ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1-Όνομα και Έδρα
1. Το όνομα του παρόντος οργανισμού θα είναι για την ελληνική γλώσσα Ελληνικό Εθνικό
Παράρτημα της Διεθνούς Εταιρίας των Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων
Τεκμηρίωσης (στο εξής ΕΕΠ-IAML) στο εξής «Παράρτημα» και για την αγγλική.Greek
National Branch of International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres.
2. Έδρα του Παραρτήματος ορίζεται η έδρα του Γενικού Γραμματέα.
Άρθρο 2- Στόχοι:
Το Παράρτημα συνιστά εθνικό οργανισμό φορέων, ιδρυμάτων και φυσικών προσώπων: Ως
ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει τους κάτωθι στόχους:
i.
Ενθάρρυνση και προώθηση των δράσεων των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των
κέντρων τεκμηρίωσης που διαχειρίζονται μουσική και μουσικά τεκμήρια.
ii.
Ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων και μεμονωμένων φυσικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς και δημοσίευση
πληροφοριών σχετικά με το έργο τους.
iii.
Προώθηση της καλύτερης κατανόησης της πολιτισμικής σημασίας των μουσικών
βιβλιοθηκών, των αρχείων και κέντρων τεκμηρίωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
iv.
Υποστήριξη και διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης υλοποίησης δράσεων
σχετικών με τη μουσική βιβλιογραφία, την τεκμηρίωση μουσικής και τη μουσική
βιβλιοθηκονομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
v.
Προώθηση της διαθεσιμότητας όλων των δημοσιεύσεων και κειμένων που
σχετίζονται με τη μουσική, με ιδιαίτερο βάρος στην ενθάρρυνση διεθνών
ανταλλαγών.
vi.
Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης προτύπων σε όλες τις περιοχές που
σχετίζονται με το Εθνικό Παράρτημα και τη Διεθνή Εταιρεία.
vii.
Προώθηση της κατάλληλης επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
viii.
Συνέχιση του βιβλιογραφικού ελέγχου του μουσικού υλικού όλων των μορφών.
ix.
Προστασία και διατήρηση των μουσικών τεκμηρίων όλων των περιόδων.
x.
Συνεργασία με άλλους οργανισμούς στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας, της
βιβλιογραφίας, της αρχειονομίας, της τεκμηρίωσης, της μουσικής και της
μουσικολογίας.
xi.
Οργάνωση ετήσιων διεθνών και εθνικών συνεδρίων και συναντήσεων των μελών
του.
xii.
Έκδοση περιοδικών δημοσιεύσεων που σχετίζονται με ζητήματα επαγγελματικού
ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3- Μέλη
1. Το Παράρτημα, βάσει του Καταστατικού τηςIAML, συνίσταται από τρεις κατηγορίες μελών:
φορείς μεμονωμένα μέλη/φυσικά πρόσωπα και τιμητικά μέλη. Όλα τα μέλη θα πρέπει να
είναι ήδη μέλη της IAML,να εδρεύουν, να είναι Έλληνες πολίτες ή να δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα (είτε να ασχολούνται με μουσική βιβλιογραφία, βιβλιοθηκονομία και αρχεία
ελληνικού ενδιαφέροντος).
i. Φορείς μέλη μπορούν να είναι: μουσικές βιβλιοθήκες, μουσικά αρχεία, κέντρα μουσικής
τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκες ηχητικού υλικού / ηχογραφήσεων και ηχητικά αρχεία,

εκδοτικοί οίκοι / εταιρίες, καθώς και άλλα φορείς και οργανισμοί, που επιθυμούν να
προωθήσουν περαιτέρω τους στόχους της Διεθνούς Εταιρείας, καθώς και του
Παραρτήματος.
ii. Μεμονωμένα μέλη μπορούν να είναι: όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να
προωθήσουν τους στόχους της Διεθνούς Εταιρείας, καθώς και του Παραρτήματος.
iii. Τυχόν τιμητικά μέλη της Εταιρίας που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
είναι αυτόματα και τιμητικά μέλη του παραρτήματος.
iv. Όλα τα μέλη του Παραρτήματος που είναι ταμειακώς εντάξει στην IAML μπορούν να
γίνουν μέλη του Δ.Σ. ή άλλων προβλεπόμενων θέσεων του Παραρτήματος.
Άρθρο 4-Συνδρομές Μελών
Η συνδρομή των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση τηςIAML και δε συλλέγονται
άλλες επιμέρους συνδρομές από το Παράρτημα. Τα μέλη του Παραρτήματος θα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένα μέλη στην IAML.
