ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος
Αποφοίτων του τµήµατος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών
Πανεπιστηµίου Κρήτης»,
Άρθρο 2ο
Οι Σκοποί του Σωµατείου είναι:
ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΚ ΠΚ

Α. Η εδραίωση και ενδυνάµωση των κοινωνικών, συναδερφικών σχέσεων των
µελών

µε στόχο τη δηµιουργία κοινότητας αποφοίτων

για τους παρόντες και

µελλοντικούς αποφοίτους του Τµήµατος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Β. Η επικοινωνία , η ενηµέρωση η ανταλλαγή απόψεων, και η ανάληψη σχετικών
πρωτοβουλιών και δράσεων των µελών των απανταχού αποφοίτων για τα θέµατα της
Κοινωνιολογίας ως επιστήµης και ως επάγγελµα .
Γ. Η διατήρηση των δεσµών µε το τµήµα Κοινωνιολογίας , τους διδάσκοντες και
διδασκόµενους του Τµήµατος , και γενικά µε τη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών και
το Πανεπιστήµιο Κρήτης, , στο πλαίσιο µιας διαρκούς επιστηµονικής επικοινωνίας ,
επιµόρφωσης, έρευνας και στενής συνεργασίας µαζί τους.
∆. Η επαγγελµατική και επιστηµονική επιµόρφωση και η αλληλοβοήθεια των
µελών, καθώς και πληροφόρησή τους για ευκαιρίες απασχόλησης µε ή χωρίς τη
συνεργασία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πανεπ. Κρήτης.
∆. Η διεκδίκηση και προώθηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων
κοινωνιολογίας και

η ενηµέρωση της πολιτείας για το επιστηµονικό και

επαγγελµατικό έργο των

κοινωνιολόγων

και γενικά

η

κατοχύρωση του

επαγγέλµατος του κοινωνιολόγου .
Ε. Η

προώθηση της κοινωνιολογικής γνώσης

και της κοινωνιολογικής

συνειδητοποίησης και η ενηµέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τη
σηµασία και χρησιµότητα του έργου του κοινωνιολόγου
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ΣΤ.

Η στενή συνεργασία µε τον Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, ΣΕΚ, την

Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία , ΕΚΕ, και άλλους συγγενικούς συλλόγους και
οργανώσεις για τη δηµιουργία ενός δυναµικού κοινωνιολογικού δικτύου

για την

προώθηση και καταξίωση της κοινωνιολογίας ως επιστήµης και ως επάγγελµα.
Η. Ο ενεργός ρόλος του Συλλόγου στην ελληνική κοινωνία (τοπική και ευρύτερη)
πάντα στη βάση της επιστηµονικής και εκπαιδευτικής του παρέµβασης, όπως και
στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιών σε κοινωνικά θέµατα.
Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος µπορεί να προβαίνει στα
ακόλουθα:
1. τακτικές και µη συναντήσεις, ηλεκτρονική , διαδικτυακή επικοινωνία των
µελών, κ.λ.π.
2. επιστηµονικά επιµορφωτικά σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις,
συζητήσεις , κλπ
3. διοργάνωση και συµµετοχή σε προγράµµατα κοινωνικά, ερευνητικά ,
επιµορφωτικά , κ.λ.π.
4. εκπαιδευτικά ταξίδια , επισκέψεις
5. έκδοση εντύπου, (δελτίου, περιοδικού, εφηµερίδας), ιστοσελίδα στο Internet,
6. αναζήτηση χορηγιών και δωρεών
7. ενίσχυση σοβαρά αναξιοπαθούντων µελών, οικονοµικά αδυνάτων φοιτητών
κοινωνιολογίας που διακρίνονται για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές
τους , µε βραβεία και υποτροφίες,

χρηµατοδότηση ερευνητικών

προγραµµάτων, εκδόσεων , και βράβευση διακεκριµένων κοινωνιολόγων.
8. Ενεργή συνεργασία µε παρόµοιους συλλόγους άλλων τµηµάτων αποφοίτων
κοινωνιολογίας , τον ΣΕΚ , την ΕΚΕ και άλλες συγγενείς οργανώσεις και
συλλόγους του εσωτερικού και εξωτερικού,
9 . Εκπροσώπηση στις αρχές και αγωνιστική κινητοποίηση για την
αποτελεσµατική

αντιµετώπιση

προβληµάτων

της

κοινωνιολογίας

ως

επιστήµης και ως επάγγελµα .
10. Αγωνιστική κινητοποίηση για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµάτων και την προστασία των κοινών, συλλογικών συµφερόντων των
µελών και γενικά των αποφοίτων κοινωνιολογίας ,
καθώς και µε κάθε άλλο νόµιµο µέσο που κρίνεται σκόπιµο.
Άρθρο 3ο
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Ως τακτικά µέλη του Συλλόγου µπορούν να εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι
του

