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Επιt>νuμία- Έδρα- Σκοπός 
. ΑρΟρο I 

Ιδρύεται στην Αttήνα μη κερόοφςοmκό Σωματείο με τον τιt}J) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΖΩΟι\ΟΠΚΗ Ετ ΑΙΡΕΙΑ - HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIEΊΎ" με έδnα rην ΑΗήνα 

Σκοπός της είναι η προώΟηση της Ζωολοyίας και η πιχ>οτuσία της πανίδας της 
Ε)j.άοας. 

ΆρΟρο 2 

Για την επiτευξη του σιcοποί1 αυτού οι δραστηριότητες τοη Σωματείου Οα είναι η 
συγκέντρωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας της αναφερομέ\11ς στην πmiδα της Εi.λάδας, 
η προώf}ηση. ο συντονισμός αυτής. η παροχή π1 ιιμQΦοι>ι.ών στους αρμοόiοιις για καΟε τι :του 
εχει σχέση με την πmiόα και την προστασία της. η ι:".~ώJ.αγή πi.ηροοvpιών. η διοργάνωση 
συμποσίω\·. σιl\·εδpίω,·. διαλέξεω\' και συζητήσεων. η έκδοση συτrραμμάτων. μελετών. 
περιοδικών ή η ενίσχυση για την έκδοσή τους. όπιt;.: και η υποβοήttηση κάΘε Cύ).ου είδους 
δραστηριότητας που συμβάJJ..ει στψ· επίτευξη τω\' (;!!:"'~'•)\ τοtι 

ΆρΟρο 3 

Το ~ματεiο ~πορεί. με απόφαση της Γ ενικής Συη:j..ει·ισεως. να GΙ1>-ιστά τοπικές ή 
άλλες επιτροπές και η.: :ιt!rrτα μv..ετώ\' και ερευνιί:ι\'. είτε στην Ελλάδα. είτε ώ.λού . 

Επίσης μ.cορει. ;.:,ε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. να αγοράζει. μισΟώνει σε 
οιm·δήποτε περtΟ'..(ι'ι κατω.:.ηί.η ιια την επiτευξη του σκοποι'> της. έκταση γης μετά ή άνευ 
εγκαταστάσεων ή κτισμάτων ή να προβαίνει στην ανέγερση τέτοιω,· ε'fl\αταστάσεων. 
μονίμων ή προσωρινό, . ... ε οποι()• Ιr<Ιi')~οτε όρους και συμφωνίες αποφασίσει. Επίσης μπορεί 
να αγοράζει όρym·α • Ι u"v"ι:.ιιi~_ iι ι Ι7fΟιαδήποτε άλλα μέσα που την βuι 10ούν στην εκπλήρωση 
των σκοπών του. 

Μέλη του Σωματείου 
Άρθpο4 

Τα μέλη του διαιρούνται σε τακτικά, σε αντεπιστέλλοντα και σε έκτακτα. 
Τακτικά και m·τεmστέλλοντα μέλη μποροί>ν να εγγραφούν όσοι έχουν τεκμηριωμ~ 

επιστημονική δραστηριότητα σε ζωολογικά θέματα . Σαν έκται...-τα μέλη γίνο••αι δεκτοί όσοι 
ενδιαφέροvται για τους σκοπούς του Σωματείου. εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικί.α. 

Τα μέλη εκλέγοnαι μετά από έ-πραφο πρόταση δύο μελών του ι.:α-ι UΠ<JΧ.Ρεούντιη 
στην καταβολή ετήσιας χρηματικής εισφοράς. όπως καθορίζε:αι α1tό την ετήσιu Γε\•ική 
Συνέλευση . 

Αντεπιστέλ).οvτα μέ.'λη. είναι εκείνα τα μέλη που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, 
ι(αλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις εφ'όσον βρίσκονται στην Ελλάδσ, δικαιm'>μεvοι ψήφου, 
αλλά δεν υπολογίζονται για τι1ν απαρτία. 

Τα έκτακτα μέλη συμμετέχουν στις συζητήσεις αλλά δεν ι:rηφίζσυv και δε\' 
υπολuγίζονται για την Μαpτία. 

