πέρασε. 

II. Υποβολή της ετήσιας διαχείρισης από τα ταμία και 

κατανομή δαπανών μαζί με την έκθεση της εξελεγκτικής 

επιτροπής. 

III. Υποβολή του προϋπολογισμού και έγκριση των 

τρεχουσών και γενομένων δαπανών. 

IV. Εκλογή προέδρου της συνεδρίασης και 

εφορευτικής επιτροπής. 

V. Εκλογή του νέου Δ.Σ. (αρχαιρεσίες) και 

εξελεγκτικής επιτροπής. 

VI. Λοιπές αποφάσεις για τις υποθέσεις του Σωματείου. 

Σε περίπτωση εκλογής σε ισοψηφία, αποφασίζει ο κλήρος. 

Η Γ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα 

επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, μέσω διαδικτύου και άλλα) ή 

κάποια μέλη της να συμμετέχουν σε αυτή με αυτούς τους τρόπους σε 

πραγματικό χρόνο.  

Σε κάθε Γ.Σ. κρατούνται πρακτικά από τον γενικό γραμματέα 

και υπογράφονται από τον πρόεδρο. 

 

Άρθρο 19 

Ο πρόεδρος και ο ταμίας διαχειρίζονται από κοινού το ταμείο 

και την περιουσία του Σωματείου. Ο απολογισμός της διαχείρισης 

γίνεται μια φορά το έτος και ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή. 
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Άρθρο 20 

Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση του Σωματείου 

μπορούν να αποφασισθούν από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 3/4 των 

εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αποκλείεται η 

εκ των υστέρων συναίνεση. 

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του 

περιέρχεται σε σκοπούς που εξυπηρετούν αναγνωρισμένα την κοινή 

ωφέλεια και την πρόοδο της επιστήμης. 

 

Άρθρο 21 

Οι επιστημονικές συνεδριάσεις του Σωματείου είναι 

τουλάχιστον ετήσιες. 

Καλούνται όλα τα τακτικά και πρόσεδρα μέλη. 

Τις συνεδριάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλοι 

επιστήμονες. 

  

Άρθρο 22 

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται 

από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων και 

τους σχετικούς νόμους. 

 

 

Τα μέλη 

 

Αλιγιζάκη Κατερίνα  
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Γκέλης Σπύρος  

 

 

Δανιηλίδης Δανιήλ  

 

 

Κατσαρός Χρήστος 

 

 

Ορφανίδης Σωτήριος  

 

 

Παναγιωτίδης Παναγιώτης  

 

 

Πανταζίδου Αδριανή  

 

 

Σμέτη Ευαγγελία  
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Σπαθάρη Σοφία  

 

 

Τζοβενής Ιωάννης 
 
 

 

Τσιάμης Κωνσταντίνος  
 

 

Τσιριγώτη Αμέρσσα  

 

 

Τσιρτσής Γιώργος  

 

 

Τσιώλη Σουλτάνα  

 

 

Χαντζηστρούντσιου Ξανθή 

 

 