τµήµατος

Κοινωνιολογίας

της

Σχολής

Κοινωνικών

Επιστηµών

του

Πανεπιστηµίου Κρήτης ύστερα από έγγραφη αίτηση τους, εφόσον η πλειοψηφία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει αντίθετη άποψη την οποία (αντίθετη άποψη)
οφείλει να κοινοποιήσει µε απόδειξη στο θιγόµενο, ο οποίος επιτρέπεται να
προσφύγει κατά της απόφαση του ∆.Σ. στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση, η
οποία αποφασίζει οριστικά και κατά πλειοψηφία (ένα δεύτερο συν ένα των µελών)
Άρθρο 4ο
Όποιος γίνεται δεκτός ως µέλος του Σωµατείου πληρώνει ευρώ ….. για την
εγγραφή του στο Σωµατείο καθώς και ετήσια συνδροµή. Η ετήσια συνδροµή ορίζεται
σε ευρώ …… και µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Σωµατείου κατά πλειοψηφία ( ένα δεύτερο συν ένα των µελών).
Άρθρο 5ο
Το µέλος µπορεί να αποχωρήσει από το Σωµατείο µε δήλωση του προς το
∆.Σ. και αφού πληρώσει τις εκκρεµείς υποχρεώσεις του.
Αν επιδεικνύει αντικαταστατική συµπεριφορά ή δεν καταβάλλει για ένα (1) χρόνο
αδικαιολόγητα τη συνδροµή του, διαγράφεται από το Σωµατείο µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ.. Το θιγόµενο µέλος µπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής ή
έγγραφη ένσταση στην αµέσως επόµενη Γ.Σ., αφ’ ότου του γνωστοποιηθεί η
απόφαση διαγραφής. Αν γίνει ένσταση η απόφαση διαγραφής δεν εκτελείται έως
ότου αποφασίσει κατά πλειοψηφία ( ένα δεύτερο συν ένα των µελών) η Γ.Σ..
Άρθρο 6ο
Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται οµόφωνα από τη Γ.Σ. πρόσωπα τα οποία
προσέφεραν υψηλές υπηρεσίες στις ανθρωπιστικές επιστήµες και ιδιαίτερα στις
κοινωνικές και µπορούν να συντελέσουν στην παραγωγή του Συλλόγου και των
σκοπών του. Τα επίτιµα µέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα των τακτικών µελών έκτος
του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι».

Άρθρο 7ο
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Ευεργέτης του συλλόγου µπορεί να ανακηρυχθεί µε απόφαση της Γ.Σ. κάθε
πρόσωπό που έχει προσφέρει στο Σύλλογο εξαιρετική υπηρεσία.
Άρθρο 8ο
Τα µέλη δικαιούνται να παίρνουν µέρος στις γενικές συνελεύσεις και να
ψηφίζουν σε όλα τα θέµατα. ∆ικαίωµα εκλογής στα όργανα του Σωµατείου έχουν τα
µέλη που εγγράφονται ακόµη και την ηµέρα των αρχαιρεσιών. Η οφειλή συνδροµών
αναστέλλει τη συµµετοχή στις ψηφοφορίες. Τα µέλη υποχρεούνται να µετέχουν στις
εκδηλώσεις του Σωµατείου, να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδροµές τους, να
εργάζονται για την πραγµατοποίηση των σκοπών του και να αποτελούν υπόδειγµα
ευπρεπούς συµπεριφοράς.
Άρθρο 9ο
Έσοδα του Σωµατείου αποτελούν :α) το οριζόµενο δικαίωµα εγγραφής
µέλους, β) η ετήσια συνδροµή των µελών, γ) οι τυχόν έκτατες εισφορές που θα
επιβάλλει η Γ.Σ., δ) τα έσοδα εκδηλώσεων και ε) τα οποιαδήποτε άλλα νόµιµα έσοδα
από τυχόν επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήµατα κ.λ.π.
Άρθρο 10ο
Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.
Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται δύο (2) φορές το χρόνο και έκτατα µε
απόφαση του ∆.Σ. ή µε αίτηση από το 1/10 των «οικονοµικώς τακτοποιηµένων»
µελών στην οποία αναφέρουν και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η Γ.Σ. συγκαλείται
από τον Πρόεδρο και τη Γραµµατεία µε έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση των
µελών ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν και δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον
ηµερήσιες εφηµερίδες (Αθηναϊκή και τοπική) ή περιοδικά των κοινωνικών
επιστηµών. Στην πρόσκληση θα αναφέρονται η µέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, καθώς επίσης η µνεία ότι αν δεν υπάρξει απαρτία η
συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί σε άλλη ορισµένη ηµεροµηνία. Απαρτία της Γ.Σ.
υφίστανται εφόσον παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον των «οικονοµικώς τακτοποιηµένων» µελών. Μέλη που αδυνατούν να
παραβρεθούν στη Γ.Σ. µπορούν να εκπροσωπούνται από άλλο τακτικό µέλος εφόσον
εγγράφως το έχουν εξουσιοδοτήσει και η εξουσιοδότηση έχει κατατεθεί στο πρόεδρο
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της Τριµελούς Επιτροπής πριν από την έναρξη της Γ.Σ..