Άρθρο 5 

Παύουν να είναι μέλη της Ενώvεως: 



'\ . Α.- Οσοι <ΧΠΟ"..(.ωpήσοην ή παραιτηΩούν (με τήρηση του άρΗρου 87 του Ελληη~ού 
J ι ''Άστ~ Κώόucα) 
l!ι-" _ ; .= Β.- Οσοι όι.αγραι;>Ο\ιν. εm· συντρεχει σ.τουόαιος λiηος . 

• ,.,')~ '};1-ι ,.i j Γ. - ησοι όεν έχουν ται.:ωποιησει tιζ οιι.:Ο\Ομι~ε; τους ιιποχρεώσει.; για περισσότερα 
-7 "~~πέντε χροηα 
~ ~rην ιτερι.ττωση Α· α..α;>ασζει ΙC\φιαρχικώς το .lιοιι.:ητικό ~υμβούί.ιο. στην 

περίπτωση Β' α.-rοφασiζει η Γενική ~ι"·εi.εηση μετά α.τό εισηγηση του .l ~. ε:nΒιύj.ομέ\ης 
της οριστικής διαγραφής και αποβολής του μέλους σύμφωνα με τι; διατάξει; του άρΗρου 88 
του Α Κ. 

Αρ()ρο 6 

Εκτός από τα μεί.η το Σωματεiο μποpει. μετά από απόφαση του Διοικητικmι 
~υμβουλιου. να προσλαμβανει με αμοιβή η χωρις αμοιβη ωταλληλσυς ή εmστημονιιcο\ις 

συ,·εpyάτες. 

ΆρΟρο 7 

Ποροι του Σωατεiου εί,·αι: 

α.- Σ\ιμφωνα με το άρΟρο -t εισοορές των μελών και το όικαιωμα ετιραοης του~ 
β - Αιιτοπροαίρετε; εισοορές εφ' άπαξ η ιτεριοΟιι.:ως καταβαλί.ομε\'ες 
γ - Δωρεες πάσης φιισεως. κληρονομιες και ιύ.ηροόοσιες. 
δ. - Ποσα προερ-..ιόμενα από πωλήσει.; δημοσιειιμάτων γε\·ιι.:ά του ~ωματειου 

ε . - Οι nιχόν ε:nχορηγήσει; α;τό .lημόσισιiς η Ιόιωτιι.:ου.; Ορ-:αησμοiι.; ή \'O~n~.:. 
πρόσωπα . 

στ . - Παν άλλο σ\ιμφωνα προς τους νόμοης έσοόο 

Διοίκηση - Γενικές Συνελευσει; 
Άρθρο 8 

Το Σωματείο διοι~είται α;τό Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται nιτο Ε\'δ~α μεί.η. 

ειύ.ε-ιομε\'0 κάΗε δ•>ο (2) έτη α;τό την ΓΕ\·ι11:η Σιινεί.ευση ::οο.; τc1: ~<· .~'.ύ.ουμε\-η δια 
ψηφοδελτίων με μιιστι1(1'1 .ι,!ιrιοφορία. Τα μέλη του Διοι"-ητιr.:οι; ~:ιμι3ουλίοv εκλέγονται από 

ε>." .;..~ο ψηφοδέλτιο. στο οποίο ιτεριλαμβάνο,ται όσα μέλη με όιl\αιωμα ψή<;>ου υποβάJJ.ουν 
εyyραφως στο Γραμματέα της Εταιρείας υποψηφιότητα το αpyότερο μέχρι δ\ιο μήνες πριν 

w•ύ την ημερομηνια των αρχαιρεσιών. Το ούτω αλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνερχόμε\'Ο 
σε συνεδρίαση, με την επιμέλεια του Συμβούλου που πλειοψήφισε, Ε\τός I 5 ημερών από της 
ε;..:).ογής του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Α\τuτρόεδρον. ΓΕ\·ι.ιςόν 

Γραμματέα και Ταμία. Η Οητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) εtώ\•, 
αp-..(ομέvη την 1 ην του μηνός που ακολουΟει το μήνα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και 
λήγουσα την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο πραγματοποιού\ται οι αp-χ:αιρεσίες. 

Η κατά τα :χvωτέρω διετής θητεία ιcάΟε Συμβούλου μπορεί να παραταθεί μέχρι την ε;τομέ\-η 

;-t-, ,κ-ή Συ\ ~;,.cυση . Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι. 