Άρθρο 5-Διοίκηση
Το Παράρτημα θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (εφεξής Γ.Σ.) και το Διοικητικό
Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.).
Η Γενική Συνέλευση
1. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από όλα τα μέλη και συγκαλείται σε ετήσια βάση κατά τη
διάρκεια της ετήσιας συνάντησης του Παραρτήματος. Η Γ. Σ. λαμβάνει τις ετήσιες
εκθέσεις από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τις συνεργατικές
δράσεις με άλλους οργανισμούς, επιμελητές των δημοσιεύσεων του
Παραρτήματος, εκπροσώπους άλλων φορέων και οργανισμών, καθώς και εκ
μέρους άλλων, βάσει εισήγησης του Δ.Σ. Η ημερήσια διάταξη προετοιμάζεται από
τον Γενικό Γραμματέα και της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος.
2. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να λαμβάνει θεμελιώδεις αποφάσεις, οι οποίες σχετίζονται
με θέματα λειτουργίας και τους στόχους του Παραρτήματος, καθώς και με όποια
θέματα προκύπτουν. Στη δικαιοδοσία της περιλαμβάνονται:
i.
Έγκριση της έκθεσης του Ταμία.
ii.
Δέσμευση του Παραρτήματος για εκπλήρωση οποιασδήποτε
συμβατικής υποχρέωσης, καθ’ υπόδειξιν του Δ.Σ.
iii.
Διορισμό στις θέσεις του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, του
επιμελητή των δημοσιευμάτων του Εθνικού Παραρτήματος και
οποιουδήποτε άλλου παρέχει υπηρεσίες επί πληρωμή, καθ’ υπόδειξιν
του Δ.Σ. Τη σύσταση ή διάλυση οποιασδήποτε νέας αποστολής,
επαγγελματικού τμήματος, επιτροπής, υπο-επιτροπής ή ομάδας
εργασίας, καθ’ υπόδειξιν του Δ.Σ.
iv.
Τροποποιήσεις στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
v.
Ορισμό του τόπου και χρόνου μελλοντικών συναντήσεων, καθ’
υπόδειξιν του Δ.Σ.
3. Κατά την ψηφοφορία στη Γ.Σ., κάθε μέλος, (φυσικό πρόσωπο ή φορέας) έχει μία
ψήφο. Είναι ευθύνη των φορέων ο ορισμός των εκπροσώπων τους. Ένα μέλος
φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει και ψήφο ως εκπρόσωπος φορέα μέλους. Εκτός
από τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις αλλαγές στο Καταστατικό (βλέπε Άρθρο 9),
όλες οι αποφάσεις εγκρίνονται από απλή πλειοψηφία των ψήφων. Εξουσιοδοτημένες

ψήφοι σε θέματα που τίθενται προς συζήτηση από τα μέλη προ της Γ.Σ. επιτρέπονται
από μέλη, τα οποία αδυνατούν να συμμετάσχουν.
4. Στις Γ.Σ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού ή άλλος αξιωματούχος που δεν
προεδρεύει στη συνάντηση, συμβουλεύει και ρυθμίζει τα θέματα διαδικασίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) συνιστά την εκτελεστική επιτροπή του
Παραρτήματος. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος.
6. Το Δ.Σ. κατά την κρίση του λαμβάνει και εφαρμόζει αποφάσεις, όταν γι’ αυτές δεν
υπάρχει περιορισμός από το Καταστατικό.
7. Το Δ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, μία κατά την ετήσια
συνάντηση και μία ενδιάμεσα. Τρία μέλη συνιστούν απαρτία.
8. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τα μέλη του Παραρτήματος. Κάθε μέλος του
Παραρτήματος έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για μια θέση στο Δ.Σ. Το
Δ.Σ. ενθαρρύνει υποψηφιότητες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των
μελών του Παραρτήματος.
9. Εκλογές για Δ.Σ. διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να
επανεκλεγούν, ωστόσο η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο
συνεχόμενες περιόδους.
10. Εφόσον ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή αποβιώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του το
Δ.Σ. θα διορίσει τον Αντιπρόεδρο ως προσωρινό Πρόεδρο. Το Δ.Σ. ορίζει
αναπληρωτή για κάθε θέση, η οποία μένει κενή μεταξύ των μελών του
Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήδη υπηρετούν ως μέλη του
Δ.Σ. Όλοι οι προσωρινοί διορισμοί πρέπει να επικυρώνονται από την αμέσως
επόμενη Γ.Σ.
