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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   

ΕΝΩΣΗΣ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται Ένωση με έδρα την νήσο Σύρο του νομού Κυκλάδων  υπό την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ 

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», (Ε.Ρ.Κ).Η Ένωση μπορεί να εμφανίζεται και με τον 

διακριτικό τίτλο «CYCLADES DX CLUB».  

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοπός της Ένωσης είναι: 

1.Η διενέργεια  μαθημάτων , η κυκλοφορία υλικού, η έκδοση εντύπων και η οργάνωση 

εκδηλώσεων για τη  με νόμιμο μέσο  διάδοση του  Ραδιοερασιτεχνισμού. 

2. Η καταγραφή, η μελέτη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την διάδοση του 

Ραδιοερασιτεχνισμού στην περιοχή δράσης της Ένωσης. 

3.Η εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας για την επικοινωνία των μελών, για την παροχή 

τηλεπικοινωνιακής κάλυψης σε περίπτωση καταστροφών, θεομηνιών, και εκτάκτων αναγκών 

ως πρόσφοροι βοηθείας προς το κοινωνικό σύνολο. 

4.Οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες και ο πειραματισμός για την πρόοδο της τεχνικής των 

ραδιοεπικοινωνιών. 

5.Η παροχή υπηρεσιών από ασυρμάτου σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.  

6.Η συνεργασία με Ελληνικές και διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις-συλλόγους η άλλα 

φυσικά η νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού η Δημοσίου δικαίου, της Ελλάδας η του εξωτερικού, που 

έχουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς , με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων , τις Αστυνομικές – Λιμενικές – Πυροσβεστικές Αρχές και Υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας με σκοπό το κοινωνικό όφελος.   
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος που περιμετρικά αναγράφει «ΕΝΩΣΗ 

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2004».Εσωτερικά και περιμετρικά θα αναγράφει «RADIO 

AMATEUR ASSOCIATION OF CYCLADES ». 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Ως μέλη της ένωσης  μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να προάγουν 

τους σκοπούς της ένωσης. Για άτομα κάτω των 18 ετών απαιτείται συναίνεση γονέων- 

κηδεμόνων. 

 Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε : α) Μέλος  β) Τακτικό μέλος ,γ) Επίτιμο Μέλος.  

Τα ιδρυτικά μέλη λογίζονται ως τακτικά μέλη. 

α) Μέλος καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται μετά από  αίτηση του προς τον 

γενικό γραμματέα και καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή ενός έτους. Ο Γ. 

Γραμματέας μπορεί κατά την κρίση του να ζητάει την αποδοχή της αίτησης από το Δ.Σ.. Τα  

μέλη αποκτούν τα δικαιώματα τακτικού μέλους αυτομάτως μετά την συμπλήρωση (2) δύο ετών 

από την εγγραφή τους , εκτός και  κατόπιν αιτήσεως τους στο Δ.Σ. της Ένωσης δεν το 

επιθυμούν. Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, Δεν έχουν δικαίωμα να 

εκλέγουν και να εκλέγονται , Πλαισιώνουν τις ομάδες εργασίας και μετέχουν ενεργά σε κάθε 

είδους δραστηριότητα της Ένωσης. 

β) Τακτικά μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους και με την σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. 

τα  μέλη τα οποία πρέπει να είναι πτυχιούχοι - αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, να είναι Έλληνες πολίτες  και να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα: Να εκλέγουν και να εκλέγονται, Να μετέχουν στις 

Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα γνώμης και ψήφου , Να πλαισιώνουν τις ομάδες εργασίας 

που συγκροτεί το Δ.Σ. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν και να διαδίδουν τις αρχές 

της Ένωσης και να μετέχουν στις δραστηριότητες της. 

γ) Επίτιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι με απόφαση της Γ.Σ. και ύστερα από 

πρόταση του Δ.Σ. πρόσωπα εξέχοντα στην κοινωνία, η άτομα που έχουν προσφέρει  
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υπηρεσίες στην κοινωνία , στην Ένωση και στον ραδιοερασιτεχνισμό γενικότερα. Τα επίτιμα 

μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση και έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις , Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

ΑΡΘΡΟ 5 

       Τα Μέλη  καταβάλουν για την εγγραφή τους, δικαίωμα εγγραφής 10€ και ετήσια συνδρομή 

10 €. 

   Τα  τακτικά μελή  καταβάλουν για την εγγραφή τους δικαίωμα εγγραφής 10€ και ετήσια 

συνδρομή 10 €. 

   Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση προς την Ένωση. 

   Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να μεταβάλει τα ανωτέρω ποσά. 

  Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν καταβάλει την τρέχουσα ετήσια 

συνδρομή τους. 

ΑΡΘΡΟ 6 

      Κάθε τακτικό μέλος  μπορεί να λάβει  μετά την εγγραφή του δελτίο ταυτότητας τακτικού 

μέλους της ένωσης . 

ΑΡΘΡΟ 7 

       Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Ένωση. Η αποχώρηση αυτή 

πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού 

έτους και ισχύει για το τέλος του έτους. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΟΙΝΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 

         Η πειθαρχική εξουσία επί των μελών της Ένωσης ασκείται από το Δ.Σ. και την Γενική 

Συνέλευση. 

 Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι: 

1. Η επίπληξη, επιβαλλόμενη από το Δ.Σ. σε περίπτωση διαγωγής η συμπεριφοράς μέλους 

αντίθετης προς τους σκοπούς της Ένωσης, μικρής σημασίας. 
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2. Η πρόσκαιρη και μέχρι ένα έτος αποβολή μέλους από την Ένωση, επιβαλλόμενη επίσης από 

το Δ.Σ. για συνέχιση της αντίθετης διαγωγής ή συμπεριφοράς μέλους προς τους σκοπούς της 

ένωσης αλλά και για καθυστέρηση καταβολής των εισφορών περισσότερο από δώδεκα μήνες. 

3. Η οριστική αποβολή, επιβαλλόμενη εάν μεν αφορά καθυστέρηση εισφορών για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των δύο χρόνων, από το Δ.Σ., εάν δε αφορά διαγωγή η οποία αντίκειται 

κατάφορα στους σκοπούς της Ένωσης, η ενέργειες επιβλαβείς για το σκοπό και την ομαλή 

λειτουργία αυτής, η βαρεία παράβαση του παρόντος καταστατικού, η οποία λαμβάνεται από 

την Γενική Συνέλευση. 

                                     

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 9 

        Όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της (Γ.Σ.), το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Η ένωση διοικείται από επταμελή συμβούλιο  το οποίο εκλέγεται ανά τριετία ,μετά 

από μυστική ψηφοφορία της πλειοψηφίας των μελών της . 

ΑΡΘΡΟ 10 

          Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και συγκαλείται με απόφαση 

του Δ.Σ. μια φορά το χρόνο υποχρεωτικά, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους  

(Τακτική Γενική Συνέλευση). Η πρόσκληση των μελών για την Γ.Σ., γίνεται εγγράφως και 

δίδεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) 

ημέρες πριν την ημέρα της συνόδου της Γ.Σ., στην τελευταία γνωστοποιημένη διεύθυνση τους. 

Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξής. 

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται: 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. οποτεδήποτε. 

2. Εφόσον το ζητήσει το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Ένωσης. 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων 

τακτικών μελών της Ένωσης. 
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 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία λόγω της μορφολογίας του νομού όπου 

δυσχεραίνει τις μετακινήσεις των μελών.,μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των 

παρευρισκομένων μελών η Γ.Σ. αποφασίζει για την διεξαγωγή ή όχι της Γ.Σ. ή την εκ νέου 

διεξαγωγή της σε εύλογο χρονικό διάστημα στο ίδιο τόπο με όσα τακτικά μέλη και αν 

παρευρίσκονται. 

 Μετά την διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει τον 

Πρόεδρο της και ένα Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. 

 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ο Νόμος 

η το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. 

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση: 

1. Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ, τον οικονομικό προϋπολογισμό και τον 

ισολογισμό με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή 

η όχι του Δ.Σ. 

2. Ορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών. 

3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του νέου οικονομικού έτους τον οποίο 

καταρτίζει το Δ.Σ. 

4. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

5. Ανακηρύσσει  ανά τριετία την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για εκλογή νέου Δ.Σ. ,θέτει 

ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 11 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο: 

1. Διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται την περιουσία της. 

2. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

3. Συνιστά ομάδες εργασίας και καθορίζει το έργο τους. 

4. Ορίζει εκπροσώπους στα νησιά του νομού όπου υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη του 

συλλόγου και μέσω αυτών γίνεται η ενημέρωση των υπολοίπων μελών , αλλά ακόμη και 

εγγράφως όταν κρίνεται αναγκαίο κάτι το οποίο είναι στην κρίση του Δ.Σ. 

5. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό 

εσόδων και τους υποβάλλει στην Γ.Σ. 
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6. Ορίζει τον τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ. εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και είναι εφικτό σε άλλο 

νησί των Κυκλάδων, και όχι αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της ένωσης λόγω μορφολογίας 

του νομού. 

7. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Ένωσης σε οργανώσεις ,εκθέσεις , φεστιβάλ ,κλπ.  

ΑΡΘΡΟ 12 

          Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Κατά την πρώτη συνεδρίαση 

του, που συγκαλείται και προεδρεύετε από το μέλος που πλειοψήφησε, εκλέγει τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. 

         Β) Ο Πρόεδρος: 

1. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των δικαστηρίων, των διοικητικών αρχών, των δημοσίων 

υπηρεσιών και των Ελληνικών - ξένων και διεθνών οργανισμών και επιχειρεί στο όνομα της 

Ένωσης κάθε δικαιοπραξία. 

2. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα έγγραφα και γενικότερα την αλληλογραφία της 

Ένωσης. 

3. Συγκαλεί τις Γ.Σ., τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

τους. 

         Γ)  Ο Αντιπρόεδρος: 

1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

2.  Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται. 

         Δ)  Ο Γενικός Γραμματέας: 

1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο 

πρακτικών. 

2.  Συντάσσει την αλληλογραφία της Ένωσης. 

3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο καθώς και τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων 

και των αντικειμένων της Ένωσης και φυλάσσει την σφραγίδα της. 

4. Προσυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα –εντάλματα και γενικότερα ότι 

απαιτείται για την σωστή λειτουργία της ένωσης. 

         Ε) Ο Ταμίας: 
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1.  Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, 

καθώς και τις οικονομικές χορηγίες προς την Ένωση. 

2.  Κρατά στη διάθεση του πόσο χρημάτων που ορίζει το Δ.Σ. και καταθέτει τα υπόλοιπα υπ’ 

ευθύνη του, στο όνομα της Ένωσης, σε τρεχούμενο λογαριασμό τραπέζης, την οποία ορίζει το 

Δ.Σ. 

3. Τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων  καθώς και αρχείο αποδείξεων. 

4. Ενεργεί τις πληρωμές η τις αναλήψεις χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της 

Ένωσης. 

5.  Ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και υποβάλλει σε 

αυτό κάθε χρόνο γραπτώς σχετική έκθεση. 

6. Ο ταμίας δεν μπορεί μόνος του να κάνει ανάληψη από τον λογαριασμό εάν δεν υπογράψει 

και  ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ο Αντιπρόεδρος. 

ΑΡΘΡΟ 13 

          Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται μετά από διενέργεια εκλογών μετά την λήξη της θητείας του 

προηγούμενου Δ.Σ. σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών 

της ένωσης 

 Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν γραφεί στην Ένωση 

τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ανακοίνωση της ημέρας των εκλογών και έχουν 

τακτοποιήσει κάθε οικονομική τους οφειλή προς την Ένωση. 

 Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψηφία για το Δ.Σ. δηλώνουν εγγράφως την 

υποψηφιότητα τους στην εκλεγείσα εφορευτική επιτροπή κατά την διεξαγωγή της Γ.Σ. (ως 

αναφέρετε στο άρθρο 10) στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών αλλά 

και (20) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στη ίδια επιτροπή. 

Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική 

σειρά, ακολουθούμενο από το χαρακτηριστικό κλήσης. 

 Ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών θα αποφασίζεται από την Γ.Σ. λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων από την  πολυνησία  του νομού. 
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 Ο κάθε εκλέκτορας έχει δικαίωμα να δηλώσει την προτίμηση του για πέντε (5) το 

πολύ υποψήφιους. Δηλαδή προτίμηση για περισσότερους υποψήφιους καθιστά το ψηφοδέλτιο 

άκυρο. Η ψηφοφορία είναι μυστική. 

 Εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι είναι 

αναπληρωματικοί για όλη την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση. 

 Υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ένωσης δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος Δ.Σ. 

άλλου Σωματείου -Ενώσεως -Συλλόγου κλπ  με  ίδιο ή παρεμφερή έργο και σκοπό. Σε 

περίπτωση που αυτό θα διαπιστωθεί εκ των υστέρων αυτομάτως και χωρίς περαιτέρω 

διαδικασίες θα διαγράφεται από το Δ.Σ. και την θέση του θα λαμβάνει το πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος, με μοναδικό σκοπό την διαφύλαξη των συμφερόντων της Ένωσης.   

 

ΑΡΘΡΟ 14 

       Το νεοεκλεγέν  Δ.Σ. λαμβάνει καθήκοντα μέσα σε διάστημα  30 ημερών 

από την σύσταση του. 

         Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε (2) δύο μήνες και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο 

Πρόεδρος η το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. 

