Εξελεγκτική επιτροπή
Άρθρο 17 (του καταστατικού)
1. Ταυτόχρονα με το Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει μια
τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη,
που ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ενώσεως. Για να
θέσει κανείς υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει
να έχει επτά χρόνια συμπληρωμένα τακτικό μέλος της Ενώσεως.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση
της Ενώσεως, ουσιαστικά και τυπικά, τακτικά κάθε εξάμηνο και
κάθε διαχειριστικό έτος και έκτακτα όταν κρίνει ότι αυτό είναι
ανάγκη και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Αν υπάρχει περίπτωση ευθύνης του Διοικητικού
Συμβουλίου για διαχειριστική ανωμαλία, τότε υποβάλλει την
έκθεσή της και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις
εκθέσεις της που μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό
κάθε χρόνου η Γραμματεία φροντίζει να στείλει στα μέλη της
Ενώσεως 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική Γενική
Συνέλευση, που πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε τέσσερις
μήνες από τότε που έληξε το οικονομικό έτος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής όλα τα βιβλία, έγγραφα και διαχειριστικά στοιχεία.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, το
Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για
να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Ενώσεως και να τιμωρηθούν
οι υπεύθυνοι. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αν κρίνει πως οι
ενέργειες του Δ.Σ. δεν είναι αρκετές, μπορεί να ζητήσει να
γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
6. Αν κενωθεί θέση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συμπληρώνεται

από τους επιλαχόντες με τη σειρά της επιτυχίας τους. Αν
παραιτηθούν και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το
Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να κάνει αρχαιρεσίες για να εκλεγεί νέα
Εξελεγκτική Επιτροπή.
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