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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της προετοιµασίας για τη νοµική σύσταση συλλόγου, µια νέα οµάδα εργασίας αποτελούµενη από
τους ∆ηµήτρη Χαραλαµπόπουλο, Κώστα Κωστόπουλο και Κώστα Μπαλαρά, ανέλαβε τη µετάφραση του ήδη
εγκεκριµένου Καταστατικού του Παραρτήµατος, σύµφωνα µε τα πρότυπα της ASHRAE. Το αποτέλεσµα αυτής
της δουλειάς, αν και σίγουρα χρειάζεται κάποια επιπλέον επεξεργασία, επισυνάπτεται µαζί µε το Ενηµερωτικό
Φυλλάδιο έτσι ώστε να δώσουµε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στους συναδέλφους να διαβάσουν και να
επεξεργαστούν το κείµενο. Όσοι συνάδελφοι έχουν κάποιες παρατηρήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε
κάποιο από τα µέλη της οµάδας εργασίας. Επίσης, έχουν ήδη γίνει επαφές µε δικηγόρο ο οποίος θα αναλάβει τη
τελική επεξεργασία του κειµένου και τις υπόλοιπες νοµικές διαδικασίες, οι οποίες αναµένεται να αρχίσουν το
φθινόπωρο.
Από τον υπεύθυνο της Επιτροπής Έρευνας, Θανάση Αργυρίου, λάβαµε ένα κατάλογο µε τα ερευνητικά
προγράµµατα που έχουν χρηµατοδοτηθεί από την ASHRAE µε µια σύντοµη περιγραφή. Ο κατάλογος αυτός
επισυνάπτεται µε το Ενηµρωτικό ∆ελτίο και θα είναι διαθέσιµος επίσης διαθέσιµος από την ιστοσελίδα του
Ελληνικού Παραρτήµατος της ASHRAE. Στόχος της επιτροπής είναι να εµπλουτίσει τον κατάλογο και µε συναφή
ερευνητικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, µε σκοπό τη καλύτερη δυνατή ενηµέρωση των
µελών του Παραρτήµατος.
Από τον υπεύθυνο της Επιτροπής Φοιτητικών ∆ραστηριοτήτων, Κώστα Παπακώστα και τον συνάδελφο Κώστα
Λύτρα λάβαµε επίσης ορισµένες χρήσιµες πληροφορίες για το νέο διαγωνισµό της ASHRAE για φοιτητές.
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος, µε τις συνεχείς προσπάθειες του ∆ηµήτρη Χαραλαµπόπουλου,
συνεχώς βελτιώνεται. Η νέα έκδοση του www.ashrae.gr είναι διαθέσιµη. Επισκεφθείτε την και στείλτε τυχόν
παρατηρήσεις σας ή σχετικές πληροφορίες και άλλο υλικό θεωρείτε κοινού ενδιαφέροντος στον ∆ηµήτρη.
Άλλη µια ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι η εταιρεία Mason Industries Inc. που δραστηριοποιείται στην
αντισεισµική προστασία των εγκαταστάσεων κλιµατισµού, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε έναν Έλληνα
µηχανολόγο µηχανικό σαν εκπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα. Σχετικές πληροφορίες περιλαµβάνονται στη
συνέχεια.
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Το ∆.Σ. εύχεται σε όλα τα µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος.

Μέλη του ∆.Σ. 2000-2001

Πρόεδρος: Μεγαρίτης Π. (! 01-3242253, " sigmami@acci.gr),
Επόµενος Πρόεδρος: Χαραλαµπόπουλος ∆.Α., (! 01-7210957, " dimitris@ashrae.gr),
Αντιπρόεδρος Μπαλαράς Κ.Α. (! 01-8032503, " costas@astro.noa.gr),
Γραµµατέας: Αλεξίου Γ., ! 0944353400,
Ταµίας: Λύτρας Κ., ! 01-6039900, " klytras@cres.gr,
Αντιπρόσωποι: Ζούκος Β., (! 01-9311440, " mcquay@ath.forthnet.gr). Θεοφύλακτος Κ., ! 01-8219118, " cgtheo@athena.domi.gr
Υπεύθυνοι επιτροπών:
∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 01-8032503, "costas@astro.noa.gr,
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities: Κ. Παπακώστας, ! 01-996025, " dinpap@eng.auth.gr,
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400,
Ψύξης – Refrigeration: Ε. Μέξη, ! 01-6740033,
Υποστήριξης Έρευνας – Research Promotion: Α.Α. Αργυρίου, ! 01-8032503, " thanos@astro.noa.gr, Τεχνολογίας, Έρευνας &
Εθνικών ∆ραστηριοτήτων - Technical, Energy and Government Activities: Κ.Λύτρας, ! 01-6039900, " klytras@cres.gr,
Προγραµµάτων - Chapter Programs: Π. Μεγαρίτης, ! 01-3242253, " sigmami@acci.gr,
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards: Γ. Αλεξίου, ! 0944353400,
Ελέγχου – Auditing: K. Κωστόπουλος,
Υποψηφιοτήτων – Nominating: ∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 01-7210957, " dimitris@ashrae.gr,
Υποδοχής – Reception: Ε. Κορωνάκη, ! 01-6039900
∆ηµοσιότητας – Publicity: Κ. Θεοφύλακτος, ! 01-8219118, " cgtheo@athena.domi.gr,
Συµµετοχής – Attendance: Β. Ζούκος, ! 01-9311440, " mcquay@ath.forthnet.gr,
Εκδόσεων & Ενηµέρωσης - Publications-Newsletter: Κ.Α. Μπαλαράς, ! 01-8032503, "costas@astro.noa.gr
Ιστορίας – Historical: Κ. Θεοφύλακτος, ! 01-8219118, " cgtheo@athena.domi.gr,
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events: Β. Ζούκος, ! 01-9311440, " mcquay@ath.forthnet.gr,
Τµήµατα Παραρτήµατος – Chapter Section: Π. Μεγαρίτης, ! 01-3242253, " sigmami@acci.gr.

• ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η αρµόδια επιτροπή της ASHRAE έστειλε στον υπεύθυνο της Επιτροπής Φοιτητικών ∆ραστηριοτήτων του
Παραρτήµατός µας, Κώστα Παπακώστα (ΑΠΘ) σχετικές πληροφορίες για το νέο διαγωνισµό της ASHRAE για
φοιτητές. Οι ενδιαφερόµενοι Έλληνες φοιτητές πρέπει άµεσα να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στην
ASHRAE ώστε να µπορούν να µετάσχουν και στο διεθνή διαγωνισµό. Το έπαθλο για τους νικητές είναι US$
1500, ανά θεµατική κατηγορία (3 σύνολο) του διαγωνισµού ο οποίος περιλαµβάνει:
α) Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό,
β) Επιλογή Συστηµάτων HVAC,
γ) Σχεδιασµός Συστηµάτων HVAC.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο της επιτροπής Κώστα Παπακώστα.
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• ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜ/ΜΟΥ
Η ASHRAE πρόσφατα έβγαλε ένα καινούργιο οδηγό
σχετικά µε την αντισεισµική προστασία των
εγκαταστάσεων κλιµατισµού “A Practical Guide to
Seismic Restraint”. Ο οδηγός αυτός προετοιµάστηκε
από την εταιρεία Mason Industries Inc. Με την
ευγενική προσφορά της εταιρείας Mason το Ελληνικό
Παράρτηµα έλαβε µερικά αντίτυπα τα οποία ήδη
διατέθηκαν στα µέλη του που εκδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους. Ένα επιπλέον αντίτυπο διατέθηκε
στην βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε.
Όσοι συνάδελφοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να
πάρουν ένα αντίτυπο του βιβλίου παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν
µε
τον
συνάδελφο
∆.
Χαραλαµπόπουλο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις
δραστηριότητες και τα προϊόντα τις εταιρείας µπορούν
να επικοινωνήσουν µε τον κύριο James Soulopoulos
στην ηλεκτρονική διεύθυνση jsoul@mason-ind.com ή
µέσω φαξ +631-3480279.

