ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Επιστημονικού Συλλόγου με την επωνυμία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΕΤΠΕ)
Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός
Άρθρο 1ο
Ίδρυση
Ιδρύεται Επιστημονικός Σύλλογος με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) με έδρα το δήμο Ιωαννιτών του νομού
Ιωαννίνων.
Άρθρο 2ο
Χαρακτήρας
Η ΕΤΠΕ είναι Επιστημονικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες
επιστήμονες της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με
κοινό ενδιαφέρον τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Σκοποί του Συλλόγου είναι η συνεισφορά στην
ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στην Πληροφορική και τις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία, η παροχή συμβουλών προς την πολιτεία, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η
αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Άρθρο 3ο
Μέλη
Μέλη της ΕΤΠΕ μπορεί να είναι επιστήμονες ερευνητές, δημιουργοί εκπαιδευτικών εφαρμογών,
εκπαιδευτικοί και ειδικοί από τους χώρους της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της τεχνολογίας κλπ, με κοινό
ενδιαφέρον την προώθηση της γνώσης, της διδασκαλίας και της μάθησης με την υποστήριξη των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Η αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται από αντίγραφα
τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και σύσταση από δύο μέλη της αιτούμενης ή ανώτερης
κατηγορίας μελών. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα, δόκιμα, επίτιμα και
συλλογικά. Από αυτά, δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και πάρεδρα μέλη.
α. Τακτικά μέλη
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΤΠΕ, αν (α) κατέχει τίτλο σπουδών από
οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε
επιστημονικό πεδίο και (β) κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην επιστημονική περιοχή των ΤΠΕΕ ή επαρκές
επιστημονικό έργο σχετικό με τις ΤΠΕΕ, το οποίο τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έγκριτα επιστημονικά συνέδρια, ή κεφάλαια σε έγκριτα επιστημονικά
βιβλία.
β. Πάρεδρα μέλη
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως πάρεδρο μέλος της ΕΤΠΕ, αν (α) κατέχει τίτλο σπουδών από
οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε
επιστημονικό πεδίο και (β) δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα στο χώρο της εκπαίδευσης των ΤΠΕ ή της
ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕΕ για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
γ. Δόκιμα μέλη
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως δόκιμο μέλος της ΕΤΠΕ, αν (α) κατέχει τίτλο σπουδών από
οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε
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επιστημονικό πεδίο και (β) έχει ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ, ή είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος
ελληνικού (ή ισότιμου της αλλοδαπής) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφούς με τις ΤΠΕΕ.
δ. Επίτιμα μέλη
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΤΠΕ, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά
στους σκοπούς της ΕΤΠΕ.
ε. Συλλογικά μέλη
Ένας οργανισμός μπορεί να γίνει δεκτός ως συλλογικό μέλος της ΕΤΠΕ, αν επιθυμεί να συνεισφέρει στην
επίτευξη των σκοπών της ΕΤΠΕ.
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
Κάθε μέλος που επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς που ορίζει το καταστατικό και
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, διαγράφεται μετά από απόφαση του ΔΣ. Επίσης οποιοδήποτε
μέλος μπορεί να διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ λόγω καθυστερημένης πληρωμής της ετήσιας
συνδρομής πάνω από δύο χρόνια.
Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε χρόνο από το ΔΣ. Τα επίτιμα μέλη δεν
έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής.
Άρθρο 4ο
Μόνιμες Επιτροπές
Στην ΕΤΠΕ λειτουργούν οι εξής Μόνιμες Επιτροπές (ΜΕ), οι οποίες αναφέρονται σε κύρια πεδία
ενδιαφέροντος της:
• Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Ιδιωτικού Τομέα
• Επιμόρφωσης & Κατάρτισης
• Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.
Όλες οι κατηγορίες των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μπορούν να συμμετέχουν σε ΜΕ. Πρόεδροι
των Μ.Ε. μπορούν να είναι τακτικά και πάρεδρα μέλη, τα οποία εκλέγονται από τα μέλη των ΜΕ. Η θητεία
των προέδρων των ΜΕ είναι διετής. Εκτός από τις υφιστάμενες ΜΕ. μπορούν να δημιουργηθούν νέες,
μετά από έγγραφες προτάσεις μελών προς το ΔΣ.