Τα ,..έλη τσιι Διοι"-ητικο,·Ι Συμβουλίου είναι α)J.ηλεγγίιως υπεύθυνα έ\'<Χ\'τι του 
Σωματείου "('.α τις εξ αμελείας ή παραδρομής ζnuίες του Σωματείου. μπορούν να αvαιύ.ηcοίι~· 
από την γf:\·ική συνέλευση. με απόφαση λαμβανομένη κατά απόλυτο πλειοψηφία των 
παροvτων μελώ\'. -για την ανάκληση όμως τοι1 Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των (2/3) 
δύο τρίτων τω.· πcφό·:των. 

Άρθρο9 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύΟυνα το Σωματείο βάσει των νόμων και του 

Καταστατικού και απο<Dασiζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκομένων 
σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμε\·α μέτρα 
για την αντιμετώmση και λύση των διαφόρων ζητημάτων. που το αφορούν. 
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Το Διοι~'11τικό Συμβού~.ιο 01J\'εόριάζει ταιmκά τοηλά;(Ιστο μία φορά κάΟε εξάμηνο. 

μετα από πρόσχληση υπογραφομένη από τΟ\' Πρόώρο του ~ιοικητικού Συμβουλίου και το 
Γ~ .κο Γ ραμματεα... αναγραφσuσα τα Οέματα της ημεpησια.; όιατιιξεως. F.ΙCtαιcτως οσα~-ι.; 

.'tαραστει αναγκη ή όταν ζητηΟεί τούτο ετrράφως και ιτρος 01Jζητηση εm ορισμε\'ου Θεματος 

α.:το όιιο ~ιιμβοιιλους. Το ..lιοu..-ητιι.:ό Συμβούλιο ευρισι.:εται σε απαρτια εφόσον κατα τη·.
σΗ,·εόριαση παριστανται cα μισα :τλεον ενός των μελών του. Οι α.ιοφάσεις του Διοικητιι.:οu 

Συμ~ιλιου ί.αμβα\·ο,-ται καια :ύ..ειοψηφία τω,· παρό\-τω,·. σε ισονηφία υπφισχ;ίιει η ψηφος 
του Προέόι)()υ . 

~τις 01Jνεδριάσεις cου Διοικητικσι'ι Συμβουλίου έ\'α μέλος ιτου κωλ\ιεται ή 
α.-τουσιάζει μ;τορει να εκπροσωπ;ι~ ... ,.... ειόική εξουσιοδοτucή επιστολή. Ο αριuμος των 
Drnροσωποιιμέ\·ων με αυτόν τον τpo:rw ~'' δεν μ."tΟρεί να υπερβεί τους δύο. Ένα μέλος 
μπορεί να εκπροσωπήσει. σύμψιι.Νu με τα προηγούμενα μέχρι δύο μέλη f:\-τολοόόχα. 

Σε περίπτωση παραιτησεωο~ f:\'ος ή όυο μελών του Διοικητικού Συμβουλιου τις Οέσεις 

του. κατcύ.αμβάνουν αυτόματα οι πρώτοι κατά σειρά εmrοχο,-τες - επV.αχό,τες. 

Αν τα ιταραιτηΟέ\τα μέλη είναι 3 ή περισσότερα συγ1<:cύ.είται έκτα~-τη Γf:\·ική 
~υνέλευση &\>τός 30 ημερών για την εκλογή \'OOl> ΔιΟUΙ.'1'tτικσι'ι Συμβοιιλίσιι . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει στα μελη του τα παρακάτω καΟήκΟ\τα. 

Τηιτηση των πραιmκών των συνεδριάσεω\· τω,· Γf:\·ικών Σηνελειισεων και του 

Διοικητικου ΣιιμΙ1ουλίου 
Την τηοnJη καταλογου ι(Ιυ υλικού ΠotJ αι-ηκει στο Σωματειο . 

Την εmμεί.εια των εισπράξεω\' ι.:αι 
Τφ ιημηση ;φακτιι.:ών δια;ιειρήσεως. 

