ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΣΜΙΞΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση– Επωνυµία - Σφραγίδα
Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ««ΣΜΙΞΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», µε τον διακριτικό
τίτλο «ΣΜΙΞΗ».

Ο σύλλογος έχει σφραγίδα στο µέσο της οποίας αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος
«ΣΜΙΞΗ»,

περιφερειακά

η

επωνυµία

««ΣΜΙΞΗ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»
και φέρει το έµβληµά του το οποίο αποτελείται από την απεικόνιση δύο ποταµών
που ενώνονται σχηµατίζοντας οξεία γωνία και από ένα δέντρο ανάµεσά τους.

Άρθρο 2
Έδρα
Ως έδρα του Σωµατείου ορίζεται η δηµοτική ενότητα Άργους Ορεστικού, του ∆ήµου
Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Τ.Κ. 52200).
Το Σωµατείο µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα ή γραφεία τόσο σε άλλες περιοχές στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Σκοποί και Θεµελιώδεις Αρχές
Ως βασικοί σκοποί του Συλλόγου ορίζονται :
1. Η βελτίωση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης του Άργους
Ορεστικού και της ευρύτερης περιοχής του οµώνυµου δήµου.
2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του ∆ήµου Άργους Ορεστικού.
3. Η αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, χερσαίου και υδάτινου, και η προστασία
του από τις κάθε είδους παρεµβάσεις ιδιωτών, δηµοτικών και δηµόσιων φορέων.

4. Η κατασκευή διαφόρων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων.
5. Η ανάπτυξη και διάδοση των γραµµάτων και των τεχνών.

6. Η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου.
7. Η δηµιουργία, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων ανθρωπιστικής δράσης και η
ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης.
8. Η ενηµέρωση και δραστηριοποίηση των πολιτών για την προάσπιση των
δικαιωµάτων των ζώων.
9. Η δηµιουργία και εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας των ζώων.
10. Η προβολή, προώθηση και εφαρµογή της ιδέας του εθελοντισµού, της κοινωνικής
αλληλεγγύης και της προσωπικής δράσης στις διάφορες εκφάνσεις της καθηµερινής
ζωής.

11. Η προαγωγή των γενικότερων συµφερόντων των πολιτών του ∆ήµου Άργους
Ορεστικού

Οι βασικές αρχές του Συλλόγου είναι:
1.

Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

2.

Ελεύθερη συµµετοχή προσώπων (νοµικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νοµική
προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,

3.

Έγκυρη πληροφόρηση, επιστηµονική γνώση και τεκµηρίωση των ζητηµάτων που
άπτονται των σκοπών της,

4.

∆ηµοκρατικότητα στις εκφραζόµενες θέσεις της, αντικειµενικότητα και πολυφωνία
στις απόψεις και προτάσεις της,

5.

Αγαστή συνεργασία µε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς και
διεθνείς.

6.

Οποιοσδήποτε άµεσος ή έµµεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα
ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία µε άλλες ενώσεις προσώπων που
επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

Άρθρο 4
Μέσα ∆ράσης
Οι σκοποί του Συλλόγου µπορούν να επιδιωχθούν µε κάθε νόµιµο µέσο και κυρίως µε:
1.

Την οργάνωση γραφείων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των µελών του.

2.

Την διοργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

3.

Την

διοργάνωση

πολιτιστικών

εκδηλώσεων,

παραστάσεων, εκθέσεων, συναυλιών.

όπως

ενδεικτικά

θεατρικών

4.

Την οργάνωση εθελοντικών οµάδων δράσης.

5.

Την δηµιουργία απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω
σκοπών.

6.

Την συγκρότηση µουσικού, χορευτικού, θεατρικού και άλλων τµηµάτων.

7.

∆ηµοσιεύσεις, εκδόσεις, µελέτες και αναλύσεις.

8.

Την συνεργασία µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ∆ηµοσίου αλλά και
εν γένει µε κάθε οικονοµικό και κοινωνικό φορέα, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

9.

Την σύναψη συµβάσεων έργου µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει στο πλαίσιο προγραµµάτων ή άλλων έργων και,
γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του.