• Η εταιρεία Mason ενδιαφέρεται για Έλληνα αντιπρόσωπο.

Η εταιρεία Mason Industries Inc. που δραστηριοποιείται στην αντισεισµική προστασία των εγκαταστάσεων
κλιµατισµού, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε έναν Έλληνα µηχανολόγο µηχανικό σαν εκπρόσωπο της εταιρείας
στην Ελλάδα.
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• ∆ιεθνές Συνέδριο Clima 2000
Στις 15-18 Σεπτεµβρίου 2001, οργανώνεται στην Νάπολη της Ιταλίας, το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο Clima 2000
(www.clima2000.it) µε θέµα τον οικολογικό σχεδιασµό των κτιρίων και του ανθρώπινου περιβάλλοντος σε
συνδυασµό µε τα υλικά και την τεχνολογία κατασκευών.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ιταλική Ένωση Μηχανικών Θέρµανσης, Κλιµατισµού και Ψύξης και την
αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ένωση (REHVA) και την ASHRAE.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τον εκπρόσωπο καλής θέλησης
του Συνεδρίου για την Ελλάδα, κύριο Ν. Κουλεϊµάνη – Τάλως Μελετητική ΑΕ (τηλ 7229675, Φαξ 7229819,
email: taloseng@otenet.gr).

•

Χορηγοί

Ευχαριστούµε για την υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος. Με αλφαβητική σειρά:

• ABB
• ALPHA
• CARRIER
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• KLIMATAIR
• LENNOX
• McQUAY
• TRANE
• YORK
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ
Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE.

•

Τα µέλη του Ελληνικού Παραρτήµατος

Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση, πρέπει να στείλουν ένα σύντοµο βιογραφικό
3-4 γραµµών, µε τις δραστηριότητες, εξειδικεύσεις και ενδιαφέροντα τους.
Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων που θα διευκολύνει µελλοντικές συνεργασίες, την αλληλοϋποστήριξη και την ανεύρεση
βοήθειας σε προβλήµατα που απαιτείται εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς. Συµπληρώστε το όνοµα σας και τις πληροφορίες που θεωρείται
ουσιαστικές (χρησιµοποιείστε εάν είναι δυνατόν λέξεις κλειδιά) και στείλτε τις σε κάποιο µέλος του ∆Σ. Σε πρώτη φάση οι πληροφορίες αυτές
θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των µελών µε τις διευθύνσεις και τηλέφωνα, αλλά σύντοµα θα ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα του
Παραρτήµατος στο διαδίκτυο.
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ΠΑΤΣΟΥΚΗΣ Στρατής
∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ 1973
Μέλος ΤΕΕ, ASHRAE
Τηλ: 01-9620787,0385-39013, Fax: 0385-37911
Email epats@tee.gr & stratis.patsoukis@gr.abb.com
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Από Οκτ1973 µέχρι Απρ1976 Κατά τη διάρκεια της Στρ.Θητείας σε ∆ΣΕ (∆ιεύθυνση Στρ. Εργων)∆ιάφορα Η/Μ κτιρίων. 2. Από Μαι1976 µέχρι Ιουν1979 εταιρεία ΒΙΟΚΑΤ στη Jeddah S.Arabia σε έργα υδρευσης, 3. Από
Ιουν1979 µέχρι Φεβ1981 εταιρεία ΒΙΟΚΑΤ ΑΗΣ Καρδιάς ΙΙΙ/ΙV 2*300MW-Σωληνώσεις Υψηλής Πίεσης, 4. Από Μαρ1981
µέχρι ∆εκ1983 όπως στο 2, 5. Από Μαρ1984 µέχρι Απρ1986 εταιρεία Η&Ν Καβουλάκος σε έργα βιολογικών καθαρισµών
στο Bahrain, 6. Aπό Μαι 1986 µέχρι Οκτ1990 ελεύθερος Consultant σε έργα κλιµατισµού, 7. Από Νοε1990 µέχρι Ιαν1992
εταιρεία ΓΕΝΕΡ έργα κλιµατισµού κτιρίων και αφύγρανσης αποθηκών πυροµαχικών-Προϊστάµενος εργοταξίου,
8. Από
Φεβ1992 µέχρι Ιαν1994 εταιρεία ΑΒΒ-κύριος εργολάβος σταθµού ∆ΕΗ Συνδυασµένου Κύκλου Χανίων όλη η Μ-Η ανέγερσηΠροϊστάµενος Εργοταξίου, 9. Από Φεβ1994 µέχρι Μαρ1995 εταιρεία ΑΒΒ-Ηλεκτρολ. Ανέγερση σταθµού Συνδ. Κύκλου
Λαυρίου (µικρό Λαύριο)- Προϊστάµενος εργοταξίου,
10. Από Απρ1995 µέχρι Αυγ1995 (ΑΒΒ)ΥΗΣ Θησαυρού/H-M
Aνέγερση Γερανογέφυρες 210 και 150t- Προϊστάµενος εργοταξίου,
11. Από Αυγ1995 µέχρι Ιουν1997 (ΑΒΒ)ΥΗΣ
Γλαύκου/Η-Μ Ανέγερση- Προιστάµενος εργοταξίου, 12. Από Ιουν1997 µέχρι Μαρ2000 (ΑΒΒ)Σταθµός Υγροπ.Φυσ.Αερίου
∆ΕΠΑ Ρεβυθούσας-Ολη η Ηλεκτρολ Ανέγερση- Προιστάµενος εργοταξίου,
13. Από Απρ2000 µέχρι Σεπ2000 (ΑΒΒ)
Υποσταθµοί ∆ΕΗ 150kV-Ανέγερση- Προϊστάµενος εργοταξίου, 14. Από Οκτ2000 µέχρι σήµερα (ΑΒΒ) ΑΗΣ Μελίτης
Φλώρινας 1*330MW-Ολη η ηλεκτρολ. Ανέγερση- Προϊστάµενος εργοταξίου.

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι αυτές του Ελληνικού
Παραρτήµατος ή της ASHRAE. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τα άρθρα τους σε ηλεκτρονική µορφή, στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων &
Ενηµέρωσης.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν ένα ενηµερωτικό άρθρο στα επόµενα τεύχη του ∆ελτίου µπορούν
να το στείλουν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον συνάδελφο Κ.Α. Μπαλαρά.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ASHRAE Inc.)
Ηµεροµηνία έγκρισης από την ASHRAE: 6 Ιουλίου, 1999

ΑΡΘΡΟ Ι – ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Το όνοµα του οργανισµού είναι Ελληνικό Παράρτηµα (εφεξής «Παράρτηµα») του Αµερικανικού Συλλόγου
Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης και Κλιµατισµού (εφεξής «Σύλλογος»).

ΑΡΘΡΟ ΙΙ – Ε∆ΡΑ
Η έδρα του Παραρτήµατος είναι η Αθήνα, Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ – ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Παραρτήµατος είναι αποκλειστικά επιστηµονικοί και εκπαιδευτικοί και περιλαµβάνουν, αλλά δεν
περιορίζονται σε: α) την πρόοδο των επιστηµών της θέρµανσης, κλιµατισµού και ψύξης και των συναφών
επιστηµών. β) την συνεχιζόµενη εκπαίδευση των µελών και άλλων ενδιαφεροµένων στις προαναφερθείσες
επιστήµες, µέσω διαλέξεων, επιδείξεων και δηµοσιεύσεων. γ) τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και οικονοµική
υποστήριξη φοιτητών στις προαναφερθείσες επιστήµες. ∆) την ενθάρρυνση της επιστηµονικής έρευνας.

