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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

(Ε.Ε.Θ.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο  1ο:  Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία
Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α.)” με έδρα την Αθήνα.

Αρθρο  2ο:  Σκοπός του συνιστωμένου σωματείου είναι η προαγωγή της Επιστήμης
της Θερμικής Ανάλυσης.

1. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μεριμνά:

α) Για την οργάνωση διαλέξεων, συμποσίων ως και εθνικών και διεθνών
συνεδρίων επί θεμάτων Θερμικών Αναλύσεων.

β) Για τον συντονισμό και αλληλοπληροφόρηση της διενεργουμένης στην χώρα
πάνω στην επιστημονική αυτή περιοχή έρευνας και την επικοινωνία μεταξύ
των, των ασχολουμένων με αυτή.

γ) Για τον καθορισμό των κατευθύνσεων της έρευνας στον επιστημονικό αυτό
τομέα σε αρμονία με την αναπτυξιακή πορεία της επιστήμης, της τεχνολογίας
και της οικονομίας της χώρας.

δ) Για την συμμετοχή της χώρας στη διεθνώς διενεργούμενη έρευνα στον τομέα
αυτόν, σε συνεργασία με την ICTAC International Confederation of Thermal
Analysis and Calorimetry ως και άλλων ομοειδών επιστημονικών
οργανώσεων άλλων χωρών.

2. Ειδικώτερα η Εταιρεία μπορεί:

α) Να απονέμει ηθικές αμοιβές, χρηματικά ή άλλα βραβεία σε επιστήμονες που
συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστημονικής περιοχής της Θερμικής
Ανάλυσης, όπως και σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. της χώρας μας για τις καλύτερες
από αυτούς εκπονούμενες μελέτες επί του παραπάνω αντικειμένου.

β) Να χορηγεί υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών και να ενισχύει γενικώς την
επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό.

3. Απαγορεύεται η υπό της Εταιρείας ανάπτυξη οιασδήποτε άλλης
δραστηριότητας που δεν έχει σχέση με τον αυστηρώς επιστημονικό σκοπό της
Εταιρείας και ιδιαίτερα πολιτικής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας.

Αρθρο  3: Επιστημονικές εκδόσεις.

1. Η Ε.Ε.Θ.Α. μπορεί κάθε χρόνο να εκδίδει επετηρίδα, που να περιλαμβάνει την
επιστημονική δράση που αναπτύχθηκε στους κόλπους της από τα μέλη της,



όπως και τα σημαντικώτερα από τα πεπραγμένα του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

2. Η  Ε.Ε.Θ.Α. μπορεί να εκδίδει επιστημονικό περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας
στο οποίο να δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες υψηλής στάθμης ημεδαπών
ή αλλοδαπών επιστημόνων, αναφερόμενες στην επιστήμη της Θερμικής
Ανάλυσης.

3. Η Ε.Ε.Θ.Α.μπορεί να εκδίδει πρακτικά συνεδρίων ή άλλα έντυπα
αναφερόμενα στην δραστηριότητά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο  4ο:

1. Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Πάρεδρα, Επίτιμα και
Αντεπιστέλλοντα.

2. Τακτικά μέλη μπορούν να εκλεγούν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ομοταγών σχολών της αλλοδαπής που έχουν αξιόλογο έργο στον τομέα της
Θερμικής Ανάλυσης αλλά και σε θέματα ενός ευρύτερου επιστημονικού
κύκλου. Πρέπει να έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστο 6 επιστημονικές εργασίες
εκ των οποίων 2 να είναι σε ξενόγλωσσο περιοδικό διεθνούς κύρους και
ευρείας κυκλοφορίας ή να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Θερμικής
Ανάλυσης στην Βιομηχανία.

3. Πάρεδρα μέλη μπορεί να εκλεγούν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ομοταγών σχολών της αλλοδαπής που το επιστημονικό έργο τους να
περιλαμβάνει ικανό αριθμό δημοσιεύσεων στην περιοχή της Θερμικής
Ανάλυσης και να αποτελούν αναγνωρισμένη προσωπικότητα.