Το ίδιο πρόσωπο δεν

επιτρέπεται να εκπροσωπεί περισσότερα από τρία (3) µέλη (συµπεριλαµβανοµένου
και του εαυτού του). Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ. επαναλαµβάνεται
µε τα ίδια ακριβώς θέµατα την ορισµένη στην πρόσκληση ηµεροµηνία και απαρτία
υφίστανται µε όσα µέλη κι αν παρευρίσκονται. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η
Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, και γραµµατεία της συνελεύσεως και µπαίνει στη
συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως.
Στη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής πριν από τις
αρχαιρεσίες γίνεται απολογισµός του απερχόµενου ∆.Σ. και Ε.Ε. και εκλέγεται
Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή που αναλαµβάνει τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Οι
υποψηφιότητες υποβάλλονται µέχρι και την ηµέρα των αρχαιρεσιών µε αίτηση –
δήλωση προς το ∆.Σ. Όλα τα ονόµατα των υποψηφίων µπαίνουν σε ένα (1) ενιαίο
ψηφοδέλτιο χωριστά για το ∆.Σ. και χωριστά για την Ε.Ε.. Το ∆.Σ. είναι επταµελές
και σε κάθε ψηφοδέλτιο µπορεί να σηµειώνονται από ένας µέχρι πέντε σταυροί. Τα
ψηφοδέλτια ρίχνονται στη κάλπη µέσα σε φάκελο σφραγισµένο από την εφορευτική
επιτροπή. Η Ε.Ε. κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσµα.
Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους
επιλαχόντες

Άρθρο 11ο
Η Γ.Σ. έχει την ανώτατη εποπτεία και το αποφασιστικό δικαίωµα σ’ όλες τις
υποθέσεις του Συλλόγου. Είναι αρµόδια για κάθε θέµα, του οποίου η διαχείριση δεν
εξαντλείται στο παρόν καταστατικό ή δεν ανατίθεται σ’ άλλο όργανο διοίκησής και
έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για τα εξής θέµατα: α) έγκριση προϋπολογισµού και
απολογισµού, β) απαλλαγή του ∆.Σ. και Ε.Ε. από κάθε ευθύνη, γ) εκλογή ∆.Σ. και
Ε.Ε., δ) τροποποίηση του καταστατικού και ε) διάλυση του Σωµατείου.
Άρθρο 12ο
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι επταµελές και εκλέγεται από την Γ.Σ. του
Σωµατείου µε µυστική ψηφοφορία. Όλα τα µέλη δικαιούνται να εκλεγούν χρονικά.
Το ∆.Σ. συνεδριάζει, αν είναι δυνατόν, σε χώρο µε ηλεκτρονική υποστήριξη και
τεχνολογία που θα καθιστά δυνατή τουλάχιστον την άµεση γραπτή ή ακουστική
επικοινωνία των µελών του ∆.Σ.
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Το ∆.Σ. αποτελείται από: τον/την Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα,
Ταµία, και τρία (3) Μέλη. Μέσα σε δέκα (10) µέρες από την εκλογή τους τα µέλη που
εκλέχθηκαν σύµβουλοι συγκροτούνται σε σώµα ύστερα από πρόσκληση του µέλους
που πλειοψήφησε, εκλέγοντας µεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό
Γραµµατέα και Ταµία του Σωµατείου. Οι πρώτοι επτά (7) επιλαχόντες στις
αρχαιρεσίες θεωρούνται αναπληρωµατικοί και αντικαθιστούν κατά σειρά επιτυχίας
τα µέλη που για κάποιο λόγο αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους. Η θητεία
του εκάστοτε ∆.Σ. είναι τριετής και αρχίζει µέσα σε δέκα (10) µέρες από τη
συγκρότηση του σε σώµα.
Άρθρο 13ο
Το ∆.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωµατείου και εκτελεί τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρµοδιότητα για οποιοδήποτε θέµα, εκτός από εκείνα
που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γ.Σ. των µελών. Για την καλύτερη λειτουργία του
Σωµατείου µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας µε συγκεκριµένο θεµατικό στόχο η
κάθε µία. Για κάθε οµάδα εργασίας µπορεί να είναι υπεύθυνο ένα µέλος του ∆.Σ.
Άρθρο 14ο
Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά το δίµηνο και έκτατα ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέµατα που θα
συζητηθούν. Τρία µέλη του ∆.Σ. µπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση του ∆.Σ. µε
αίτηση τους στον Πρόεδρο. Η σύγκλιση είναι υποχρεωτική εντός δέκα (10) ηµερών.
Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το ∆.Σ. µέσα στην προθεσµία αυτή, µπορούν να το
καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύµβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση. Το ∆.Σ. έχει
απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερις τουλάχιστον σύµβουλοι. Οι αποφάσεις
παίρνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών που µετέχουν. Σε περίπτωση
ισοψηφίας η ψήφος του/της Προέδρου λογίζεται διπλή. Αν ο/η Πρόεδρος, για κάποιο
λόγο, δεν µετέχει στη συγκεκριµένη συνεδρίαση του ∆.Σ. το θέµα παραπέµπεται στη
Γενική Συνέλευση προς λήψη σχετικής αποφάσεως, εφόσον όµως δεν εκτελεί χρέη
Προέδρου ο Αντιπρόεδρος ή άλλο µέλος. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε
τέσσερις (4) συνεχόµενες συνεδριάσεις του ∆.Σ., χάνει τη θέση του και
αντικαθίσταται µε απόφαση του ∆.Σ. από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.
Άρθρο 15ο