Άρθρο 5ο
Τομείς Ειδικού Ενδιαφέροντος
Στην ΕΤΠΕ λειτουργούν οι εξής Τομείς Ειδικού ενδιαφέροντος (Τ.E.E.), οι οποίοι αναφέρονται σε θεματικές
περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον:
• Προγράμματα Σπουδών στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ
• Διδακτική της Πληροφορικής
• Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
• Προηγμένες τεχνολογικά υποστηριζόμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
• Ανοικτή Εκπαίδευση και Εκπαίδευση από Απόσταση
• Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
• Επαγγελματική ανάπτυξη στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
• Επιστημολογία και ΤΠΕ
• Εργονομία Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων
• Οι ΤΠΕ στη Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
Όλες οι κατηγορίες των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μπορούν να συμμετέχουν σε Τ.Ε.Ε. Πρόεδροι
των Τ.Ε.Ε. μπορούν να είναι τακτικά και πάρεδρα μέλη, τα οποία εκλέγονται από τα μέλη των Τ.Ε.Ε. Η
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θητεία των προέδρων των Τ.Ε.Ε. είναι διετής. Εκτός από τους υφιστάμενες Τ.Ε.Ε. μπορούν να
δημιουργηθούν νέοι, μετά από έγγραφες προτάσεις μελών προς το ΔΣ.
Άρθρο 6ο
Δραστηριότητες
Η ΕΤΠΕ οργανώνει επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια, workshops, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια.
Για τις εκδηλώσεις αυτές η ΕΤΠΕ έχει την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη.
Αναλαμβάνει μελέτες, έργα, συμμετέχει σε προτάσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιεί
μέσω των μελών της.
Εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο (ηλεκτρονικό ή έντυπο).
Εκδίδει Περιοδικό (ηλεκτρονικό ή έντυπο).
Η ΕΤΠΕ αναλαμβάνει δράσεις συναφείς με τους σκοπούς της, μετά από αιτιολογημένη πρόταση μελών
της.
Άρθρο 7ο
Εθνικές και Διεθνείς Σχέσεις
Η ΕΤΠΕ συνεργάζεται με Επιστημονικές Ενώσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και των ΤΠΕΕ.
Άρθρο 8ο
Παραρτήματα
Η ΕΤΠΕ μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία Παραρτημάτων σε Περιφερειακό (ή τοπικό) επίπεδο. Τα
παραρτήματα διοικούνται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.). Οι πόροι του παραρτήματος
προέρχονται από πηγές παρόμοιες με αυτές της ΕΤΠΕ. Το παράρτημα μπορεί να δαπανά μέχρι το 70% των
εσόδων του. Το 30% περιέρχεται στο κεντρικό ταμείο της ΕΤΠΕ, κατά τη λήξη του διαχειριστικού έτους.
Άρθρο 9ο
Πόροι
Πόροι της ΕΤΠΕ είναι:
α. Οι συνδρομές των μελών και το παράβολο εγγραφής τους
β. Δωρεές - κληροδοτήματα
γ. Επιχορηγήσεις από κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα
δ. Ποσά προερχόμενα από την πώληση εκδόσεων
ε. Έσοδα από ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες, δημοσιεύσεις, ή
επιστημονικές εκδηλώσεις σχετικές με τις ΤΠΕΕ
ζ. Κάθε άλλο σύμφωνο με το νόμο έσοδο.
Άρθρο 10ο
Εκπροσώπηση
Η ΕΤΠΕ εκπροσωπείται δικαστικά, εξώδικα και σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση
κωλύματος και αυτού από τον Ειδικό Γραμματέα.
Άρθρο 11ο
Όργανα
Τα όργανα της ΕΤΠΕ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και η Εξελεγκτική
Επιτροπή (Ε.Ε.).
Άρθρο 12ο
Γενική Συνέλευση
Σύνθεση
Η ΓΣ αποτελείται από όλα τα μέλη της ΕΤΠΕ (τακτικά, πάρεδρα, δόκιμα, επίτιμα).
Αρμοδιότητες
Η Γενική Συνέλευση:
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α. Προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του Συλλόγου
β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τα προγράμματα που προτείνει το ΔΣ
γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει την ετήσια έκθεση και τον ετήσιο προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό
δ. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή
ζ. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου
η. Αποφασίζει για κάθε θέμα μη υπαγόμενο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Διαδικασία
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική σύνοδο ή έκτακτα όταν το ζητήσει το ΔΣ ή το 1/5 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση προς το ΔΣ όπου αναγράφονται τα θέματα
συζήτησης. Ο τόπος και ο χρόνος ορίζεται από το ΔΣ. Η ΓΣ προσκαλείται εγκαίρως με πρόσκληση στην
οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση και ο απολογισμός κοινοποιούνται
πριν από την τακτική ΓΣ.
2. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού και ενός των τακτικών μελών που έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ συγκαλείται πάλι και
βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών.
3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, συγκαλείται και πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση ‘εκ περιφοράς’, με χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ψηφιακού μέσου.
4. Τα πρακτικά της ΓΣ συντάσσει ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος που ορίζεται από τη ΓΣ.
5. Η ΓΣ εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΤΠΕ.
Ψηφοφορία
Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων
μελών με δικαίωμα ψήφου.
Τον έλεγχο του δικαιώματος ψήφου διενεργεί το ΔΣ.
Η εκλογή του ΔΣ και της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 13ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνθεση
Η ΕΤΠΕ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για δύο χρόνια από τη ΓΣ των μελών και είναι επανεκλέξιμα. Υποψηφιότητα για
μέλη του ΔΣ μπορούν να θέτουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά και πάρεδρα μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα,
τον Ειδικό Γραμματέα, και τον Ταμία. Στο ΔΣ μπορούν να συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο αριθμό δύο
πάρεδρα μέλη, με την ιδιότητα μόνο των Γραμματέων.
Το παρόν επταμελές ΔΣ θα ολοκληρώσει τη θητεία του, η οποία λήγει την 24.09.2018. Το πρώτο
πενταμελές ΔΣ θα προκύψει από την αμέσως επόμενη εκλογική διαδικασία, μετά την έγκριση του
παρόντος καταστατικού.
Εκλογική διαδικασία
1. Εκλογές για νέο ΔΣ γίνονται με τη λήξη της θητείας του απερχόμενου ΔΣ είτε με φυσική παρουσία των
μελών, είτε με επιστολική ψήφο, ή με ηλεκτρονικό τρόπο.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ και πριν την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ,
προκηρύσσεται και ολοκληρώνεται η εκλογή της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει έγκαιρα ηλεκτρονικά (με e-mail ή άλλο τρόπο) σε όλα τα τακτικά
και πάρεδρα οικονομικά τακτοποιημένα µέλη της ΕΤΠΕ πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.
4. Σε εύλογο διάστημα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική
Επιτροπή προκηρύσσει τις εκλογές ανακοινώνοντας τους υποψηφίους. Επίσης αποστέλλει
ταχυδρομικά στα µέλη ψηφοδέλτια και κενούς φακέλους µε την επωνυμία της ΕΤΠΕ και ενημερωτική
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επιστολή για την εκλογική διαδικασία. Οι εκλογές γίνονται κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου της ΕΤΠΕ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Από την
Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλονται στα μέλη με δικαίωμα ψήφου δύο φάκελοι, μέσα σε τρίτο. Ο
ένας φέρει τη σφραγίδα της ΕΤΠΕ και δεν έχει καμία άλλη ένδειξη. Σ’ αυτόν μπαίνει το ψηφοδέλτιο και
κλείνει. Στο δεύτερο φάκελο μπαίνει ο κλειστός φάκελος με το ψηφοδέλτιο και φωτοαντίγραφο της
ταυτότητας του μέλους. Ο δεύτερος φάκελος αναγράφει τα στοιχεία του αποστολέα και αποστέλλεται
στην Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη στέλνουν την ψήφο τους στον πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής ο οποίος τον κρατά κλειστό μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.
Τότε και μόνο τότε ανοίγονται οι εξωτερικοί φάκελοι και οι μικροί ρίχνονται στην κάλπη. Το ΔΣ
προτείνει το κατάλληλο χρονικό περιθώριο για την έγκαιρη παραλαβή των επιστολικών ψήφων. Η
διαδικασία διαμορφώνεται κατάλληλα σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με ευθύνη του ΔΣ.
5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι ισάριθμος με τον αριθμό μελών του ΔΣ (5), η
Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να ανακηρύξει άμεσα ως τακτικά μέλη του νέου ΔΣ τους πέντε
υποψήφιους. Παρόμοια, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφιοτήτων για μέλη της εξελεγκτικής
επιτροπής είναι ισάριθμος με τον αριθμό μελών της (3), η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να ανακηρύξει
άμεσα ως τακτικά μέλη της νέας ΕΕ τους τρεις υποψήφιους. Ακολούθως, ζητά την επικύρωση της
απόφασής της από τη Γενική Συνέλευση των μελών με τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης «εκ
περιφοράς», µε χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ψηφιακού μέσου, όπως αυτή προβλέπεται
στο άρθρο 12, παράγραφος 6 του Καταστατικού της ΕΤΠΕ.