         Το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση του ορίζει τακτή ημέρα για τις συνεδριάσεις του. Σε 

περίπτωση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης, τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να ειδοποιούνται από 

τον Πρόεδρο η τον Γενικό Γραμματέα, εγγράφως η προφορικώς, τουλάχιστον δυο ημέρες 

νωρίτερα. 

ΑΡΘΡΟ 15 

         Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Αν δεν 

υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται άλλη ημέρα, με πρωτοβουλία του Πρόεδρου. 

Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. απέχει εσκεμμένα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις 

χωρίς προηγούμενης ενημέρωσης του Προέδρου και του Γ.Γραμματέα  θεωρείτε παραιτηθέν 

και αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος. 

ΑΡΘΡΟ 16 
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          Η ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι φανερή, εκτός αν υπάρξει αντίθετη 

πρόταση μέλους του. Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με ευθύνη του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. 

         Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

                                                  

ΑΡΘΡΟ 17 

          Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκλογή Δ.Σ. η θητεία του προηγούμενου 

παρατείνεται έως την εκλογή νέου. 

 Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται η αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίσταται 

από τον πρώτο αναπληρωματικό. Εάν τα μέλη του Δ.Σ. περιοριστούν σε τέσσερα και δεν 

υπάρχουν αναπληρωματικοί για την συμπλήρωση του, τα μέλη που απέμειναν προκηρύσσουν 

αμέσως εκλογές. 

ΑΡΘΡΟ 18 

         Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Προεδρεύετε από το μέλος της που πλειοψήφησε. 

Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, πριν την ετήσια Γ.Σ. και έκτακτα όσες φορές το κρίνει 

αναγκαίο ο Πρόεδρος της. 

 Υποβάλλει στη Γ.Σ. κάθε έτους την έκθεση της για την περιουσιακή διαχείριση και 

κατάσταση της Ένωσης. 

ΠΟΡΟΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19 

      Οι πόροι της Ένωσης είναι: 

Το δικαίωμα εγγραφής , η ετήσια συνδρομή των μελών, οι οικονομικές χορηγίες προς 

την Ένωση των τακτικών μελών , μελών και επίτιμων μελών  η τρίτων οι οποίοι επιθυμούν να 

συνεισφέρουν προς το κοινωνικό όφελος , καθώς και τα κληροδοτήματα οι δωρεές και οι 

κρατικές χορηγίες.. 

 Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

γίνεται με ανάμειξη της σε καιροσκοπικές επιχειρήσεις. 
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 20 

 Η Ένωση διαλύεται με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος, ή 

με απόφαση της Γ.Σ. των μελών του, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά 

για το σκοπό αυτό. Απαιτείται η παρουσία σε αυτήν τουλάχιστο του μισού αριθμού των 

τακτικών μελών της Ένωσης και ή πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

 Μετά την διάλυση της Ένωσης η περιουσία της περιέρχεται στην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων ,παραδίδοντας και τα παραστατικά ιδιοκτησίας . 

ΑΡΘΡΟ 21 

         Τα μέλη της ένωσης οφείλουν να γνωρίζουν τον Ειδικό κανονισμό και να 

συμμορφώνονται με αυτόν. 

         Η τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται εφόσον ζητηθεί εγγράφως προς το Δ.Σ. 

από το ¼ (ένα τέταρτο) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών  οπότε καλείτε 

ιδιαίτερη γενική συνέλευση με θέμα την τροποποίηση καταστατικού. Στην Γ.Σ. πρέπει να 

παρουσιαστούν τουλάχιστον το ½ (ένα δεύτερο ) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών .Η δε 

απόφαση πρέπει να ληφθεί με την πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων ) των παρευρισκομένων. 

                                     

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 22 

         Μέχρι να εκλεγούν και αναλάβουν τα καθήκοντα τους τα όργανα διοικήσεως και 

λειτουργίας της Ένωσης η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της θα ασκείται από την 

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε.) 

 Ειδικότερα στα καθήκοντα της Π.Δ.Ε. περιλαμβάνεται η εγγραφή μελών, η 

προετοιμασία για την σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης και η λήψη μέτρων που θα 

κριθούν αναγκαία για την αρχική οργάνωση και λειτουργία της Ένωσης. 

          Η Π.Δ.Ε. εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. 

Σε περίπτωση παραίτησης η κωλύματος μέλος της Ένωσης που επιλέγεται από τα υπόλοιπα 

μέλη της Π.Δ.Ε. 
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 Ο Πρόεδρος της Π.Δ.Ε. εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε 

αρχής και ιδιωτών. 