4. Ολα τα Τακτικά και πάρεδρα μέλη πρέπει να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια
και να είναι αψόγου ήθους.

5. Ως Επίτιμα μέλη ανακηρρύσσονται επιστήμονες που διέπρεψαν στην
Επιστήμη της Θερμικής Ανάλυσης ή συναφούς επιστήμης ως και
προσωπικότητες, που την κοινωνική τους δράση έχουν συμβάλλει ουσιωδώς
στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα ή συναφών του.

6. Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται αλλοδαποί ή Ελληνες που
διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους στην
Επιστήμη της Θερμικής Ανάλυσης.

Αρθρο  5ο:

1. Τα Τακτικά και Πάρεδρα μέλη εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Θ.Α. με απόλυτο πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού κατόπιν
εγγράφων προτάσεων δύο τουλάχιστον Τακτικών μελών της Εταιρείας.

2. Τα Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Θ.Α.
με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, κατόπιν εγγράφων



προτάσεων δύο τακτικών μελών, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον να
αποτελεί μέλος του Δ.Σ.

3. Στην περίπτωση απόρριψης της προτάσεως εγγραφής ενός μέλους επιτρέπεται
σ’αυτόν που έχει υποβάλει την πρόταση να προσφύγει στην επόμενη τακτική
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία και αποφαίνεται οριστικά με την
συνηθιμένη πλειοψηφία για την εγγραφή ή όχι του Υποψήφιου μέλους.

Αρθρο  6ο:  Ολα τα μέλη, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν,
εκπίπτουν της ιδιότητάς των μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που
λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με την συνηθισμένη πλειοψηφία και για τους
ακόλουθους λόγους:

1. Ελλειψη των απαιτουμένων για τα μέλη τηε εταιρείας ήθους.
2. Παράβαση της επιστημονικής δεοντολογίας.
3. Ανάπτυξη δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας και

ιδιαίτερα η ανάπτυξη πολιτικής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας στους
κόλπους της.

Αρθρο  7ο:

1 Ολα τα μέλη τηε Εταιρείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές
Συνελεύσεις της ΕΕΘΑ καθώς και να αναπτύσσουν τις θέσεις τους.

2 Τα τακτικά μέλη, ειδικώτερα, υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές
Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, όσες φορές καλούνται από το Δ.Σ.

3 Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με
τους όρους του παρόντος καταστατικού και του κείμενου Νόμου.

4 Ολα τα μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται ανελλιπώς στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και να πειθαρχούν απόλυτα στις διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού, όπως και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
και του Δ.Σ.

Αρθρο  8ο:

1. Τα τακτικά και πάρεδρα μέλη της ΕΕΘΑ υποχρεούνται όπως ενημερώνουν
μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε χρόνου την Εταιρεία για την
επιστημονική τους δραστηριότητα κατά τον προηγούμενο χρόνο, όπως για τις
δημοσιευθείσες μελέτες τους.

2. Τα τακτικά και πάρεδρα μέλη της ΕΕΘΑ έχουν την υποχρέωση να
συμμετέχουν στις πάσης φύσεως επιστημονικές δραστηριότητες αυτής,
αναλαμβάνοντας χωρίς αμοιβή τα τυχόν σ’αυτούς ανατιθέμενα υπό του Δ.Σ.
καθήκοντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΠΟΡΟΙ

Αρθρο  9ο:  Οι πόροι της ΕΕΘΑ προέρχονται από:

α)  δικαιώματα εγγραφής μελών.
β)  τις ετήσιες εισφορές των μελών



γ) Τα έσοδα εκ των τυχόν προς την εταιρεία επιχορηγήσεων, δωρεών,
κληροδοτημάτων, κ.λ.π.
δ)   από τυχόν έσοδα από την έκδοση εντύπων.
ε)   από την οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.

Αρθρο  10ο:

1. Κάθε τακτικό μέλος της ΕΕΘΑ υποχρεώνεται να καταβάλει για την εγγραφή
του εφ’άπαξ δικαίωμα, ως και την ετήσια συνδρομή του.