Αρι)ρο ι ο 

Ο 1\p(ιεόpος του ..lιοικητικου ~ιιμΒοηλίοΗ ε11:προσωπει το Σωματειο f:\'ώmον των 
..lικαστηpιω·.- t.:αι οί..ων f:\' γf:\'εt τω\' Κρατικών αρχ.ών εις όλας αιιτής τας σχέσεις και 

δια(J)()ρέ.;. σιrγ..:αλεί. ιτροεόρεύει και ίίιευθύνει τι.; συνεόριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Γf:\-ικών Συνελεύσεων. δίδει τον λόγον εις cσιις ζητού,τας τούτο κατά σειράν και 
αοαφεί τούτον από τους εκφεπομέ\·οιις. κηρύσσει την έ\·αpξη και λήξη των συζητήσεων και 

τω\' συνεδριασεων του Δ ~- και των 'fε\'ικών σιινελεύσεω\'. Οέτει τα ζητήματα ει.; 

vηΟΟΦΟρίαι·. δυναται να όιακόyει ή να διαλυσει οποιαδηποτε ι:ru\'ϋ..ευση η 01J\'εδρίαση 
i)ορυβώδη. εκτελεί τις αιτr11:•άσεις του ΔιοικητικοιΊ Σημβση:.~~υ και των γf:\·ικών 

01J\'ελεί>σεων. υπογράφει μετά του γεvιιωυ γραμματέως. πάντα εν γένει τα έηραφα 1\αι τα 

f:\τάλματα πληρωμής., ως και τα πραιcτικά του συμβουλίσιι και των yf:\·ικών 0\1\'ελεύσεων. 
Τον ιτρόεδρον απόντα η κωλυόμενον. ανωτληρωνει ο αντιπρόεδρος. 

ΆρΟρο I Ι 

Ο Γf:\ϊκός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάπει τα αρχεία και την σφραγίδα 
του Σωματείου, ως και το μητρώο τωv μελών. Συντάσσει και υιτοyράφει μετά του Προέδρου 

τα Πραιmκά των συνε;:ϊριό.σεω''- τα ενcαλματα πληρωμής και πάηα τα έγγραφα της f:\'ώσεως 
και καταρτίζει μετα του ;φοr.Οιιmι π1ν ημφησια διαταξη κάθε συνεδριάσεως Τον Γε\'Ικό 
Γραμματέα απο,τα ή κωλυόμενο α"απληροί ένας από τους συμΒοiιλοιις οριζόμf:\·ος από τον 
Πρόεδρο. 

ΆρΟρο 12 

Ο Ταμίας εισπράπει με δυu.όmπε.; αnuδείξ:::ις. uι ()Π()ίες φερουν την σφραγίοα του 
Σωματείου και τη'' υπογrαφή του εισιτράπο,τος τι.; ετήσιι:;ς εισφορές τω\' μελώ\' κσι όλα ε\' 
γf:\·ει τα έσοδα της f:\'ώσεως. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη 

για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή m·ευ f:\τάλματος. Καταθέτει στην Τράπεζα με την 
οποία 01J\'εΡ'(άζεται το Σωματείο όλες τις εισπράξεις. διιcαιού,-ται όμως vα κρατεί εις χείρας 
του ποσό μέχρι εκατό χιλιάδων (I 00.000) δραχμών, ή ισοδύναμου ποσού σε Ευιχί>. για τις 
επείγουσες αιχόν δαπάνες. Η αιιάληψη χρημάτων από τσ κατατιθέμενα στην Τράπεζα γίνεται 
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α;τ;ο _τον Ταμία μετά α.,-α) ειδικη έγχμιση και εζ,ουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Σε 
~aΗδ, ενταλμα πληρωμής Ο Τ αμιας Πρεπε\ απαραίτητα \'α εmσuναιπεt απόσπασμα της 
σ:ι.~~ αποφασεως του Διοικητικου Σιιμβουί..ιοιι. περι της ε-(1Cpίσεως πληρωμης της 
όuπάνης και ~οφi.ητι"-ή ωτόόειζη το11 όικαιΟ\'ιχ.οιι 

Ο Ταμία.; τημεί το βιβλίο Ταμεiοu ro οποίο αμιΟμείται ~~:αι υπογραφεται στη,· 
οmσf>ια σελιΟα tΟ\ι τύ..ειιταίου φιiJ.Οlι από tO\' Πpόεόρο και καταρτ~ει "αι υποβαλλει 
&"(l(αipως στο ~ιοικητικο Σημβο11j.ιο τον απολογισμό του λήγογτος οιιωνομιιcου έτους και 
τον πρnύποi..οyισμό του νέου έτους. 

Εις το τέλος κάΟε έτους δίδεt στο Διοικητικό Σιιμβούλιο κατάσταση εσόδων και 
εζόΝ·'" οcαι κατάλογο των ιcαΟυστερούντων τις συνδρομές μελών. 