ΑΡΘΡΟ ΙV – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το Παράρτηµα έχει το δικαίωµα να υλοποιεί όλες τις νόµιµες δραστηριότητες που κρίνονται αναγκαίες για την
αρµόζουσα και επιτυχή υλοποίηση των στόχων και σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκε και λειτουργεί, σε
συµφωνία µε το …………, εσωτερικό κανονισµό και τους κανονισµούς του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου, και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία για µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις των φορολογικών νόµων.

ΑΡΘΡΟ V – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
5.1 Το Παράρτηµα δεν λειτουργεί για το οικονοµικό όφελος των µελών του. ∆εν επιτρέπεται η απόδοση ή η
χρησιµοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο των οικονοµικών εσόδων του Παραρτήµατος για προσωπικό όφελος
οποιουδήποτε ιδιοκτήτη, εργαζόµενου ή µετόχου. ∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε µορφή αµοιβής, µισθός ή άλλου
είδους πληρωµή, σε οποιοδήποτε µέλος. ∆εν επιτρέπονται κανενός είδους δραστηριότητες του Παραρτήµατος να
γίνονται µε σκοπό την ατοµική εξυπηρέτηση και παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών προς οποιοδήποτε µέλος.
5.2 Το Παράρτηµα δεν έχει το δικαίωµα να ενεργεί για ή σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου, το οποίο πρέπει να
σηµειώνεται στο λογότυπο των εντύπων που θα χρησιµοποιεί το Παράρτηµα. Το Παράρτηµα δεν πρέπει να
χρησιµοποιεί το όνοµα του Συλλόγου εκτός από την περίπτωση που συνδυάζεται µε το όνοµά του ίδιου του
Παραρτήµατος. Το Παράρτηµα δεν πρέπει να χρησιµοποιεί το έµβληµα του Συλλόγου χωρίς την έγγραφη έγκριση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου. Το Παράρτηµα δεν πρέπει να επιφέρει καµιά οικονοµική ευθύνη ή
συµβατική υποχρέωση στον Σύλλογο.
5.3 Το Παράρτηµα δεν πρέπει να διανέµει εκδόσεις σε άτοµα που δεν είναι µέλη χωρίς την προηγούµενη έγκριση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου. Ορισµένες εκδόσεις για τα µέλη όπως το ενηµερωτικό φυλλάδιο του
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Παραρτήµατος ή ο κατάλογος των µελών/προϊόντων, µπορούν να διανέµονται σε άτοµα που δεν είναι µέλη, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.
5.4 Το Παράρτηµα δεν µπορεί να συµβάλλει, να συνδέεται ή να γίνει µέλος µε άλλο σύλλογο, σύνδεσµο, εταιρεία,
συµβούλιο, ή άλλο οργανισµό χωρίς την προηγούµενη έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου.
5.5. Το Παράρτηµα δεν πρέπει να προτείνει, υποστηρίζει ή να εγκρίνει οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, έκδοση,
άτοµο ή οντότητα για την προώθηση ιδιωτικών συµφερόντων.

ΑΡΘΡΟ VΙ – ∆ΙΑΛΥΣΗ
6.1 Το Παράρτηµα µπορεί να διαλυθεί:
α) µε την σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον του εξήντα τοις εκατό (60%) των µελών του που έχουν τακτοποιηµένες
τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και είναι ενεργά µέλη του Παραρτήµατος, είτε προσωπικά είτε µέσω
πληρεξουσίου, κατά την διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Παραρτήµατος µε αυτό τον σκοπό, ή
β) µε την ψήφο των δυο τρίτων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µετά από έγγραφη εντολή,
την αποστολή γραπτής κλήσης για ακρόαση που έχει σταλεί εξήντα (60) ηµέρες ενωρίτερα µε συστηµένη
επιστολή στον Πρόεδρο του Παραρτήµατος, και παρέχοντας την δυνατότητα για τον εκπρόσωπο του
Παραρτήµατος να παραστεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ή µιας επιτροπής από τρία (3) ή
περισσότερα µέλη που έχουν οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
6.2 Στην περίπτωση της διάλυσης του Παραρτήµατος, όλα τα χρέη και χρηµατικές υποχρεώσεις που προέκυψαν
νοµικά εκ µέρους του Παραρτήµατος θα πρέπει να πληρωθούν. Τα υπόλοιπα χρήµατα θα πρέπει να διατεθούν
σύµφωνα µε την παράγραφο 6.3.
6.3 Στην περίπτωση διάλυσης του Παραρτήµατος, το υπόλοιπο ενεργητικό του Παραρτήµατος θα πρέπει να
µεταβιβαστεί στο Σύλλογο.
6.4 Στην περίπτωση που κατά την περίοδο αυτή ο Σύλλογος δεν λειτουργεί πλέον ή δεν έχει φορολογική
απαλλαγή υπό τον ισχύοντα φορολογικό κώδικα για µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς, το ενεργητικό του
Παραρτήµατος θα πρέπει να µεταφερθεί στον αντίστοιχο οργανισµό που θα υπηρετεί παρόµοιους στόχους µε
αυτούς του Συλλόγου και να απαλλάσσεται από φορολογία.

ΑΡΘΡΟ VΙΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
7.1 Όλα τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού µπορεί να αλλαχθούν ή να ακυρωθούν, σύµφωνα µε το ….., τον
εσωτερικό κανονισµό, τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου, και την ισχύουσα φορολογική
νοµοθεσία για µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή τις ισχύουσες διατάξεις του φορολογικού κώδικα.
7.2 Τροποποιήσεις στο Καταστατικό, όπως είναι διατυπωµένες εγγράφως στις οδηγίες του Γραµµατέα του
Συλλόγου, πρέπει να γίνουν αποδεκτές από την πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι τροποποιήσεις
πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως από τον Γραµµατέα του Παραρτήµατος προς όλα τα µέλη, ή ένα µέλος του
διοικητικού συµβουλίου του Παραρτήµατος πρέπει να ανακοινώσει τις πιθανές τροποποιήσεις στην επόµενη
συνεδρίαση.
7.3 Τροποποιήσεις στο Καταστατικό µπορούν επίσης να ξεκινήσουν προετοιµάζοντας µια έγγραφη πρόταση από
την πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από τουλάχιστον πέντε (5) ενεργά µέλη που έχουν δικαίωµα
ψήφου, οι οποίες παρουσιάζονται στην επόµενη συνεδρίαση. Εάν εγκριθούν από την πλειοψηφία των
παρευρισκοµένων µελών, ο Γραµµατέας πρέπει να ταχυδροµήσει αντίγραφα των προτεινοµένων τροποποιήσεων
προς όλα τα µέλη όχι αργότερα από επτά (7) ηµέρες πριν από την επόµενη συνεδρίαση. Εάν εγκριθούν από τα δυο
τρίτα (2/3) όσων ψηφίσουν στην δεδοµένη συνεδρίαση, ο Γραµµατέας πρέπει να στείλει τις προτεινόµενες
τροποποιήσεις στον Γραµµατέα του Συλλόγου για έγκριση από την Επιτροπή Καταστατικού και Εσωτερικών
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Κανονισµών του Συλλόγου και ανασκόπηση από τον Πρόεδρο της Γεωγραφικής Περιοχής του Παραρτήµατος. Οι
τροποποιήσεις ενεργοποιούνται µόνο µετά από γραπτή ειδοποίηση για την έγκρισή τους από την Επιτροπή
Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισµών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ VΙΙ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Το Καταστατικό αυτό πρέπει να συµπληρωθεί και να γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Αντίγραφα του Καταστατικού πρέπει να σταλούν από τον Γραµµατέα προς όλα τα µέλη και πρέπει
να αποστέλλεται µετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, σε όλους όσους γίνονται µέλη του Παραρτήµατος.
Έγινε αποδεκτό από το Ελληνικό Παράρτηµα:
Ηµεροµηνία 6/5/99