2. Τα παραπάνω ποσά καθορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πληοψηφία των 2/3 των μελών

μπορεί να επιβληθούν και έκτακτες εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αρθρο  11ο:

1. Η ΕΕΘΑ διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη με
μυστική ψηφοφορία. Μαζί με τα 9 μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κατά σειρά
επιτυχίας και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

2. Ως μέλη του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγούν μόνον τακτικά μέλη της ΕΕΘΑ,
Ελληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι ημεδαπής, ταμιακώς εντάξει ως προς την
ΕΕΘΑ και που έχουν πλήρη ικανότητα και δικαιοπραξία.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία και τους Συμβούλους.

Αρθρο  12ο:

1. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής αρχίζει δε από την 1η Ιανουαρίου.
Το Δ.Σ. οφείλει μέσα στο πρώτο 15θήμερο του μηνός Δεκεμβρίου κάθε τρίτου
έτους της θητείας του να ορίσει τακτική γενική συνέλευση προς την οποία θα
λογοδοτήσει.

2. Κανένας από τους συμβούλους μπορεί να φέρει περισσότερα από ένα
αξιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγουμένου άρθρου.

3. Εκπίπτει αυτοδίκαια την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας ο στερηθείς
ενός, κατά το προηγούμενο άρθρο, προσόντων εκλογής του.

4. Σε περίπτωση θανάτου, ή παραίτησης ή για οιονδήποτε λόγο αποχώρησης ή
έκπτωσης, σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη, μέλους, ή μελών του Δ.Σ.,
το Δ.Σ. με μέριμνα του Προέδρου αυτού καλεί, κατά την σειρά της επιτυχίας
τους, ισάρριθμα αναπληρωματικά μέλη να καταλάβουν τις κενωθείσες θέσεις.
Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του Δ.Σ. δεν μπορεί να γίνει
αναπλήρωση αυτού από τα αναπληρωματικά μέλη αλλά γίνονται νέες
αρχαιρεσίες.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπέυθυνα έναντι της
ΕΕΘΑ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών των που απορρέουν από τον
Νόμο, από το Καταστατικό και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Κατ’ εξαίρεση, δεν ευθύνονται, για πόφαση που ελήφθη σε συνεδρίαση, που



δεν ήταν παρόντα ή που ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν, εφ΄όσον βέβαια η
απουσία τους ή διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά. Τα μέλη του Δ.Σ.
μπορεί να ανακληθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών είτε
από έκτακτη Γενική Συνέλευση, που για τον σκοπό αυτό συγκαλείται.

Αρθρο  13ο:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. διενεργούνται κάθε τρία χρόνια από την
Γενική Συνέλευση.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις αρχαιρεσίες, με πρόσκληση του
πλειοψηφήσαντος μέλους ή όταν αυτός κωλύεται με πρόσκληση του επομένου
κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές συνέρχονται τα εκλεγέντα μέλη για την
συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

3. Εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία: Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός
Γραμματέας και ο Ταμίας.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας σ’αυτήν την εκλογική διαδικασία, επαναλαμβάνεται
η ψηφοφορία μέχρι τελικής εκλογής.

Αρθρο  14ο:

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου, όπου και αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, εκτάκτως δε όσες φορές κριθεί αυτό αναγκαίο από τον Πρόεδρο.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον επτά
ημέρες από την σύγκλησή του και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν.

3. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. εφ’όσον αυτό ζητηθεί
εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή των, όπου και
πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται
αριθμός μελών πάνω από το μισό ή τον μισό των μελών
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων
μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερτερεί η γνώμη υπέρ της οποίας
εψήφισε ο Πρόεδρος.

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται σε πρακτικό που καλείται “Ειδικόν
Βιβλίον Πρακτικών”, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους
συμβούλους που μετέχουν στη συνεδρίαση αφού προηγουμένως αναγνωσθούν
στην αρχή της επομένης συνεδρίασης. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να
αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων όπου έλαβε μέρος.
Σε περίπτωση αρνήσεως αυτό σημειώνεται στο βιβλίο των πρακτικών.