Κάθε πληρωμή ενερyεiται βάσεt δικαιολογητικών με χρημ..:ι:.ικό ένταλμα 
υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τον Γ ενικό Γραμματέα και εφοσσ; ι,,ι.Jρχει πρόβλεψη 
στον προϋπολογισμό. Στις περιπτώσεu; που η δαπάνη που πρέπει ,.α πλημωΗci υπερβαίνει το 
ποσό των εκατο χιλιάδων δραχμών ΟJ"tαιτciται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ένα από τα μέλη του Δ.Σ (πλην του 
Προέδρου και του Γενικοι'ι Γραμματέως) υπ'ευθύ\1) και τη υποδείξει του ιδίοη Ταμία. 

Δια κάΟε εκ της τραπέζης ανάληψη χρημάτων απαιτείται μέχρι μεν του ΠΟΟΟ\1 του 
Ε\'ός εκατομμιψίοιι ( 1.000 000) δραχμών απόφαση του Διοικηnκοι'ι Σιιμ!Χ>υλίοι>. άνω δε του 
ποσού αυτού απόφαση της Γ ενικής Σιινελείισεως. 

ΑρΗμο 13 

Η Εξελεγl(tιιcή Εmτροπή είναι φιμύ.ής και :.πο~ώ ί.ει στη\· ΓΕ\·ιιcή Συνέί.ειιση την 
έ11.-θεση της αΦΟ\·> λάβει γνώση της ~ριΟ\ισιαΚ"ής .Jιαχι.ψtσεως Πr<)εόρος της εξύ . .εγΙΙ."tιΙΙ.-ης 
εmφοπής ciναι εκεiνος που έχει λάβει τις περισσότερε.., ~ιηφοιις. :::ε περί."ttωση ισοψηφίας. ο 

πρόεδρος ορίζεται με κλήρο εκλεγόμΕ\'Ο κατ'έτος απο τη ΓΕ\·ική ΣιινέJ.ειιση κατά τ'ανωτέρω. 
προς ανάόειξη Διοιι.."l'jτιι..:;m Συμβοηλίου. ελέγχουσα τούτο και τηpο1ισα ίδια Βιβ•.ία. 

Γενιι.:ές Σuνελεiισεις 
ΆρΟρο 14 

Οι ΓΕ\·ικές Σιι\'U,t,l\ff1C οιnιC'!'i"n\'ται ετησιως: α) σε τακτικέζ και β) έι..-ταΙΙ."tέζ. 

α. ) Η Ται..-τιιcή r, _ _..,,·ι Ζι•\·~~ι,,,ση σιινει"Χ.εται μία φορά τον χpC\'0 υποχρεωτικα .:ατά 

το μήνα Ιανουάριο σι; ιvιο.v.lωία 1ωv uρίζεται από το Διοιι..ιμικό Συμβούλιο και για τοος 
αναοφομένους κατωτέρω λόγοιις. 

β. ) Οι έκταl(tες Γενικές Συνελεύσεu; δύνανται να σuνέρ'..<.ωνται περισσότερες φορές 
τον χρόνο για όσους κατωτέρω λόγους ορίζεται. δύνανται δε να συνέρχονται και ~κτός της 

Αθήνας αν το Διοικ. Συμβούλιο κρίνει αυτό 01(όmμο ή ήΟελε ζητήσει αυτό το 1/1 Ο των 
ταμειακώς Ε\'tά.ξει μελών. 

Οι Γ ενικές Συνελεύσεu; καλούνται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον πριν ένα μήνα με 

προσκλήσεις, σε επείγουσες όμως περιπτώσεις, ο μήνας δύναται να περιορισΟεί σε εβδομάδα. 

Η πρόσκληση για ΓΕ\'Lκή Συνέλευση μπορci να δημοσιεύεται σε εφημερίδες -ηι; Αθήνας 2 
οορές πp;ν LO μέρες α.,•ό τη Γενικη Συνέλευση Κατιi την Γενική Τακτική Συνέλευση 
συζητοι'ι\'tαι τα θεματα της ημερησίας διατάξεως μεταξυ των ΟΠCΨι>ν απαραιτητα πρέπει να 

περιλαμβά'I'Ονται: 
α.) Λογοδοσία των πεπρσyμένων του Διοικητικού Συμβοολίου και. ανά διετία.. Αρχαφεσiες 
προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβοολίου και Εξελεγ1(ttιcής Επιτ.,χmής 

β.). Ο απι>λοyισμός του λήξαντος Οικονομικού Έτους. 