Υπογραφή Προέδρου (Κ.Α. Μπαλαράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ Νο 8 / 2001

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING
AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ: 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999

ΑΡΘΡΟ Ι – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
1.1 ∆ιοικητικά όργανα: Το Ελληνικό Παράρτηµα (εφεξής ‘‘Παράρτηµα”) του Αµερικάνικου Συλλόγου
Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης και Κλιµατισµού “American Society Of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc.” (εφεξής ‘‘Σύλλογος”) διοικείται βάσει του καταστατικού και του παρόντος
κανονισµού λειτουργίας σε βαθµό που να µην αντιτίθεται προς το “Πιστοποιητικό Συγχώνευσης”,
Κανονισµούς, και Κανόνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου.
1.2 Ερµηνεία: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιλύει όλα τα προβλήµατα ερµηνείας του Καταστατικού και του
παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας.
1.3 Κανόνες τάξης: Η διεξαγωγή των συνελεύσεων των µελών καθορίζεται στο Καταστατικό και στον παρόντα
Κανονισµό Λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ II – Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ
2.1 Προσόντα-προϋποθέσεις: Η ιδιότητα µέλους στο Παράρτηµα περιλαµβάνει όλα τα µέλη του Συλλόγου που
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και που εδρεύουν στην γεωγραφική περιοχή του Παραρτήµατος,
όπως προδιαγράφεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου και τα οποία έχουν νοµότυπα γίνει µέλη
του Παραρτήµατος
2.2 Μη µόνιµα διαµένοντες: Μη δεχόµενο τα ανωτέρω, κάποιο µέλος του Συλλόγου που εδρεύει στην
γεωγραφική περιοχή ενός Παραρτήµατος µπορεί να επιλέξει να γίνει µέλος ενός άλλου Παραρτήµατος.
Κάποιο µέλος µπορεί να επιλέξει να γίνει µέλος σε περισσότερα του ενός Παραρτήµατα.
2.3 Βαθµός: Κάθε µέλος διατηρεί τον ίδιο βαθµό µέλους στο Παράρτηµα όπως και στο Σύλλογο.
2.4 ∆ικαιώµατα και προνόµια: Όλα τα µέλη του Παραρτήµατος δικαιούνται να έχουν τα ίδια δικαιώµατα και
προνόµια, εκτός α) Συνεταιρισµούς, β) Μέλη Σπουδαστές και γ) µέλη που δεν έχουν πληρώσει τις
συνδροµές τους στο Παράρτηµα, τις οφειλές τους, και οποιεσδήποτε άλλες οικονοµικές υποχρεώσεις εντός
εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής, δεν θα έχουν το δικαίωµα εκλέγει και εκλέγεσθαι ως
αξιωµατούχου, διοικητικού στελέχους ή προεδρεύοντα επιτροπής του Παραρτήµατος. Όλα τα δικαιώµατα
και προνόµια του µέλους αφορούν το µέλος µόνον και δεν είναι διαπραγµατεύσιµα ή µεταβιβάσιµα, εκτός
όπως αλλιώς καθορίζεται στο άρθρο III, §3,7 του παρόντος.
2.5 Αναστολή: Σε περίπτωση που ένα µέλος δεν πληρώνει τις συνδροµές του στο παράρτηµα, τις οφειλές τους,
και οποιεσδήποτε άλλες οικονοµικές υποχρεώσεις εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία οφειλής, τότε
παύουν να ισχύουν όλα τα δικαιώµατα και προνόµια που προκύπτουν από την συµµετοχή του ως µέλος στο
Παράρτηµα αναστέλλονται. Όλα τα ανωτέρω αποκαθίστανται µε την αποπληρωµή από το µέλος των
υποχρεώσεων του. Αµέλεια πληρωµής των οφειλών προς το Παράρτηµα ή όποιων άλλων οικονοµικών
υποχρεώσεων προς το Παράρτηµα δεν θα επηρεάσουν την θέση του µέλους στο Σύλλογο.
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2.6 Λήξη. Η συµµετοχή στο Παράρτηµα ενός µέλους περαιώνεται µε τον θάνατο του µέλους αυτού, την
µεταφορά της έδρας του µέλους σε γεωγραφική περιφέρεια άλλου Παραρτήµατος εκτός όπως περιγράφεται
στο άρθρο II §2.2 του παρόντος ή παραλαβή έγγραφης ειδοποίησης από ένα µέλος για την λήξη της
συµµετοχής του ως µέλος. Στην περίπτωση αυτή, ούτε το πρώην µέλος, ούτε οι εκπρόσωποί του, κληρονόµοι
ή δικαιούχοι του έχουν πλέον δικαίωµα, τίτλο ή ενδιαφέρον στο Παράρτηµα ή στα περιουσιακά του στοιχεία.
2.7 Αποβολή: Ένα µέλος µπορεί να αποβληθεί από τον Σύλλογο και το Παράρτηµα, µόνον κατόπιν ενεργειών
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Μια τέτοια ενέργεια είναι δυνατόν να προκληθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου κατόπιν έγγραφη κατηγορίας και συνοδευόντων αποδεικτικών
στοιχείων µέσω του γραµµατέα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ III – ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
3.1 Τακτικές Συνελεύσεις: Οι συνελεύσεις των µελών του Παραρτήµατος θα πραγµατοποιούνται κατ’ ελάχιστον
σε µηνιαία βάση από τον Οκτώβριο µέχρι τον Μάϊο σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
3.2 Ετήσια Συνέλευση.: Η ετήσια συνέλευση του Παραρτήµατος για την ανάθεση καθηκόντων σε
αξιωµατούχους και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς επίσης και η αναγγελία διορισµών των επιτροπών, θα
πραγµατοποιείται τον µήνα Νοέµβριο σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3.3 Έκτακτες Συνελεύσεις: Έκτακτες συνελεύσεις του παραρτήµατος είναι δυνατόν να συγκληθούν από τον
πρόεδρο κατά την κρίση του ή µε εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το 15% των µελών που έχουν
δικαίωµα ψήφου.
3.4 Ανακοίνωση Συνελεύσεων: Έγκαιρη γραπτή ανακοίνωση για όλες τις συνελεύσεις αποστέλλεται από τον
γραµµατέα σε όλα τα µέλη, προσδιορίζοντας τον τόπο, ηµεροµηνία, ηµέρα και ώρα για κάθε συνέλευση και
στην περίπτωση έκτακτης συνέλευσης την αιτία σύγκλισης αυτής.
3.5 Απαρτία: Μία ελάχιστη απαιτούµενη παρουσία µελών ίση προς το 15% των µελών που έχουν δικαίωµα
ψήφου είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση εργασιών σε µια συνέλευση, εκτός του γεγονότος ότι δεν
πραγµατοποιείται καµία εργασία εάν δεν παρευρίσκεται επίσης η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
3.6 Ψήφος πλειοψηφίας: Απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων µελών ή έγγραφης εξουσιοδότησης απόντων
µελών για την αποδοχή κάθε θέµατος, εκτός εάν άλλως καθορίζεται στο καταστατικό ή τον παρόντα
κανονισµό.
3.7 Εξουσιοδοτήσεις: Ένα µέλος µπορεί να ψηφίσει για οποιοδήποτε θέµα σε θέση απόντος µέλους, εφόσον έχει
έγγραφη εξουσιοδότηση µε ηµεροµηνία από το απουσιάζον µέλος. Καµία εξουσιοδότηση δεν έχει ισχύ µετά
παρέλευση ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία που αναφέρεται σε αυτήν, εκτός εάν άλλως
καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ IV – ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
4.1 Συνδροµές Συλλόγου: Η ετήσια συνδροµή µέλους στον Σύλλογο, όπως καθορίζεται κατά διαστήµατα από
αυτόν, καταβάλλεται στο Συλλόγου.
4.2 Συνδροµές Παραρτήµατος: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην διακριτική του ευχέρεια και κατόπιν έγκρισης δια
ψηφοφορίας των µελών του, δύναται να επιβάλλει συνδροµές ή επιβαρύνσεις ή άλλες καταβολές, εφ’όσον
είναι αιτιολογηµένες και αναγκαίες
για την αντιµετώπιση τρεχουσών δαπανών λειτουργίας του
Παραρτήµατος. Οι προθεσµίες καταβολής των ως άνω πληρωµών καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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4.3 Οικονοµικό έτος: Το οικονοµικό έτος του Παραρτήµατος ολοκληρώνονται την 30η Ιουνίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ V – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
5.1 Καθήκοντα: Η περιουσία και οι υποθέσεις του Παραρτήµατος διαχειρίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί όλες τις εργασίες του Παραρτήµατος, οι οποίες δεν απαιτούν πλήρη
απαρτία των µελών του παραρτήµατος. Ο προεδρεύων δίνει σύντοµη αναφορά για τα πεπραγµένα στην
επόµενη συνέλευση του παραρτήµατος.
5.2 Σύνθεση: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους αξιωµατούχους του, από τον πλέον πρόσφατο
διαθέσιµο προηγούµενο πρόεδρο και κατ’ελάχιστον από δύο µέλη που έχουν εκλεγεί σύµφωνα µε το άρθρο
VII του παρόντος.
5.3 Συνελεύσεις: Ο χρόνος και ο τόπος των τακτικών συνελεύσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι στην
διακριτική ευχέρεια του Συµβουλίου. Έκτακτη συνέλευση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προκληθεί
από τον Πρόεδρο, στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, ή ύστερα από έγγραφο αίτηµα δύο µελών του
Συµβουλίου.
5.4 Απαρτία και ψήφος πλειοψηφίας: Απαρτία για τη εκτέλεση ενεργειών θα ορίζεται ως η πλειοψηφία των
παρόντων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και η πλειοψηφία των µελών είτε είναι παρόντες είτε
εκπροσωπούνται µε εξουσιοδότηση για την υιοθέτηση οποιουδήποτε θέµατος, εκτός εάν άλλως καθορίζεται
στο καταστατικό ή τον παρόντα κανονισµό λειτουργίας. Ο τρόπος της εξουσιοδότησης πρέπει να είναι
σύµφωνος µε τις οδηγίες του άρθρου III, § 3.7 του παρόντος.
5.5 Ειδοποίηση Συνελεύσεων: Η έγκαιρη έγγραφη ανακοίνωση για την σύγκλιση όλων των συνελεύσεων
αποστέλλεται στα µέλη από τον Γραµµατέα, καθορίζοντας τόπο, ηµεροµηνία και ώρα αυτών, και στην
περίπτωση έκτακτων συνελεύσεων, τον λόγο σύγκλισης αυτών.
5.6 ∆ιορισµός Ελεγκτικής Επιτροπής: Το εκλεγµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διορίσει τα µέλη της ελεγκτικής
επιτροπής, κατά την παράγραφο 8.3.9 του παρόντος σε µία συνέλευση του εκλεγµένου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που προηγείται της ετήσιας συνέλευσης του Παραρτήµατος. Οι διορισµοί ανακοινώνονται στην
ετήσια συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ VI – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
6.1 Τίτλοι: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Παραρτήµατος θα αποτελείται από τους παρακάτω: ο Πρόεδρος, ο
επόµενος Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραµµατέας και ο Ταµίας.
6.2 Πολλαπλά Αξιώµατα: Με εξαίρεση το αξίωµα του Προέδρου, ένα µέλος µπορεί να έχει οσαδήποτε αξιώµατα.
6.3 Ο Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Παραρτήµατος και έχει την αρµοδιότητα
της γενικής κατεύθυνσης των θεµάτων του Παραρτήµατος και την γενική εποπτεία όλου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, υποκείµενος βεβαίως στον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος αναφέρει από
καιρού εις καιρόν στα µέλη και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλα τα θέµατα που υποπίπτουν στην αντίληψή
του και τα οποία είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το Παράρτηµα και πρέπει έτσι να λάβει γνώση. Ο Πρόεδρος
θα προεδρεύει σε όλες τις συνελεύσεις των µελών του παραρτήµατος και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου; θα
υπογράφει και διεκπεραιώνει για λογαριασµό του Παραρτήµατος όλες τις συµβάσεις; ή άλλου είδους
έγγραφο εξουσιοδοτηµένο από το Συµβούλιο, εκτός των περιπτώσεων όταν η υπογραφή και διεκπεραίωση
αυτών ανατίθενται ρητώς ή επιτρέπονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από τον παρόντα κανονισµό σε
κάποιο άλλο αξιωµατούχο ή εκπρόσωπο του Παραρτήµατος.
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6.4 Επόµενος Πρόεδρος: Ο Επόµενος Πρόεδρος διαδέχεται αυτοµάτως τον Πρόεδρο, µόλις λήξει η θητεία του.
Εν απουσία του Προέδρου, ο Επόµενος Πρόεδρος ασκεί όλες τις εξουσίες και έχει όλες τις υποχρεώσεις του
Προέδρου. Επί πλέον ο Επόµενος Πρόεδρος διορίζει τα µέλη επιτροπών αρκετά νωρίτερα από τον χρόνο
διεξαγωγής της Περιφερειακής Συνέλευσης Παραρτηµάτων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής των
διορισµένων στα εργαστήρια της Περιφερειακής Συνέλευσης Παραρτηµάτων πριν την ανάληψη των
καθηκόντων τους ως προεδρεύοντες των επιτροπών του Παραρτήµατος. Προεδρεύοντες τέτοιων επιτροπών
όπως Φοιτητικών ∆ραστηριοτήτων, Προώθηση Μελών, Ψύξης, Προώθησης Έρευνας, Εθνικών
∆ραστηριοτήτων και Προγραµµάτων Παραρτήµατος πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα, να παρακολουθούν
τις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Συνέλευσης Παραρτηµάτων. Πριν την ετήσια συνέλευση του
παραρτήµατος ο Επόµενος Πρόεδρος συµπληρώνει τους διορισµούς αναθέτοντας καθήκοντα σε τουλάχιστον
δύο (2) µέλη επιτροπών σε κάθε υπάρχουσα επιτροπή του Παραρτήµατος.
6.5 Αντιπρόεδρος: Εν απουσία του Προέδρου και του Επόµενου Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις
εξουσίες και έχει όλες τις υποχρεώσεις του προέδρου.
6.6 Ο γραµµατέας: Ο γραµµατέας αποστέλλει ειδοποιήσεις των συνελεύσεων σε όλα τα µέλη του παραρτήµατος
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισµό λειτουργίας, όπως και στους
προεδρεύοντες των επιτροπών, όπως µπορεί να ζητηθεί από τον πρόεδρο. Ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά
των συνελεύσεων του παραρτήµατος και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα αποστέλλει ένα αντίγραφο των
πρακτικών του συνελεύσεων του Παραρτήµατος στον Περιφερειακό Προεδρεύοντα και Περιφερειακό
Αντιπρόεδρο για Προγράµµατα Παραρτηµάτων. και αποστέλλει εγκαίρως ειδοποιητήρια και πρακτικά
συνελεύσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στον Περιφερειακό Προεδρεύοντα. Επιπλέον ο Γραµµατέας
αποστέλλει την εφηµερίδα του Παραρτήµατος στον εκδότη της επίσηµης έκδοσης του Συλλόγου. Ο
γραµµατέας διατηρεί µια κατάλογο µελών, µητρώο παρουσίας των µελών, όπως και βιβλία, έγγραφα και
στοιχεία κατά τις οδηγίες του παραρτήµατος ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία θέτει στην διάθεση
κάθε µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς έλεγχο. Ο Γραµµατέας ειδοποιεί εγκαίρως τα µέλη για τον
διορισµό τους, την εκλογή τους ή την ανάληψη κάποιου αξιώµατος.
6.7 Ο Ταµίας: Ο Ταµίας εισπράττει όλα τα χρηµατικά ποσά, συµπεριλαµβανοµένων οφειλών, συνδροµών,
χρεώσεων και άλλων ποσών και καταθέτει τα ποσά αυτά επ΄ονόµατι του Παραρτήµατος σε τράπεζες ή άλλα
καταθετήρια. Ο Ταµίας δαπανά ποσά µόνον έχοντας εξουσιοδότηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Παραρτήµατος τηρώντας καταστάσεις και παραστατικά των δαπανών και παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά προς
έλεγχο από κάποιο µέλος του ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης συντάσσει πλήρη
οικονοµική έκθεση στην ετήσια συνέλευση του Παραρτήµατος µε κοινοποίηση ενός αντιγράφου στο
περιφερειακό συµβούλιο. Επιπλέον εν απουσία αντίθετων εγγράφων οδηγιών από τον Σύνδεσµο, ο
γραµµατέας συµπληρώνει, εκτελεί και αρχειοθετεί κάθε δήλωση ή επιστροφές παρεπόµενες στην κρατική ή
τοπική φορολογία.
6.8 Συµπληρωµατικά καθήκοντα: Όλοι οι αξιωµατούχοι θα εκτελούν όλα τους τα καθήκοντα που ακολουθούν το
αντίστοιχο αξίωµα όπως και τα καθήκοντα όπως προδιαγράφονται από τον παρόντα κανονισµό ή
καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ VII – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ,
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
7.1 ∆ικαίωµα για Επανεκλογή. Αξιωµατούχοι και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται για διάστηµα
ενός χρόνου, αλλά µπορούν να επανεκλεγούν σε συνεχόµενα διαστήµατα. Ο πρόεδρος µπορεί να επανεκλεγεί
στο ίδιο αξίωµα για ένα επιπλέον συνεχόµενο διάστηµα. Εάν ο πρόεδρος επανεκλεγεί για ένα επιπλέον
συνεχόµενο διάστηµα, ο επόµενος πρόεδρος θα πρέπει να επανεκλεγεί σύµφωνα µε την εκλογική διαδικασία
όπως αναφέρεται στο Τµήµα VII.
7.2 Καθήκοντα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα επιλέγει από τα µέλη που
δικαιούνται να εκλεγούν έναν υποψήφιο για κάθε αξίωµα εκτός προέδρου, και για κάθε µέλος που θα εκλεγεί
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στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και θα λαµβάνει από κάθε υποψήφιο µια έγγραφη δήλωση ότι ο υποψήφιος είναι
µέλος που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του µε τον Σύλλογο και συµφωνεί να θέση υποψηφιότητα. Σε όχι
λιγότερο από τριάντα (30) µέρες πριν από την συγκέντρωση του Νοεµβρίου η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα
παρουσιάσει στον Γραµµατέα τα ονόµατα των υποψηφίων που επελέγησαν, µαζί µε τις δηλώσεις τους.
7.3 Καθήκοντα του Γραµµατέα. Με την λήψη των ονοµάτων από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, ο Γραµµατέας
θα προετοιµάσει έναν κατάλογο µε τα υποψήφιους και θα προωθήσει τον κατάλογο σε όλα τα µέλη που έχουν
δικαίωµα ψήφου τουλάχιστον δέκα (10) µέρες πριν από τις εκλογές.
7.4 Υποψηφιότητες από µέλη. Επιπρόσθετες υποψηφιότητες µελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους,
που συµφωνούν προφορικά ή εγγράφως να είναι υποψήφιοι µπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια της
συγκέντρωσης για εκλογές. Εάν κατά την συγκέντρωση αυτή περισσότερες από µία υποψηφιότητες γίνουν
από τους συγκεντρωθέντες για ένα αξίωµα ή θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα γίνει ψηφοφορία για να
επιλεγεί το όνοµα του αντιπάλου υποψηφίου που θα αναγραφεί στο ψηφοδέλτιο.
7.5 Ψηφοφορία και Εκλογές. Σε όχι λιγότερο από δέκα µέρες πριν από την επόµενη συγκέντρωση, ο Γραµµατέας
θα στείλει ένα ψηφοδέλτιο µέσω ταχυδροµείου, γα την περίπτωση εκλογών µέσω ταχυδροµείου, ή µέσω
εξουσιοδότησης, στην περίπτωση εκλογών στις συγκεντρώσεις, σε όλα τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου.
Στην περίπτωση των εκλογών στις συγκεντρώσεις, ο Πρόεδρος θα διορίζει τρεις «βοηθούς» οι οποίοι θα
βοηθούν για την διενέργεια των εκλογών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή οι «Βοηθοί», εάν υπάρχουν, θα
καταµετρούν και σηµειώνουν όλες τις ψήφους. Ο υποψήφιος που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους για κάθε
αντίστοιχο αξίωµα θα ανακηρύσσεται εκλεγµένος. Εάν υπάρξει ισοψηφία, θα υπάρξει επαναληπτική εκλογή.
7.6 Εγκατάσταση. Αξιωµατούχοι και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα εγκατασταθούν στην ετήσια
συνάντηση του Παραρτήµατος και θα αναλάβουν τα καθήκοντα τους στην αρχή της επόµενης χρονικής
περιόδου του Συλλόγου.
7.7 Κενές Θέσεις. Όποτε παρουσιαστεί µία κενή θέση σε κάποιο αξίωµα ή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λόγω
παραίτησης ή αλλιώς, οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίου και εκλογής θα ακολουθηθούν και όπως αυτές
αναφέρονται στο Άρθρο VII, µε την αίρεση ότι η επιλογή υποψηφίου, εκλογή και εγκατάσταση
αξιωµατούχου θα γίνει όσο είναι πρακτικώς πιο γρήγορα δυνατόν µετά από την δηµιουργία κενής θέσης.
7.8 Αποµάκρυνση. Οποιοδήποτε αξιωµατούχος ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αποµακρυνθεί µε
την ψήφιση των 2/3 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι παρόντα σε ένα τακτό συνέδριο, κάθε
φορά που κατά την κρίση των µελών, τα συµφέροντα του Παραρτήµατος θα εξυπηρετηθούν τοιουτοτρόπως.
Η ενηµέρωση αυτού του συνεδρίου του Παραρτήµατος θα περιέχει την δήλωση ότι ένα σηµαντικό θέµα για
το Παράρτηµα θα παρουσιαστεί για να επιλυθεί.