Εκπροσώπηση του Παραρτήματος στη Διεθνή Εταιρεία
1. Το Δ.Σ. ορίζει εκπρόσωπο του Παραρτήματος που θα συμμετέχει στο Forum
Εθνικών Εκπροσώπων κατά την ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Εταιρίας.
2. Το Δ.Σ. μεριμνά για την υποβολή στον Γενικό Γραμματέα μιας ετήσιας συνοπτικής
έκθεσης/αναφορά των δραστηριοτήτων του Παρατήματος.
Άρθρο 6 -Επιτροπές και Ομάδες εργασίας.
Το Παράρτημα εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μπορεί μέσω της Γ.Σ. να ορίσει επιμέρους
θεματικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας όπως αυτές προβλέπονται και ορίζονται από το
καταστατικό της IAML.
Άρθρο 8 – Οικονομικά Θέματα
Τα οικονομικά θέματα (έσοδα από συνδρομές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήματα και
κάθε άλλο νόμιμο έσοδο καθώς και έξοδα και δαπάνες του Παραρτήματος) τα διαχειρίζεται ο
ταμίας σύμφωνα με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμός και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Άρθρο 9– Αλλαγές
Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων
των μελών της Γ.Σ. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να εισηγηθούν τουλάχιστον τρία (3)
μέλη. Τέτοιες προτάσεις πρέπει να γνωστοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα το αργότερο
τρεις (3) μήνες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ.. Στη συνέχεια πρέπει να εξετάζονται από το

Δ.Σ. και να τίθενται στη διαβούλευση μεταξύ των μελών για μια περίοδο διάρκειας
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων. Η τελική εκδοχή που πρόκειται να τεθεί σε
ψηφοφορία, πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στα μέλη τουλάχιστον ένα μήνα, πριν τη Γ.Σ.
Άρθρο 10-Σχέσεις με άλλους οργανισμούς
Προκειμένου να προωθήσει κοινά ενδιαφέροντα, το Παράρτημα μπορεί να εγγραφεί ως
μέλος ή να αναπτύξει άτυπες ή επίσημες συνεργασίες με άλλους εθνικούς ή διεθνείς
οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν κοινούς στόχους στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας, της
βιβλιογραφίας, της αρχειονομίας, της τεκμηρίωση, της μουσικής και της μουσικολογίας.
Άρθρο 11 – Εσωτερικός Κανονισμός
Η εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού και η διαχείριση του Παραρτήματος καθορίζονται
από τη Γενική Συνέλευση, καθ’ υπόδειξιν του Δ.Σ. μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού. Οι
τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν με διαδικασία
όμοια με εκείνη της τροποποίησης του Καταστατικού, με διαφορά ότι απαιτείται μόνο τη
απλή πλειοψηφία από την Γ.Σ.
Άρθρο12 – Δημοσιεύσεις
1. Οι επίσημες περιοδικές δημοσιεύσεις του Παραρτήματος θα αποστέλλεται σε κάθε
μέλος τακτικά και δωρεάν. Οι επιμελητές αυτών των δημοσιευμάτων θα ορίζονται
από τον Γενικό Γραμματέα, καθ’ υπόδειξιν του Δ.Σ. για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
2. Για την έκδοση άλλων δημοσιευμάτων εκ μέρους του Παραρτήματος θα πρέπει να
υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ.
Άρθρο 13 – Λύση του Παραρτήματος
1. Το Παράρτημα μπορεί να λυθεί μόνο μετά από σύγκληση, ειδικά για τον
συγκεκριμένο σκοπό, του οργάνου της Γ.Σ. και με τα δύο τρίτα της πλειοψηφίας.
2. Σε περίπτωση λύσης του Παραρτήματος, τα περιουσιακά του στοιχεία περνούν,
σύμφωνα με τους στόχους όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί στο Άρθρο ΙΙ του
παρόντος, σε έναν αναγνωρισμένο πολιτιστικό φορέα, από τον χώρο της μουσικής
βιβλιογραφίας, της μουσικής βιβλιοθηκονομίας είτε σε κάποιον άλλον παρεμφερή
φορέα.
Άρθρο 14-Γλώσσες και μετάφραση
1. Οι επίσημες γλώσσες του Παραρτήματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
2. Το παρόν Καταστατικό και Τυπικό θα δημοσιεύεται σε αυτές τις γλώσσες. Σε
περίπτωση διένεξης το ελληνικό κείμενο θα θεωρείται ως τα επίσημο.