 Η σύγκληση της πρώτης Γ.Σ. για την εκλογή των οργάνων διοικήσεως θα γίνει μέσα 

σε τρεις μήνες από την ημερομηνία που θα εγκριθεί η ίδρυση της Ένωσης. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Α.     ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Ένωσης «ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ » ο κανονισμός αυτός ονομάζεται «Ειδικός Κανονισμός» (Ε.Κ.) 

2. Ο Ε.Κ. εννοείται και εφαρμόζεται πάντα σε απόλυτη συνάρτηση με το καταστατικό της 

Ένωσης. 

3. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του καταστατικού και του Ε.Κ. ισχύουν τα οριζόμενα από το  

Καταστατικό. 

4. Ο Ε.Κ. αποσκοπεί στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Ένωσης. 

5. Μεταβολές η προσθήκες στον Ε.Κ. γίνονται μόνο μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ., 

η οποία με απόφαση της τις εγκρίνει η τις απορρίπτει. 

Β .   ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Η Ένωση επιδιώκει να προσελκύσει και να ενώσει όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες 

στους κόλπους της προς όφελος του ραδιοερασιτεχνισμού. 

2. Εκπροσωπεί τα μέλη της και τα συμφέροντα των μελών σε όλα τα επίπεδα. 

3. Διοργανώνει στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της εκδηλώσεις η συναθροίσεις, 

διεθνούς, τοπικού η μικτού χαρακτήρα, που αφορούν, προβάλουν, η προωθούν τον 

ραδιοερασιτεχνισμό όπως: 

α.   Συνέδριά, συμπόσια, συναντήσεις, συζητήσεις, εκθέσεις. 

β.   Εκπαιδευτικά σεμινάρια και μαθήματα. 

γ.   Διαγωνισμούς. 

δ. Εκπαιδευτικές αποστολές, αποστολές έκτακτης ανάγκης, αποστολές DX  
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   (Dxpeditions) κ.λ.π 

4. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. συμμετέχει  σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην Ελλάδα η στο 

εξωτερικό που οργανώνονται από αδελφές εθνικές ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις του εσωτερικού 

ή εξωτερικού, τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, τους  Ο.Τ.Α, τους οργανισμούς κοινής 

ωφελείας, τους ιδιωτικούς φορείς, τους διεθνείς οργανισμούς κ.λ.π. 

5. Η Ένωση στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων προβαίνει στην παραγωγή εκδόσεων 

και ειδών που αφορούν, προβάλουν και προωθούν  τον ραδιοερασιτεχνισμό. 

6. Η Ένωση στα πλαίσια της προώθησης και προβολής του ραδιοερασιτεχνισμού , με σκοπό 

την υπενθύμιση η προβολή σημαντικών επετείων  η γεγονότων προβαίνει στην έκδοση 

βραβείων, διπλωμάτων, επάθλων, επαίνων και τροπαίων τα οποία κατά περίπτωση διαθέτει, 

απονέμει η χορηγεί σε Έλληνες η αλλοδαπούς, ραδιοερασιτέχνες η μη. 

7. Η Ένωση στα πλαίσια υλοποίησης του σκοπού της και στο μέτρο των οικονομικών της 

δυνατοτήτων προβαίνει μόνη της η σε συνεργασία με άλλους φορείς ημεδαπούς η αλλοδαπούς 

σε μελέτες, έρευνες, πειράματα, δόκιμες και σχεδιασμό, για την εγκατάσταση, λειτουργία και 

χρήση από τα μέλη της επαναληπτών, αναμεταδοτών, σταθμών ασύρματου, ραδιοφάρων, 

δεκτών και παρελκόμενων, εγκατεστημένων μόνιμα η προσωρινά, σε σημείο σταθερό, κινητό, 

πλωτό, επί ιπτάμενο μέσου κάθε τύπου , η και διαστημικής-δορυφορικής συσκευής.   

8. Σύμφωνα με τα παραπάνω η Ένωση προμηθεύεται, κατασκευάζει, παράγει και εγκαθιστά, 

τοποθετεί, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται μόνιμα η προσωρινά, με αυτεπιστασία η με ανάθεση 

σε τρίτους, επαναλήπτες, αναμεταδότες, σταθμούς ασυρμάτου, ραδιόφαρους, δέκτες η 

παρελκόμενα τους. 

 

Γ.      ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ 

  

1. Για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και την υποβοήθηση του Δ.Σ. συγκροτούνται 

μόνιμες επιτροπές κατά τομέα εργασίας. Για κάθε θέμα που χειρίζονται οι επιτροπές απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. 
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2. Οι επιτροπές απαρτίζονται υποχρεωτικά από μέλη της Ένωσης, και ο επικεφαλής κάθε 

επιτροπής καλείται Έφορος. Ο Έφορος είναι υποχρεωτικά τακτικό μέλος, και κριτήρια επιλογής 

του είναι οι γνώσεις ,το ενδιαφέρον ,η αποδοτικότητα αλλά και η κατηγορία ραδιοερασιτέχνη. 

3. Ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις 

ανάγκες του τομέα εργασίας της επιτροπής και του διαθέσιμου δυναμικού, ανάλογα με την 

εισήγηση του εφόρου. 

4. Οι Έφοροι των επιτροπών επιλέγονται από το Δ.Σ. ανάλογα με τις ικανότητες και τις 

ειδικότερες γνώσεις τους στον συγκεκριμένο τομέα. Η επιλογή των μελών γίνεται από το Δ.Σ. 

σε συνεργασία με τον έφορο της επιτροπής ο οποίος είναι αποκλειστικός σύνδεσμος με το Δ.Σ. 

5. Η θητεία κάθε επιτροπής αρχίζει από την σύσταση της. μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, 

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 

6. Όλα τα μέλη της Ένωσης που μετέχουν στις επιτροπές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

απόλυτα εθελοντικά. 

7. Περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης που χρησιμοποιούνται μόνιμα η ευκαιριακά από κάθε 

επιτροπή, χρεώνονται με απόφαση του Δ.Σ. στον έφορο της, ο οποίος τα διαχειρίζεται κατά την 

κρίση του για την ομαλή λειτουργία της επιτροπής και έχει την απόλυτη ευθύνη, έναντι του Δ.Σ. 

για την τύχη τους. 

8. Για κάθε είδους δαπάνη και έξοδα για την λειτουργία των επιτροπών απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι αυτά (δαπάνες και έξοδα) 

προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. 

9. Οι επιτροπές κατά τομέα εργασίας είναι οι ακόλουθες: 

α) Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων.- Διαγωνισμών και βραβείων 

β)  Παρακολούθησης Ραδιοσυχνοτήτων -Κάλυψης εκτάκτων αναγκών. 

γ)  Τεχνικής και Εγκαταστάσεων.- Ψηφιακών επικοινωνιών-  

δ)  Εκπαίδευση μελών και Εκδόσεων. 
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10.Τα καθήκοντα των επιτροπών είναι αναλυτικά τα εξής: 

α) Η Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Διαγωνισμώνκαι  Βραβείων . 

 Προτείνει στο Δ.Σ., αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει κάθε εκδήλωση της Ένωσης. 

 Χειρίζεται τα θέματα λειτουργίας των εντευκτηρίων. 

 Διοργανώνει σε συνεργασία με άλλες επιτροπές διαλέξεις, κινηματογραφικές 

προβολές, χορούς, συνεστιάσεις, εκδρομές, και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την σύσφιξη των 

σχέσεων των μελών. 

 Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις διεθνείς ραδιοερασιτεχνικές συναντήσεις και 

οργανώνει όσες απ’ αυτές κριθούν από το τελευταίο σαν σημαντικές για συμμετοχή.  

 Ασχολείται ιδιαίτερα, σε συνεργασία με την επιτροπή εκπαίδευσης μελών και 

εκδόσεων, με διαλέξεις και σεμινάρια σε συνεργασία με άλλους δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς 

για την διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού. 

 Προτείνει στο Δ.Σ. για έγκριση διαγωνισμού. 

 Αναλαμβάνει την σύνταξη των κανονισμών διεξαγωγής τους. 

 Παρακολουθεί την διεξαγωγή των διαγωνισμών.  

 

 

 

 

β)  Η Επιτροπή  Παρακολούθησης Ραδιοσυχνοτήτων - Κάλυψης 

                                Εκτάκτων Αναγκών 

 

 Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την χρήση των ραδιοσυχνοτήτων που 

έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία Ερασιτέχνη η Υπηρεσία Ερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου. 

 Τα μέλη της παρακολουθούν και αναφέρουν με συγκεκριμένα στοιχεία κάθε 

παράνομη η εκτός κανονισμών εκπομπή που θα αντιληφθούν μελών η μη της ένωσης. Σε 

περίπτωση παρεμβολών  για τις οποίες  υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για τον-ους υπαίτιο-

ους ενημερώνεται εγγράφως το Δ.Σ. προκειμένου να αποφανθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

καταστατικού.  
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 Η Επιτροπή καταθέτει μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα στοιχεία για 

παράνομες εκπομπές η παρεμβολές που συλλέγει, στο Δ.Σ. το οποίο στην συνέχεια εφόσον 

κρίνει αναγκαίο αναφέρει σχετικά στις αρμόδιες αρχές. 