ΑΡΘΡΟ VIII – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
8.1 Γενικά. Όλες οι επιτροπές του Παραρτήµατος θα ονοµάζονται ως Μόνιµες Επιτροπές ή Ειδικές Επιτροπές. Οι
Μόνιµες Επιτροπές είναι υποχρεωτικές και είναι συνεχούς φύσης, ενώ οι Ειδικές Επιτροπές δηµιουργούνται
για ένα συγκεκριµένο σκοπό και µπορούν να καταργηθούν όταν ο σκοπός τους έχει επιτευχθεί.
8.2 ∆ιορισµοί. Εκτός από όπου αναφέρεται στο παρόν, όλα τα µέλη των Μονίµων Επιτροπών και οι αντίστοιχοι
πρόεδροι των θα διορίζονται από τον Επόµενο Πρόεδρο σύµφωνα µε το άρθρο 6.4.
8.3 Μόνιµες Επιτροπές. Οι Μόνιµες Επιτροπές είναι υποχρεωτικές και διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές
που σχετίζονται µε τη κεντρική επιτροπή ∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων και αυτές που
είναι ουσιώδεις (απαραίτητες) για την λειτουργία του Παραρτήµατος.
8.3.1

Επιτροπή ∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων. H Επιτροπή θα καθορίζει σηµαντικά
θέµατα ενδιαφέροντος για το Παράρτηµα; θα συλλέγει βιογραφικά από πιθανούς υποψήφιους για τον
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Σύλλογο και τα περιφερειακά γραφεία, τις επιτροπές, και για διάφορους επαίνους και διακρίσεις του
Συλλόγου; παρέχει καθοδήγηση στον απεσταλµένο και τον αναπληρωτή απεσταλµένο σε ενέργειες
που θα παρουσιαστούν εκ µέρους του στη κεντρική επιτροπή ∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου
Παραρτηµάτων; και ενθαρρύνει τους προεδρεύοντες των Φοιτητικών ∆ραστηριοτήτων; Προώθησης
Μελών. Ο προεδρεύων αυτής της επιτροπής θα είναι ένας προηγούµενος πρόεδρος του
Παραρτήµατος.
8.3.2

Επιτροπή Φοιτητικών ∆ραστηριοτήτων. Η επιτροπή Φοιτητικών ∆ραστηριοτήτων θα βοηθά και
συνεργάζεται µε άλλους τεχνικούς και επιστηµονικούς οργανισµούς για να επηρεάζει την εκπαίδευση
σε µαθηµατικά και επιστήµη προ της ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης; θα συνεισφέρει στην
δηµιουργία και/ή συνεχιζόµενη λειτουργία φοιτητικών κλάδων του Παραρτήµατος; και θα βοηθά µε
την συµµετοχή του Παραρτήµατος σε σεµινάρια συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και σχετικών
δραστηριοτήτων. Ο προεδρεύων αυτής της επιτροπής, ή ένας ορισµένος αναπληρωτής, αναµένεται να
συµµετέχει στις συγκεντρώσεις της κεντρικής επιτροπής ∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου
Παραρτηµάτων.

8.3.3

Επιτροπή Προώθησης Μελών. Η επιτροπή θα ενθαρρύνει αιτήσεις από άτοµα που έχουν τα προσόντα
για να γίνουν µέλη στον Σύλλογο; θα ενθαρρύνει αυξηµένη συµµετοχή µελών σε θέµατα του
Παραρτήµατος; και θα ενθαρρύνει τα µέλη για βελτίωση της διαβάθµισης τους στον Σύλλογο. Ο
προεδρεύων αυτής της επιτροπής, ή ένας ορισµένος αναπληρωτής, αναµένεται να παρευρίσκεται
στην συγκέντρωση της κεντρικής επιτροπής ∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων.

8.3.4

Επιτροπή Ψύξης. Η Επιτροπή Ψύξης θα προωθεί τις δραστηριότητες ψύξης του Συλλόγου
προωθώντας τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες αυτών των µελών των οποίων η κύρια ασχολία
είναι η ψύξη; θα παρέχει ή κανονίζει τεχνικές πάνω στην ψύξη στα µέλη σε τακτές συγκεντρώσεις
του Παραρτήµατος; θα συνεργάζεται µε την Επιτροπή Προώθησης Μελών για να καθορίσει πιθανά
νέα µέλη που έχουν προσανατολισµό στην ψύξη; θα προωθεί σεµινάρια υποστηριζόµενα από το
Παράρτηµα πάνω στην ψύξη και θα κανονίζει για συνεχιζόµενη εκπαίδευση στον τοµέα της ψύξης. Ο
προεδρεύων αυτής της επιτροπής, ή ένας ορισµένος αναπληρωτής, αναµένεται να συµµετέχει στις
συγκεντρώσεις της κεντρικής επιτροπής ∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων.

8.3.5

Επιτροπή Προώθησης Έρευνας. Η Eπιτροπή Προώθησης Έρευνας θα προωθεί τις ερευνητικές
δραστηριότητες του Συλλόγου µε την διεξαγωγή µίας ετήσιας καµπάνιας για να λαµβάνει επενδύσεις
στην έρευνα της ASHRAE, και θα ενθαρρύνει πρωτότυπες και ανεξάρτητες έρευνες από τα µέλη στις
επιστήµες της θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού, και σε συνδυασµό µε την Επιτροπή
Προγραµµάτων, θα ενθαρρύνει διαλέξεις, επιδείξεις και συζητήσεις σε τεχνικά θέµατα ενδιαφέροντος
για παρουσίαση στις συγκεντρώσεις του Παραρτήµατος. Ο Προεδρεύων αυτής της Επιτροπής, ή ένας
ονοµατισµένος αναπληρωτής, ζητείται να παρίσταται στις συγκεντρώσεις της κεντρικής επιτροπής
∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων και στις Ειδικές Συγκεντρώσεις Περιοχής όταν
του ζητείται από Περιφερειακό Αντιπρόεδρο για Προώθηση Έρευνας.

8.3.6

Επιτροπή Εθνικών ∆ραστηριοτήτων. Η επιτροπή Εθνικών ∆ραστηριοτήτων θα αναπτύξει δεσµούς µε
τους τοπικούς φορείς της κυβέρνησης, θα προωθεί και διαχειρίζεται την τεχνολογία του
Παραρτήµατος και προγράµµατα βραβείων κυβερνητικών υποθέσεων, και θα υποβάλλει βαθµούς
PAOE σχετιζόµενους σε δραστηριότητες τεχνικές και κυβερνητικές. Η επιτροπή θα παρέχει έγκαιρες
αναφορές στον Περιφερειακό αντιπρόεδρο. Ο Προεδρεύων αυτής της επιτροπής, ή ένας ορισµένος
αναπληρωτής, αναµένεται να παρευρίσκεται στις συγκεντρώσεις της κεντρικής επιτροπής ∆ράσεων
Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων.

8.3.7

Επιτροπή Προγραµµάτων Παραρτήµατος. Η επιτροπή Προγραµµάτων Παραρτήµατος θα κάνει τις
προετοιµασίες για οµιλητές για προγράµµατα και τεχνικές συνεδριάσεις σε συγκεντρώσεις του
Παραρτήµατος συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων των οµιλητών για εξοπλισµό, διαµονή και
µετακίνηση, και θα ενεργεί ως οικοδεσπότης κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων. Η Επιτροπή θα
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συντονίζει τις προσπάθειες του Παραρτήµατος κάνοντας διακανονισµούς µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
για τµήµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και αναπτύξει ένα ενεργό «Γραφείο Οµιλητών» για να
παρουσιάσει οµιλίες και σεµινάρια σε παραρτήµατα και περιοχές. Ο προεδρεύων αυτής της
επιτροπής, ή ένας ορισµένος αναπληρωτής, αναµένεται να παρευρίσκεται στις συγκεντρώσεις της
κεντρικής επιτροπής ∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων.
8.3.8

Επιτροπή ∆ιακρίσεων και Βραβείων. Η επιτροπή ∆ιακρίσεων και Βραβείων θα αποτελείται από έναν
προεδρεύοντα και τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον µέλη, κατά προτίµηση προηγούµενους Προέδρους
του Παραρτήµατος. Η Επιτροπή ∆ιακρίσεων και Βραβείων θα προωθεί την αναγνώριση µελών του
παραρτήµατος που ξεχωρίζουν µέσα στο Παράρτηµα, στην Περιοχή, στην Ένωση, συνεταιρικές
ενώσεις και στην κοινωνία. Η επιτροπή θα υποβάλλει ονόµατα µελών του παραρτήµατος στην
ASHRAE και άλλους οργανισµούς για διακρίσεις και βραβεία που απονέµονται από την ASHRAE
και άλλους οργανισµούς. Ο Προεδρεύων αυτής της επιτροπής, ή ένας ορισµένος αναπληρωτής,
αναµένεται να παρευρίσκεται στις συγκεντρώσεις της κεντρικής επιτροπής ∆ράσεων Γεωγραφικού
Συνεδρίου Παραρτηµάτων.

8.3.9

Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου. Η επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) µέλη,
κανένα από τα οποία δεν θα είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και θα εκλέγει τον
προεδρεύοντα της.