Αρμοδιότητες
1. Το ΔΣ διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της ΕΤΠΕ, διαχειρίζεται την περιουσία της, εκτελεί
τις αποφάσεις της ΓΣ, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της ΓΣ, διορίζει το προσωπικό της ΕΤΠΕ και
αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η ΓΣ
2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και παρουσιάζει στη ΓΣ την ετήσια έκθεση
για τη δράση της ΕΤΠΕ. Τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
3. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΠΕ διεξάγει την αλληλογραφία, κρατά τα αρχεία, συντάσσει τα πρακτικά
του ΔΣ και της ΓΣ, προετοιμάζει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων.
4. Ο Ειδικός Γραμματέας σε περίπτωση κωλύματος Προέδρου και Αντιπροέδρου εκπροσωπεί την ΕΤΠΕ σε
όλες τις Αρχές.
5. Ο Ταμίας δέχεται τις πληρωμές προς την ΕΤΠΕ, πληρώνει τις δαπάνες μετά από έγκριση του ΔΣ,
συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό τον οποίο οφείλει να παρουσιάσει στο ΔΣ τα
αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του λογιστικού έτους. Ο ταμίας υποχρεούται να καταθέτει το
χρηματικό ποσό εφόσον τούτο υπερβαίνει τα 100 Ευρώ. Η ΕΤΠΕ διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο
όνομά της ή στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία. Οι συναλλαγές με την τράπεζα γίνονται από τον
Πρόεδρο ή τον Ταμία, ή από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο και τον
Ταμία. Προβλέπονται και ηλεκτρονικές συναλλαγές (internet banking, phone banking).
6. Το ΔΣ συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις που μπορούν να λαμβάνουν χώρα και σε τόπο εκτός της
έδρας της ΕΤΠΕ. Σε περίπτωση ανάγκης συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του
Προέδρου ή αν το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτηση.
7. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τέσσερα από τα πέντε μέλη του.
8. Το ΔΣ ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό του.
9. Προβλέπεται η σύγκληση και πραγματοποίηση συνεδρίασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Ψηφοφορία
Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
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Άρθρο 14ο
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά ή πάρεδρα μέλη της ΕΤΠΕ.
2. Τα μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τη ΓΣ για δύο χρόνια. Υποψηφιότητα για μέλη της Ε.Ε. μπορούν να
θέτουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά και πάρεδρα μέλη. Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα.
3. Η Ε.Ε. ελέγχει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και υποβάλλει έκθεση στη ΓΣ.
4. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου.
Άρθρο 15ο
Τροποποίηση Καταστατικού
Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών με
δικαίωμα ψήφου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων. Το κείμενο των
τροποποιήσεων ανακοινώνεται έγκαιρα στα μέλη της ΕΤΠΕ πριν από τη σύγκλιση της ΓΣ η οποία θα
επιληφθεί την τροποποίηση. Η συνεδρίαση της ΓΣ μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Άρθρο 16ο
Διάλυση
1. Η ΕΤΠΕ διαλύεται με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με παρουσία του μισού τουλάχιστον μελών με
δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων, καθώς και στις περιπτώσεις
που ορίζει ο νόμος περί Σωματείων.
2. Σε περίπτωση διάλυσης, το ΔΣ αποφασίζει για το πού θα περιέλθει η περιουσία της ΕΤΠΕ. Η περιουσία
διατίθεται για την εκπλήρωση των σκοπών της ΕΤΠΕ και δεν περιέρχεται σε μέλη της.
Άρθρο 17ο
Σφραγίδα
Η ΕΤΠΕ έχει στρογγυλή σφραγίδα η μορφή της οποίας καθορίζεται από το πρώτο ΔΣ.
Άρθρο 18ο
Βιβλία
Η ΕΤΠΕ με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα τηρεί τα παρακάτω βιβλία που μπορούν να είναι και σε
ηλεκτρονική μορφή:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
2. Βιβλίο πρακτικών ΓΣ.
3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ
4. Βιβλίο υλικού και περιουσίας του Συλλόγου.
5. Βιβλίο ταμείου.
6. Διπλότυπα εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής.
Άρθρο 19ο
Για όποιο άλλο θέμα δεν προβλέπει το Καταστατικό αυτό καθώς και για την ερμηνεία των διατάξεων του
παρόντος, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 20ο
Το παρόν τροποποιηθέν καταστατικό αποτελούμενο από 20 άρθρα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα
από τα μέλη του Συλλόγου.
Ιωάννινα,
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
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