 Η Επιτροπή βοηθά τα μέλη να επιλύσουν προβλήματα παρεμβολών που τους 

απασχολούν (TVI, BCI, κ.α. ) και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης γνωμοδοτεί σχετικά 

με καταγγελίες, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέλη να χρησιμοποιήσουν την γνωμοδότηση 

της αυτή για κάθε νόμιμη χρήση. 

 Μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και οι ανά νησί εκπρόσωποι 

της ένωσης  προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικός  ο συντονισμός των μελών .                 

 

 Χειρίζεται θέματα των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης (Ο.Ε.Α) που συγκροτούνται 

από μέλη της Ένωσης για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και προσφορά βοηθείας προς το 

κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών, και έκτακτης ανάγκης. 

 Καταρτίζει τα σχέδια τηλεπικοινωνιακής κάλυψης, εκτελεί δοκιμές για τον έλεγχο 

ικανότητας προσωπικού και συστημάτων και συντονίζει την λειτουργία των σχεδίων αυτών . 

 Για την εφαρμογή σχεδίων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης και την χρησιμοποίηση 

του σταθμού της Ένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ. 

Την ευθύνη των μηχανημάτων την έχει αποκλειστικά ο Έφορος της εν λόγω επιτροπής. 

 Ο έφορος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον συντονισμό και των ανά νησί 

εκπροσώπων της ένωσης  όσον αφορά την κάλυψη  εκτάκτων αναγκών. Εφόσον  η έκτακτη 

ανάγκη είναι τοπικού επιπέδου και κρίνεται απαραίτητο μπορεί να παραχωρεί τον συντονισμό 

στον ανά νησί  εκπρόσωπο της ένωσης .    

  Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι κάποιος  μέλος ή μη της Ένωσης  παρεμβαίνει  ή 

παρακωλύει το έργο  της  ενημερώνει το Δ.Σ. ακόμη και εγγράφως  εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 
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δ)      Η  Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών - Τεχνικής και 

Εγκαταστάσεων 

 

  Εγκαθιστά τα νέα μηχανήματα η επιβλέπει την εγκατάσταση τους στην περίπτωση 

που αυτή γίνεται από άτομα ξένα προς την Ένωση. 

 Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με συντήρηση των πάσης φύσεως 

περιουσιακών στοιχείων ,μηχανημάτων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Ένωσης. 

 Εκπονεί τις μελέτες για την προμήθεια, τοποθέτηση η αλλαγή θέσης των 

εγκαταστάσεων. 

 Συγγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια νέων μηχανημάτων και 

παρελκόμενων.  

 Χειρίζεται θέματα που αφορούν στη χρήση ψηφιακής τεχνικής στις 

τηλεπικοινωνίες. 

 Προτείνει στο Δ.Σ. τον τρόπο διαχείρισης των μέσων των ψηφιακών 

επικοινωνιών της Ένωσης, την εγκατάσταση και συντήρηση των σχετικών συσκευών και 

φροντίζει για την συνεργασία και λειτουργία τους με όμοιες εγκαταστάσεις ενώσεων του 

εξωτερικού η εσωτερικού. 

 Συνεργάζεται σε κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείτε με τις αρμόδιες επιτροπές 

άλλων Σωματείων. 

   Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι κάποιος άλλος μέλος ή μη της Ένωση  

παρεμβαίνει ή παρακωλύει  το έργο της  ενημερώνει το Δ.Σ. ακόμη και εγγράφως  εάν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. 

 δ) Η Επιτροπή Εκπαίδευσης Μελών και Εκδόσεων. 

 

 Χειρίζεται όλα τα θέματα εκπαίδευσης των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών καθώς 

και της επιμόρφωσης των αδειούχων μελών , αναλαμβάνει την διενέργεια διαλέξεων προς μέλη 

και μη της Ένωσης. 
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 Χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με την δημιουργία και λειτουργία δανειστικής 

βιβλιοθήκης. 

   Φροντίζει για την συγγραφή και την έκδοση εγχειριδίων και φυλλαδίων που 

κρίνονται απαραίτητα για την επιμόρφωση και την ενημέρωση των μελών της Ένωσης. 

   Διενεργεί εκπαιδευτικές διαλέξεις προς μη μέλη και μη μέλη της Ένωσης ,οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια ραδιοερασιτέχνη. 

   Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι κάποιος άλλος μέλος ή μη της Ένωσης  παρεμβαίνει ή 

παρακωλύει  το έργο της  ενημερώνει το Δ.Σ. ακόμη και εγγράφως  εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

  

Δ.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

      

      1.  Κάθε ενέργεια μέλους που στρέφεται έμμεσα η άμεσα κατά της   Ένωσης 

αντιμετωπίζεται όπως προβλέπεται από το καταστατικό. 