7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. εκδίδει ο Πρόεδρος
αυτού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Αρθρο  15ο:

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρείς συνεχείς
τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να εκπέσει από τη θέση του με απόφαση του
Δ.Σ. αφού προηγούμενα κληθεί ο απουσιάζων να αναφέρει τους λόγους της
απουσίας του. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει στις περισσότερες των



τακτικών συνεδριάσεων που έγιναν μέσα στον ημερολογιακό χρόνο, εκπίπτει
αυτοδίκαια από την θέση του.
Μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει από την θέση του αντικαθίσταται από το πρώτο
κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.
Σε περίπτωση που ο αποχωρήσας σύμβουλος κατείχε ειδικήν θέσην στο Δ.Σ.
γίνεται εκλογή για την συμπλήρωσή της κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
και στην οποία παρίσταται και ο νέος Σύμβουλος.

Αρθρο  16ο:

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Ε.Ε.Θ.Α. βάσει των νόμων και του
καταστατικού της αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα που αφορά στην
εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα και
ενέργειες που αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.
Διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Ε.Θ.Α., παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν την
Ε.Ε.Θ.Α., διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό καθορίζοντας και την
αντιμισθία αυτού, κάνει μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων, εκτελεί τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το καταστατικό και
αποφασίζει για την συνεργασία της Ε.Ε.Θ.Α. με άλλα επιστημονικά σωματία
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή της συμμετοχής της σε ενώσεις τέτοιων
σωματείων, ως και για την διοργάνωση συνεδρίων, ορίζοντας και τους
αντιπροσώπους της. Το Δ.Σ. επιτρέπει την τήρηση των επισήμων βιβλίων της
εταιρείας, του Μητρώου των μελών, των βιβλίων είσπραξης και πληρωμών,
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των πρακτικών των Γενικών
Συνελεύσεων.

Αρθρο  17ο:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Θ.Α. την εκπροσωπεί εξώδικα και στα
δικαστήρια ως και σε όλες εν γένει τις Κρατικές αρχές σε όλες τις σχέσεις της
και διαφορές, όπως και φροντίζει για την διαχείρηση της περιουσίας της.
Συγκαλεί, Προεδρεύει και Διευθύνει την συνεδρίαση του Δ.Σ.
Δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητήσουν κατά σειρά, και τον αφαιρεί από
αυτούς που εκτρέπονται της ευπρέπειας ή βρίσκονται εκτός θέματος,
κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων
του Δ.Σ. και όποτε είναι αναγκαίο βάζει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.
Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα
τα έγγραφα, και επίσης μαζί με τον Ταμία και τα χρηματικά εντάλματα και
γενικά επιμελείται για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και των
επιδιώξεων των σκοπών της Εταιρείας.

2. Ο Πρόεδρος μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει ορισμένα
από τα καθήκοντά του στον αντιπρόεδρο.

3. Οταν ο Πρόεδρος λείπει ή έχει κώλυμμα τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Αρθρο  18ο:

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και την
σφραγίδα της Ε.Ε.Θ.Α. , πληρεί το μητρώο των μελών, συντάσσει τα



Πρακτικά του Δ.Σ., κάνει κάθε αλληλογραφία την οποία και προσυπογράφει
με τον Πρόεδρο.
Συντάσσει και φέρει σε γνώση του Προέδρου την ημερήσια διάταξη κάθε
συνεδριάσεως.