γ.) Ο προϋπολογισμός του νέου έτους να εyκ:ριΟει υπό της ΓE\'tr..--ήc Συνελευσεως 
καταρτιζομένοο τούτου υπό του Διοικητικού Σuμβουλίου 
δ. ) Α'•ά διεtία. ενεpγείτω με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. εκλιηή Εφορειιτικής 

διμελvίις, εκλεγομένηςυπό της Γ Ε\'. Συνελεύσεως. 

ε. ) Ανά διετία, επίσης, εκλέ-(0\'tαι με μυσnκή ψηφοφορία τα μέλη της Εξελεγκτικ-ής 

Εmτροπής για το επόμενο έτος, ως και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη της, κατά τας 
αρχαφεσίας μαζί με τα μέλη που εκλέγονται για. το νέο Διοικητικό Συμβούλιο . 
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Οι έι<.ιακτε.; ΓΕ\1κε.; Συνελε\ισεις σιι,·έρχΟ\ιαι οσάt..'tζ κρίνει τουτο αναγκαιο το 

.1ιοικητucο Σιιμβούλιο ή το ;ητήσει με έ-rιραΦΟ αιτηση προς το .1ιοιιc. Σ11μβουλιο το ( 1/ 1 0) εν 
όι:ιcατον των ταμειακώς ε-.-ταξ~ μελών. ο Πpόεόμος ηποχρε.ουται να σιrικαλέσει αuτή\' μεσα 

στις καtlοριζόμΕ\'εζ ανωτεμω πιχΚ)εσμιε.; αJτο τη,· εmδοση τη.; αιτήσεως. Αρνοl!μι:νοιι ή 
α...σΙΙσιCι.:;,ο\"tος του Π~εόροιι η του Α\-τι;τροέCι'ΙC'Η \'11 συγκαi..ι:σει την ΓΕ\·ιιcη Σu·.:έλευση. η 

Γεηι-.-η Σιινεί.ειιση καi..ι:ιται ο;τως ορί;ει ο :--iόμος 

Άρθρο 15 
Αι αποφάσεις της ΓΕ\1Κής Συ,·ελειΊσεως λαμβάνονται κατ'απόλιιτΟ\' rύ.ειοvηοια των 

... 11ρό,-των μελών εις τσιις οποiους περιi~μlιά-.-ο\-ται και οι νομίμως αηιπροσωπευόμΕ\·οι από 
τους από\"tες ή κωλυομένους. ο αντιπροσωπος από\-των ή κωλυομένων μελών δεν δύναται να 
αντuτροσωπειίει πέραν των (2) μελών. 

Οι αποφάσεις είναι άκυρες αν η Συνέλευση Οεν είχε απαρτία.. η οποία ορίζεται ως 

εξής 

α. ) Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι ιταρόντε.; το 1/3 του ολσυ αριΟμοίι των 
τακτικών μελών από αιιτους που εχουν δικαίωμα ψήφοΙJ . 
β. ) Αν δεν εmτευχ{)εί απαρτία στην πρώτη ΓΕ\·ική Συνέλευση καλείται όείιτερη με τα ίδια 
απολίιτως Οέματα.. για τψ ογδόη ημέρα από την πρωτη σιψπεριλαμβανομέ\-η και αιιτή για 

τψ προΟεσμία και κατα την οποία πραreι να ει\·αι παρο,-τε.; το •.ι. του όλου αριΘμ.rιι tω\' 
εχό,-των δικαίωμα ψήφου τακτικών μελων. 

Αν δεν ήΟελε ευρεΟεί Ε\' απαρτία και η όειιτερη ΓΕ\·ική Σιινέί..ευση. "αλείται φίτη 
ιο.:ατα την 8η ημερα_ από την ημέρα της δεύτερης με τα αιιτα ακριβώς Οεματα.. τον ιδιο τc)ιο\1 

ίδια ώρα Θεωροιιμέ\-η f:\' απαρτία οσαδήποτε ιο.:αι αν παριστανται a..w τα εχοντα ό:χαι .. ομc: 
ψήφου μέλη . 

Ως έχοντα δικαιωμα wήwοιι οι1ίζονται τα μέλη ποιι είναι οιΚΟ\'Ομι"ώς Ε\'τάξει μεί!'Ι 
και :φιν από τα τελειιταια ιφο των ε"λοyών όίιο (2) ετη . 