8.3.10 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων θα αποτελείται από πέντε µέλη που έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι στη
επιτροπή Υποψηφιοτήτων, αλλά όχι ως προεδρεύων. Η επιτροπή θα εκλέγεται από το Παράρτηµα
στην συγκέντρωση του Μαΐου. Υποψηφιότητες θα τεθούν από τα συγκεντρωθέντα µέλη σε µία
τέτοια συγκέντρωση. Οι υποψήφιοι που θα λάβουν τους πέντε περισσότερους ψήφους θα εκλεγούν.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα γίνει συµπληρωµατική εκλογή, η οποία θα γίνει στην ίδια συγκέντρωση.
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα εκλέγει τον δικό της προεδρεύοντα.
8.3.11 Επιτροπή Υποδοχής. Η επιτροπή Υποδοχής θα ενθαρρύνει συναδελφικότητα µεταξύ των µελών και
θα δίνει εγκάρδιους χαιρετισµούς σε καλεσµένους και νέα µέλη του Συλλόγου.
8.3.12 Επιτροπή ∆ηµοσιότητας. Η επιτροπή ∆ηµοσιότητας θα δηµοσιεύει το όνοµα τους σκοπούς και της
δραστηριότητες του Παραρτήµατος σε µία προσπάθεια να αποκτήσει µέλη µε τα απαραίτητα
προσόντα; και θα αναφέρει τις γενικού ενδιαφέροντος δραστηριότητες του Παραρτήµατος στον τύπο.
8.3.13 Επιτροπή Συµµετοχής. Η επιτροπή Συµµετοχής θα ευθύνεται για την επαφή µε κάθε µέλος του
Παραρτήµατος πριν από κάθε προγραµµατισµένη συγκέντρωση ή γεγονός, και θα εξακριβώνει την
προσδοκώµενη συµµετοχή.
8.3.14 Επιτροπή Εκδόσεων και Ενηµέρωσης. Η επιτροπή εκδόσεων και συγκεντρώνει ενδιαφέροντα νέα για
τα µέλη του Παραρτήµατος και θα επιβλέπει την δηµοσίευση του περιοδικού του Παραρτήµατος.
8.3.15 Επιτροπή Ιστορίας. Η επιτροπή Ιστορίας θα συλλέγει και διαφυλάσσει γεγονότα, φωτογραφίες,
αρχεία και άλλα αναµνηστικά που έχουν σχέση µε την ιστορία του παραρτήµατος.
8.3.16 Επιτροπή Ειδικών Εκδηλώσεων. Η Επιτροπή Ειδικών Εκδηλώσεων θα αναλαµβάνει την διοργάνωση
για οιεσδήποτε ειδικές εκδηλώσεις που θα είναι χορηγός το Παράρτηµα, ή για άλλες εκδηλώσεις στις
οποίες τα µέλη του Παραρτήµατος έχουν προσκληθεί.
8.3.17 Επιτροπή Τµηµάτων Παραρτήµατος. Όταν µία περιοχή παραρτήµατος έχει καθοριστεί ότι δεν της
παρέχονται οι υπηρεσίες του παραρτήµατος, το παράρτηµα µπορεί να δηµιουργήσει µία Επιτροπή
Τµηµάτων Παραρτήµατος η οποία θα ξεκινήσει και συντηρεί τµήµατα παραρτήµατος µέσα στον
χώρο του Παραρτήµατος. Ο πρόεδρος του Παραρτήµατος θα ονοµάζει έναν αντιπρόσωπο.
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8.4 Άλλες Επιτροπές. Επιπρόσθετες επιτροπές θα χαρακτηρίζονται σαν Ειδικές Επιτροπές και θα µπορούν να
ορίζονται σε οποιαδήποτε στιγµή από τον Πρόεδρο, µε την συµβουλή και έγκριση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, και θα ανακοινώνονται στην επόµενη συγκέντρωση του Παραρτήµατος.
8.5 Χηρεύουσες Θέσεις. Όταν κάποιο µέλος αρνείται έναν διορισµό σε µία επιτροπή, ή όταν υπάρχει κενή θέση
σε κάποια επιτροπή λόγω παραίτησης ή άλλης αιτίας, ο Πρόεδρος θα, µε την συµβουλή και έγκριση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζει ένα άλλο µέλος σε αυτήν την επιτροπή.
8.6 Αποµάκρυνση. Οποιοδήποτε µέλος επιτροπής ορισµένο ή εκλεγµένο µπορεί να αποµακρυνθεί από το άτοµο ή
τα άτοµα που είναι εξουσιοδοτηµένα να ορίζουν ή ψηφίζουν ένα τέτοιο µέλος οποτεδήποτε, κατά την κρίση
τους.
8.7 Συµµετοχή σε ∆ιοικητικά Συµβούλια. Οι πρόεδροι των επιτροπών θα µετέχουν στις συγκεντρώσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν τους ζητείται από τον προεδρεύοντα, αλλά δεν θα έχουν δικαίωµα ψήφου σε
αυτές τις συγκεντρώσεις.

ΑΡΘΡΟ IX – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
9.1 Ισχύς και Περιορισµοί. Όλα τα άρθρα του καταστατικού θα υπόκεινται σε τροποποίηση ή ακύρωση, σε
συµφωνία µε τον Κανονισµό Ενοποίησης, Κανονισµούς, και κανόνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου και ισχυόντων φορολογικών κανονισµών για µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή αντιστοιχούντες
προβλέψεις εφαρµόσιµων φορολογικών νόµων.
9.2 Από τον Σύλλογο. Τροποποιήσεις σε αυτούς τους κανονισµούς προωθηµένες σε έγγραφες κατευθυντήριες
γραµµές του Γραµµατέα του Συλλόγου θα υιοθετούνται από µια πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Έγγραφα αντίγραφα των αναφεροµένων τροποποιήσεων θα αποστέλλονται από τον Γραµµατέα του
Παραρτήµατος σε όλα τα µέλη, ή ένας αξιωµατούχος του Παραρτήµατος θα διαβάζει τις αναφερόµενες
τροποποιήσεις στη επόµενη συγκέντρωση του Παραρτήµατος.
9.3 Από το Παράρτηµα. Τροπολογίες σε αυτούς τους Κανονισµούς µπορεί να αρχίσουν µε µία έγγραφη
απόφαση της πλειοψηφίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από όχι λιγότερους από πέντε (5) µέλη που έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους µε δικαίωµα ψήφου και µπορούν να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε
συγκέντρωση του Παραρτήµατος. Εάν εγκριθεί από την πλειοψηφία των παρόντων µελών, ο γραµµατέας του
Παραρτήµατος θα αποστείλει αντίγραφα των προτεινόµενων τροποποιήσεων σε όλα τα µέλη όχι λιγότερο
από επτά (7) ηµέρες πριν από την επόµενη συγκέντρωση. Εάν εγκριθεί µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) στην
συγκέντρωση, ο γραµµατέας του Παραρτήµατος θα προωθήσει αυτές τις τροπολογίες στον γραµµατέα του
Συλλόγου για έγκριση από την επιτροπή Καταστατικού και Κανονισµών του Συλλόγου και επιθεώρηση από
τον Περιφερειακό Πρόεδρο. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν µόνο µετά την έγγραφη λήψη
αποδοχής από την επιτροπή Καταστατικού και Κανονισµών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ X – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Οι Κανονισµοί αυτοί θα συµπληρωθούν και θα γίνουν αποδεκτοί από την πλειοψηφία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Έγγραφα αντίγραφα των αναφεροµένων Κανονισµών θα αποσταλούν από τον Γραµµατέα σε όλα τα
µέλη, και θα αποσταλούν, όπως τροποποιηθούν, στα άτοµα αυτά που από καιρού εις καιρόν γίνονται µέλη του
Παραρτήµατος.