6

Το σωµατείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα έναντι τρίτων όπως και
έναντι κάθε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής ή άλλης Αρχής από τον Πρόεδρο ή σε
περίπτωση αδυναµίας του από τον Αντιπρόεδρο και αν κωλύεται και αυτός από τον
Γενικό Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ∆.Σ. συνεδρίαση, διευθύνει τις
συζητήσεις του, υπογράφει µαζί µε την Γραµµατεία όλα τα έγγραφά του Σωµατείου
και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και µαζί µε τον Ταµία όλα τα χρηµατικά
εντάλµατα πληρωµής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του
Σωµατείου, συντονίζει τις ενέργειες και εργάζεται για την επιτυχία των σκοπών του
όταν απουσιάζει ή εµποδίζεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος .
Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο,
τα µητρώα των µελών και φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωµατείου. Κρατεί το
αρχείο και τη σφραγίδα του Σωµατείου, συνυπογράφει µε τον/ την Πρόεδρο τα
εξερχόµενα έγγραφα, για τα οποία δεν είναι αρµόδιος να τα υπογράψει ο ταµίας, και
γενικά διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ο
ικανότερος για τη θέση του σύµβουλος.
Ο ταµίας ευθύνεται για κάθε οικονοµική πράξη του Σωµατείου και συνυπογράφει µε
τον /την Πρόεδρο τα ανάλογα έγγραφα. Φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωµάτων
του Συλλόγου µε βάση τις αποδείξεις. Κάνει τις πληρωµές, φυλάσσει τις αποδείξεις,
ετοιµάζει τον απολογισµό και το προϋπολογισµό της διαχειριστικής περιόδου, τηρεί
το βιβλίο ταµείου και ενηµερώνει τακτικά. Υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα τις
εισπράξεις των εσόδων. Είναι υποχρεωµένος να εκδώσει βιβλιάρια καταθέσεων στο
όνοµα του Προέδρου και του Ταµία. ∆εν µπορεί να κρατάει στα χέρια του
περισσότερα από εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τέλος παραδίδει προς έλεγχο όλα τα
οικονοµικά στοιχεία στην ελεγκτική επιτροπή.
Άρθρο 16ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. κάθε τρία
χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και ο Πρόεδρός της. Η Ε.Ε. ελέγχει την
οικονοµική διαχείριση του Σωµατείου και υποβάλλει έκθεση προς την απολογιστική
Γενική Συνέλευση µε τις παρατηρήσεις της µαζί µε συζήτηση για την απαλλαγή ή όχι
του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη. Η Ε.Ε. µπορεί να ελέγχει την διαχείριση του ταµείου και
κάθε φορά να παρίστανται ανάγκη.
Άρθρο 17ο
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Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί και το Σωµατείο να διαλυθεί
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τα 2/4 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του Συλλόγου και µε
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων µελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου η Γ.Σ. µε την ίδια απόφαση καθορίζει και την
τύχη της περιουσίας του. Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του
Σωµατείου περιέχεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστήµιου
Κρήτης.
Άρθρο 18ο
Στη Γ.Σ. των µελών το ∆.Σ. του Σωµατείου υποβάλλει υποβάλει
προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επόµενης διαχειριστικής περιόδου καθώς και
απολογισµό της χρονιάς που πέρασε.
Άρθρο 19ο
Το Σωµατείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει ολόγυρα την επωνυµία
του, δηλαδή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και
στο µέσο αναγράφεται το έτος ιδρύσεως του «το 2007».
Άρθρο 20ο
Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από είκοσι άρθρα, συζητήθηκε και
εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και
θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Ρεθύµνου.

Έγινε στο Ρέθυµνο στις 15/12/2007
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