2. Συντάσσει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. κάθε χρόνου και
υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

3. Οταν ο Γενικός Γραμματέας έχει κώλυμμα τον αναπληρώνει ένας από τους
συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο  19ο:

1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία της Ε.Ε.Θ.Α. και την
τυχόν ακίνητη και λοιπή κινητή περιουσία της.
Εισπράττει απ’ευθείας ή μέσω άλλου μέλους της Ε.Ε.Θ.Α. ή μέσω υπαλλήλου
της Εταιρείας ειδικά γι’αυτόν τον σκοπό εξουσιοδοτημένου υπό του Δ.Σ. όλα
τα χρηματικά ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία από τα μέλη της Εταιρείας
ή τυχόν διατίθενται υπέρ της Εταιρείας από το Δημόσιο, Τράπεζες, Ανώνυμες
Εταιρείες ή από οιονδήποτε άλλον Οργανισμό ή άτομο. Καταθέτει στην
Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, ενώ κρατάει στα χέρια για την κάλυψη
τρεχουσών δαπανών ποσόν που να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει
καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλαμβάνει από την Τράπεζα με
βάσει Επιταγή που προσυπογράφεται και από την Τράπεζα κάθε χρηματικό
ποσό. Κάνει την πληρωμή βάσει ενταλμάτων που προσυπογράφονται από τον
Πρόεδρο, συντάσσει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου
χρόνου και υποβάλλει αυτόν για έγκριση στο Δ.Σ.

2. Ως οικονομικό έτος λαμβάνεται το ημερολογιακό έτος.
3. Ο Ταμίας τηρεί ειδικό Βιβλίο Ταμείου , που έχει την υπογραφή του Προέδρου

και την σφραγίδα της Εταιρείας. Οταν ο Ταμίας κωλύεται τον αναπληρώνει
στα καθήκοντά του ένα μέλος του Δ.Σ. που έχει ορισθεί από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο  20ο:

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ε.Ε.Θ.Α. ,
αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’αυτήν και έχει γενική
αρμοδιότητα σε κάθε θέμα σχετικά με την πραγμάτωση του σκοπού της.

2. Πέρα από τις κατά Νόμο αρμοδιότητες και αυτές που αναφέρονται στο παρόν
Καταστατικό και πέρα από τις γενικές αρμοδιότητες που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης τα παρακάτω:
α) Η έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων και του απολογισμού του Δ.Σ. ως
και του ισολογισμού.
β) Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
γ) Η έγκριση του προυπολογισμού, που καταρτίζεται και υποβάλλεται
σ’αυτήν από το Δ.Σ.



δ) Η διαγραφή εκ της εταιρείας μελών, ως και η παύση των μελών του Δ.Σ.
από το αξίωμά τους.
ε) Η τροποποίηση του Καταστατικού και η ερμηνεία προηγουμένων
αποφάσεών της.
στ) Η εκλογή μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής.
η) Η αγορά ακινήτων όπως και η εκποίηση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας της Ε.Ε.Θ.Α.
θ) Η διάλυση της εταιρείας.
ι) Η εξέταση παραπόνων κατά μελών του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής
σε σχέση με την διεξαγωγή των υπηρεσιών των και
ια) Η έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για αίτηση υποψήφιου μέλους για
εγγραφή του ως μέλος της Ε.Ε.Θ.Α.

Αρθρο  21ο:

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Ε.Ε.Θ.Α. είναι τακτικές και έκτακτες.
2. Μία φορά κάθε χρόνο και μέσα στο τελευταίο δίμηνο αυτού συγκαλείται από

το Δ.Σ. η ετήσια Γενική Συνέλευση.
3. Εκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από το Δ.Σ. κάθε φορά που

αυτό κρίνει αναγκαίο. Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ.,
εφ’όσον αυτό ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών με
έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. και στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο
λόγος για την συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο
σ’αυτή την περίπτωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά
είκοσι ημέρες (20) από την υποβολή της αίτησης, οπότε το προς συζήτηση
θέμα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη.

Αρθρο  22ο:

Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο,
υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα, αυτός δε έχει την μέριμνα για την
ταχυδρομική τους αποστολή σε κάθε μέλος 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημέρα που έχει ορισθεί ως ημέρα Συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η
πρόσκληση αναγράφει με κάθε λεπτομέρεια τον τόπο και τον χρόνο της
συνεδρίασης και τα θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και
στα γραφεία της Ε.Ε.Θ.Α.