      2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα μέλη του Ένωσης οφείλουν να συμμορφώνονται προς 

το καταστατικό, τον Ε.Κ. και το Δ.Σ. 

      3. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να παίρνει ενεργά μέρος στις 

εκδηλώσεις της Ένωσης. 

      4. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποτείνονται προς το Δ.Σ. για κάθε πρόβλημα 

τους σχετικό με την Ένωσης και τον ραδιοερασιτεχνισμό. 

      5. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την γραμματεία του Ένωσης  

για κάθε μεταβολή η αλλαγή των στοιχείων της ταυτότητας τους , του τηλεφώνου τους και της 

διεύθυνσης κατοικίας τους. 

6. Τα μέλη πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν εσωτερικές αντιθέσεις 

όπως πχ. παρεμβολές κατά τις συνομιλίες συναδέλφων. 

      7.  Όλα τα μέλη μπορούν ισότιμα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από 

την Ένωση. 
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      8.  Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το σταθμό της Ένωσης για την εκπαίδευση τους 

και την συμμετοχή τους μετά από απόφαση του Δ.Σ. σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η σχετική 

αίτηση υποβάλλεται στο Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι  (20) ημέρες πριν τον διαγωνισμό. 

      9.  Τα μέλη που χρησιμοποιούν τον σταθμό της  Ένωσης  υποχρεούνται να τηρούν και να 

υπογράφουν το ημερολόγιο του. 

     10.  Το Δ.Σ. ορίζει με απόφαση του υπεύθυνο του σταθμού της Ένωσης  ο οποίος πρέπει 

να είναι οπωσδήποτε τακτικό μέλος. 

 11.  Οφείλουν να ενημερώνουν με δική τους ευθύνη την ένωση για την ανανέωση της άδειας 

λειτουργίας του ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου που κατέχουν  ή την τυχόν αφαίρεση τους 

ή πιθανή διακοπή της ισχύος της ή την πιθανή κλοπή αυτής προκειμένου η ένωση να κινήσει 

τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.  

 12.   Ο χώρος στον οποίο τοποθετείται ο σταθμός της ένωσης και ο τρόπος λειτουργίας αυτού 

ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

 

 Ε.       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

1. Η διοίκηση της ένωσης ασκείται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το   

καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών. 

2. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον Ε.Κ. εφαρμόζονται οι εκάστοτε αποφάσεις του 

Δ.Σ. 

3. Το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού της ένωσης 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για καλή συνεργασία με τους ραδιοερασιτεχνικές ενώσεις 

– συλλόγους- σωματεία κλπ. ανά την Ελλάδα με την προϋπόθεση της πλήρους αυτοτέλειας και 

της διοικητικής αυτονομίας της ένωσης. 

4. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να προστατεύει με κάθε μέσον τα μέλη της ένωσης από ενέργειες 

που στρέφονται εναντίον τους, κατά την άσκηση του δικαιώματος και του καθήκοντος που 

έχουν να το πληροφορούν σε θέματα που έχουν σχέση με τις διατάξεις του παρόντος Ε.Κ. 

5. Για κάθε θέμα – ερώτημα που τίθεται εγγράφως και επώνυμα υπόψη  του , το Δ.Σ. έχει 

υποχρέωση να απαντά επίσης εγγράφως σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
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6. Η ενημέρωση των μελών γίνεται με ανακοινώσεις προφορικές μέσω ραδιοσυχνοτήτων ή 

έντυπες ταχυδρομικώς ή μέσω των ανά νησί εκπροσώπων , με συγκεντρώσεις , με έκτακτες 

γενικές συνελεύσεις . 

7. Οι ανακοινώσεις γίνονται σε κάθε περίπτωση που το Δ.Σ. κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να 

ενημερωθούν τα μέλη για θέματα που αφορούν την ένωση ή γενικότερα ραδιοερασιτεχνικά 

θέματα. 

8. Συγκεντρώσεις  των μελών συγκαλεί το Δ.Σ. προκειμένου να συζητηθούν θέματα 

μεγαλύτερης σημασίας και να ληφθεί υπόψη η γνώμη των μελών. Οι συγκεντρώσεις αυτές 

έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα αποκλείεται η ψηφοφορία και οι όποιες γνώμες-απόψεις 

λαμβάνονται υπόψη δεν δεσμεύουν όμως το Δ.Σ. 

Άρθρο 23 

Το παρόν καταστατικό που περιέχει 23 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές και θα 

ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του 

Πρωτοδικείου Σύρου. 

 

                                                                 Σύρος 29-11-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