Αρχαιρεσίες 

ΆρΟρο 16 

,\έ'ιο,·τε.; αρχαφεσιε.; ε\·οοιιμε την ειο.:ί..ογη με μιιστιι..-η vηιοοφορία και με 

vηQΟδέλτια κατά την α\'ά διετια πρώτη Γε\·ιιcη Συνέi..ευ~ tcυ uη..-~ς Ιανουαρίου του 

Διοικητικού ΣυμβοιιλiΙΙιι "rtι της τριμελούς Εξελεγκτικής 1:.:-:::pxcη.; .. της οποίας η θητεία 
~ί.-αι η αυτή με την του Δ .Σ Υποψήφιοι είναι όλα τα ταμειακως Ε\-τάξει ταt..ιικά μέλη για τις 

Αέσεις των έ\·δεκα τακτικώ\' μελών του Διοικητικοί> Συμβουλίου και πέ\'tε αναπληρωματικών 
μελων αυτοί> ως και τριών της Εξελεγκτικής Εmτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών αuτής. 
Ωι αρχαφεσiες ενεpγούνται ενώmον τριμελούς Εφορευτικής Εmτροπής, εκλεγομένης από 

την Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. ήτοι ένας πρακτικογράφος δί>ο ψηφοσυλέκται. 
Δικαιούνται να ψηφίζσιιν κατά τις αρχαψεσίες ταμειακώς ενταςει μέλη 

αuτοπροσώπως ή και δι' αποστολής των ψηφοδελtiων των κεκλεισμένων εντός φακέλου. Τα 

ψηφοδέλτια ρίπτονται ει.; κιβώτιον ψηφοδόχον. 

Τελικές Διατάξεις 
ΆρΟρο 17 

Η κατά τις ετήσιες Γε\'tκές Συνελεύσεις έκθεση πεπραγμένων και ο απολογισμός 
αποστέλλο\"tαι κάθε χρόνο σε όλα τα μέλη του Σωματείου. 

Μειά rιι:ό απόφαση της Γf:\-ι;.:ής Συνελειiσεως του Σωματείου τούτο μπορεί \'α 
;φcσ;.:ωρήσει c.: Sιε(h-ή Σωματεία ή Οpyανισμούς που εmδιώκσιιν ανάλογσιις σκοπούς. 
καt.ιως κc:, μετά Μό έγκριση της Γ ενικής Συνέλευσης των μελών το Σωματείο μπορεί να 

ι;υΟμίσει με Κavο\·ισμοl''•; τα της εσωτερικ-ής λειτουργίας. 
Για την λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του 

Σωματείου. απαιτείται απόQαση της ΓΕ\·ucής Συνελεύσεως. με παρουσία των μισών 

τουλάχιστον των τακτικών μελών ταμειακώς Ε\'tάξει. και κατά πλειοψηφία τω\· 3
/. 

τουλάχιστον των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως η Γενική Συνβλευση αποφασίζει για 
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' . -· rην rίιχη της περιουσίας του Σωματείου που μπορεί να μεταβιβασi)εί σε ένα ή περισσότερα 
Σωματεία ή Οργανισμσίις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Το σωματείον διαλύεται δια 
τους ει.; το άpi)ρο l05Α . Κ. αναφερομενους λόγους . 
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ΆρΟpο 18 

Το Σωματείο εχει ιδία u<:>ραγίδα στρσrrυλή. φέρουσα γύρω τι; i.εξεις Ι<Εi.ληη~~..-ή 
Ζωολcηι"-ή Εταιρεία- HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIEn·,~ 

Ό . τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό pυΟμίζεται_ σύμφωνα με τις 
όιαταξεις των νόμων πσυ α9c~·. τα Σωματεία και του Αστικού Κώόικα. 

Άρ()ρο 19 

Η ισί(ύς του παρόντος Καταστατικοιί, που περιέχει δεκαεννέα ( I 9) άρΟρα_ μετά την 
τροποποίηση που έγινε. εγιφίl}ηκε αι-ιό την Γεηκή ΣtΙ\'έλευση που συγκλήΟηκε yια το σκοπό 
αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο εγκεκριμένου Βιβλίο των 
ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Α!}ηνών. 

ΑΟήνα. 25 Νοεμ~ρίου 2000 

ι • • •• ········ 

- .... 