Αρθρο  23ο:

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα μέλη που ταμιακά
είναι εν τάξει. Στις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι δυνατή η εκπλήρωση από τα μέλη των
ταμειακών τους υποχρεώσεων.



Αρθρο  24ο:

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί στην
πρόσκληση. Αυτή προσωρινά προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
αμέσως δε μετά προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και δύο
Γραμματέων.

2. Στη συνέχεια διαπιστώνεται η ύπαρξη της απαιτούμενης απαρτίας και κατόπιν
αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αρθρο  25ο:

1. Η Γενική Συνέλευση Εκτακτη ή Τακτική, θεωρείται ότι έχει απαρτία εφ’όσον
έχει παρόντα τα 2/3 των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών της. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση τότε
καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα
όχι μικρότερο των 6 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών. Θεωρείται δε
ότι αυτή έχει απαρτία όσα και αν είναι τα εν ενεργεία μέλη που παρίστανται.

2. Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων μελών που έχουν παρθεί κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος καταστατικού είναι άκυρες.

Αρθρο  26ο:

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται τα θέματα που περιέχονται στην
ημερήσια διάταξη.

2. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων, με
τα 2/3 (δύο τρίτα) των παρόντων τακτικών μελών.

3. Για την τροποποίηση του παρόντος  Καταστατικού ή διάλυση της εταιρείας
απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

4. Ειδικά για την λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού, και που να αφορά σε τροποποίηση τη μεταβολή του σκοπού
της Ε.Ε.Θ.Α., είναι απαραίτητη η παρουσία και η συναίνεση όλων των
ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

Αρθρο  27ο:

1. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Δ.Σ. προς συζήτηση
και έγκριση:

α) ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε.
β) η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

Ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία για τα παραπάνω θέματα όπως και
γι’αυτά που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.



Αρθρο  28ο:

1. Κάθε τρία χρόνια, αφού η Γενική Συνέλευση εξαντλήσει τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, εκλέγει το νέο Δ.Σ. Οι εκλογές ρυθμίζονται ώστε να
συμπίπτουν με μία επιστημονική εκδήλωση (σεμινάριο, ημερίδα, κ.λ.π.) κατά
προτίμηση Σαββατοκύριακο ώστε το Σάββατο να διατεθεί για την
επιστημονική εκδήλωση και η Κυριακή για τις αρχαιρεσίες.

2. Πρίν από τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή. Κατόπιν, ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τον από το Διοικητικό
Συμβούλιο καταρτισμένο πίνακα υποψηφίων για το Δ.Σ. Κατά τον κατάλογο
αυτό είναι δυνατόν να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις, εκ των οποίων η
Γενική Συνέλευση αποφασίζει αμέσως. Κατόπιν ακολουθεί ψηφοφορία για
την εκλογή των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. και των ισαρίθμων
αναπληρωματικών.

3. Είναι εκλόγιμα στις αρχαιρεσίες τα μέλη της Εταιρείας, εφ’όσον υποβάλλουν
έγκαιρα στο Δ.Σ. την υποψηφιότητά των πριν τρείς (3) τουλάχιστον μέρες από
την Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τον πίνακα των
εκλογίμων υποψηφίων για το Δ.Σ. και διανέμονται στα παρόντα μέλη από την
εφορευτική επιτροπή.
Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει πριν από τα ονόματα μέχρι
εννέα σταυρούς προτίμησης. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα
μέσα σε φάκελλο που έχει την σφραγίδα της Ε.Ε.Θ.Α. και που του έχει δοθεί
από την Εφορευτική επιτροπή, αφού προηγούμενα έχει υπογράψει στον
πίνακα των ψηφοφόρων.

5. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παρόντες εκλογείς η Εφορευτική
Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν
ανταποκρίνεται στους παραπάνω όρους κηρύσσεται από αυτήν άκυρο.
Φάκελλος που περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται
υπ’όψη.

6. Ως επιτυχόντες θεωρούνται από τους υποψηφίους Συμβούλους οι εννέα (9)
πρώτοι που πλειοψήφισαν.

7. Μετά το τέλος της εκλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει
το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους υποψηφίους που
επέτυχαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρο  29ο:

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρησης του Δ.Σ. αναθέτονται σε
Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη της Ε.Ε.Θ.Α. που
εκλέγονται με τις παραπάνω διαδικασίες μαζί με τα μέλη της Διοικήσεως για
μία τριετία.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρία εκλέγει τον Πρόεδρό της,
ο οποίος διευθύνει και τις εργασίες της.



3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές και
διαχειριστικές όπως και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του Ταμείου,
ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του
καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα σχετικά με την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας έγγραφα και βιβλία και να διενεργεί τον
έλεγχο του περιεχομένου του ταμείου, συντάσσει την έκθεση για την
διαχείριση του Δ.Σ. την οποία υποβάλει δια το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση ο
Πρόεδρος αυτής.

5. Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται, οι
εκθέσεις που συντάσσονται από αυτήν προς την γενική συνέλευση.

6. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης δια οιονδήποτε λόγον αποχώρησης
μέλους ή μελών της εξελεγκτικής επιτροπής το Δ.Σ. με μέριμνα του
Προέδρου, καλεί κατά σειρά επιτυχίας των τα ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη για να καταλάβουν τις θέσεις που εκκενώθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

Γενικές και Μεταβατικές διατάξεις – Διάλυση της Εταιρείας

Αρθρο  30ο:

1. Η  Ε.Ε.Θ.Α. διαλύεται για τις περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο ή με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την στο άρθρο 26
απαρτία και πλειοψηφία.

2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ε.Θ.Α., αυτή μπαίνει σε εκκαθάριση.
3. Μετά την εκκαθάριση το τυχόν ενεργητικό της περιουσίας της, διατίθεται

υπέρ ενός Α.Ε.Ι. ή υπέρ Σωματείου ή Οργανισμού που έχει κατά το δυνατό
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
που λαμβάνεται μαζί με την απόφαση για διάλυση.

Αρθρο  31ο:

1. Η  Ε.Ε.Θ.Α. έχει σφραγίδα στρογγυλή που έχει στη μέση θερμογράφημα και
περιφερειακά το όνομα της εταιρείας:
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ”. Ως ξενόγλωσσος
επωνυμία θα χρησιμοποιείται ο τίτλος “HELLENIC SOCIETY FOR
THERMAL ANALYSIS (H.S.T.A.)”.

Αρθρο  32ο:

1. Το Δ.Σ. μπορεί με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. να
ρυθμίζει λεπτομερέστερα την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας.

Αρθρο  33ο:

1. Κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των πλαισίων του Νόμου.



Αρθρο  34ο:

1. Η θητεία του υπό των ιδρυτών εκλεγέντος προσωρινού Δ.Σ. λήγει με την
έγκριση του παρόντος Καταστατικού οπότε αυτό θεωρείται ότι παραιτείται
αυτοδίκαια, υποχρεούμενο όπως συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική
Συνέλευση για εκλογή Δ.Σ. μέσα στον πρώτο μήνα μετά την έγκριση του
Καταστατικού.

Αρθρο  35ο:

1. Οι ιδρυτές του παρόντος επιστημονικού Σωματείου, έχοντες ήδη σχέση με το
αντικείμενο της Θερμικής Ανάλυσης γίνονται αυτοδίκαια τακτικά μέλη
αυτών, έστω και αν δεν έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 παρ. 2 του
παρόντος καταστατικού προσόντα.

Αρθρο  36ο:

1. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα πέντε άρθρα (35),
συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε
όπως έχει από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη.

Αρθρο  37ο:

1. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. παρατείνεται κατά ένα χρόνο και ένα μήνα μέχρι
τέλους Δεκεμβρίου 1996.

Αθήνα, 28-11-1995
Τα ιδρυτικά μέλη

Ακολουθούν υπογραφές
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