10. Την σύναψη συµφωνιών για την πραγµατοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη
προγραµµάτων µε κάθε ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, όπως δηµόσιους φορείς, τοπική
αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισµούς και
οργανώσεις κλπ.
11. Την

λειτουργία

ιστοσελίδας/ιστοσελίδων

στο

διαδίκτυο,

µε

σκοπό

την

αποτελεσµατικότερη επικοινωνία του Συλλόγου µε τους πολίτες, την ανταλλαγή
ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
12. Την µελέτη ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το περιβάλλον.
13. Την τακτική ενηµέρωση των µελών του για θέµατα που αφορούν, άµεσα ή έµµεσα
στις τοπικές εξελίξεις.
14. Την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των µελών και συνεργατών του και των
ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισµών.
15. Την προβολή των θέσεων, απόψεων, προβληµατισµών των µελών και συνεργατών
του και επιδίωξη συµµετοχής του Σωµατείου σε προπαρασκευαστικές εργασίες
σχετικά µε την λήψη αποφάσεων της ∆ηµοτικής Αρχής και πάσης ∆ηµόσιας Αρχής,
οι οποίες σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε τα ζητήµατα που άπτονται των σκοπών
του.
16. Την συστηµατική επικοινωνία µεταξύ των µελών της για τη διαµόρφωση θέσεων
επί θεµάτων που αφορούν τον τόπο και το περιβάλλον, την διατύπωση προτάσεων
προς τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς, την εκπροσώπηση των µελών του
Συλλόγου στους αρµοδίους διοικητικούς και µη φορείς, αρχές και οργανισµούς σε
σχέση µε τα κοινού ενδιαφέροντος θέµατα.

17. Ο Σύλλογος επιδιώκει τη συναίνεση των µελών και συνεργατών του για την
υποστήριξη των θέσεών του, για τη διαχείριση των υποθέσεών του και δεσµεύεται
να λαµβάνει υπ’ όψιν του τις απόψεις των µελών και συνεργατών του.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος δηµιουργεί και εφαρµόζει
προγράµµατα

και

δραστηριότητες

όπου

υπάρχει

ανάγκη

σύµφωνα

µε

τα

καθοριζόµενα ανωτέρω. Ο καθορισµός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των
ειδικότερων αναγκών κάθε προγράµµατος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και
του οικονοµικού τους κόστους καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ., το οποίο µπορεί να
µεταβιβάζει µέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλµένα όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 5
∆ιάρκεια
Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 6
Πόροι του Συλλόγου

1.

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από :

•

∆ωρεές των µελών, των συνεργατών ή τρίτων, κληρονοµιές, κληροδοσίες και
γενικά οικονοµικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές µε
απόφαση του ∆.Σ.

•

Τα έσοδα από δραστηριότητες του Συλλόγου (πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις,
υλοποίηση προγραµµάτων και µελετών, συνέδρια, σεµινάρια κ.λπ.).

•

Το δικαίωµα εγγραφής νέων µελών.

•

Την ετήσια εισφορά των µελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου κατά πλειοψηφία.

•

Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το ∆.Σ.

•

∆ωρεές φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

•

Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισµών ή Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου ∆ικαίου, του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

•

Τυχόν χορηγίες προς το Σύλλογο από ιδιώτες.

•

Εισοδήµατα από την εκµετάλλευση της περιουσίας του.

•

Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόµιµη αιτία.

2.

Το δικαίωµα εγγραφής και η ετήσια συνδροµή των µελών του Συλλόγου
καθορίζονται εκάστοτε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

3.

Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές µε έγκριση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Οι κληρονοµιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για
ορισµένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισµού
του Συλλόγου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους
που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή. Αποδοχή κληρονοµίας θα γίνεται
πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

4.

∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές
που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες µε τους σκοπούς του ή µε
τις οποίες επιδιώκεται η µε κάθε τρόπο παρέµβαση και έλεγχος της λειτουργίας
του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτές.

5.

Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Άρθρο 7
∆ιαχειριστική Περίοδος – Ισολογισµός
Η διαχείριση των οικονοµικών του Συλλόγου ενεργείται µε βάση τον προϋπολογισµό
εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από
την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου κάθε
έτους.
Ο ισολογισµός και απολογισµός κάθε έτους υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση
στη Γενική Συνέλευση µέσα σε τρείς (3) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους,
στο οποίο αναφέρονται.
Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την ηµέρα λειτουργίας του
Συλλόγου και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του εποµένου έτους.

Άρθρο 8
Βιβλία του Συλλόγου
1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου
β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
γ. Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δ. Βιβλίο Ταµείου
ε. ∆ελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλµάτων πληρωµών

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και
ενηµέρωση του βιβλίου µητρώου των µελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να
περιέχει:
α. τα πλήρη στοιχεία των µελών
β. την ηλεκτρονική τους διεύθυνση
γ. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των µελών, καθώς και τις σχετικές µε κάθε
µέλος αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό µπορεί να αποφασιστεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 9
Μέλη
1.

Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, συνδεόµενα και επίτιµα. Η
ιδιότητα του τακτικού ή του συνδεόµενου µέλους αποκτάται µετά από έγκριση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόµενου,
το αργότερο εντός 10 ηµερών από την υποβολή της.

2.

∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν µόνο τα τακτικά µέλη, εφόσον
έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους.

Τακτικά µέλη
Τακτικό µέλος µπορεί να γίνει κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των
18 ετών) εφόσον υποβάλλει αίτηση προς το ∆.Σ. και προβεί στην καταβολή των
δικαιωµάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής, όπως κάθε φορά έχουν οριστεί
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή µη στην πρώτη µετά την
υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την
αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός µηνός από την υποβολή της, ο αιτών
έχει δικαίωµα να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθµό
για την εγγραφή του.

Συνδεόµενα Μέλη
Συνδεόµενο µέλος µπορεί να γίνει, µετά από αίτησή του, κάθε φυσικό πρόσωπο
ηλικίας άνω των 13 ετών και µέχρι 18 ετών εφόσον αποδέχεται το παρόν
καταστατικό και εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο. Για
την εγγραφή απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του γονέα ή κηδεµόνα του. Τα
συνδεόµενα µέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδροµής.

Επίτιµα Μέλη
Επίτιµα Μέλη µπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ., πρόσωπα που
τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συµβολή στον τοµέα της
προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων, έχουν διακριθεί για την κοινωνική και
επιστηµονική τους δράση και προσφορά και µε τις ειδικές επιστηµονικές τους γνώσεις
και την εµπειρία τους µπορούν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση των θέσεων του
Συλλόγου και της πολιτικής του όπως επίσης και τα πρόσωπα που θέλουν να
βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου µε υλικοτεχνική, χρηµατική
ή άλλου είδους προσφορά.

Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, µη
κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙ∆ και ΝΠ∆∆, φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί. Τα επίτιµα µέλη
απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονοµικής συνδροµής στο Σύλλογο.

Άρθρο 10
Κωλύµατα εγγραφής και λόγοι αποκλεισµού µέλους
∆εν µπορεί να εγγραφεί µέλος στο Σύλλογο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του
δικαιωµάτων συνεπεία αµετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αµετάκλητα για εσχάτη προδοσία,
ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια
χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασµό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία,
απάτη και εκβιασµό. Η αµετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε µέλους του Συλλόγου για
οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήµατα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του
από την ιδιότητα του µέλους.

∆εν γίνονται δεκτά ως συνδεόµενα ή τακτικά µέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί
διαγράφονται µε απόφαση του ∆Σ όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της
οποίας οι θεµελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις
κατευθυντήριες γραµµές του Συλλόγου. ∆ιαγράφονται επίσης µε απόφαση του ∆Σ
µέλη που δηµόσια εκµεταλλεύονται αθέµιτα την ιδιότητα του µέλους του Συλλόγου
για πολιτικό, οικονοµικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Μελών
1. Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια εισφορά προς το Σύλλογο
ελάχιστου ύψους δέκα (€10,00) Ευρώ. Το παραπάνω ποσό µπορεί να
µεταβάλλεται κατά έτος µε απόφαση του ∆.Σ., δεν µπορεί, όµως, να είναι
κατώτερο του προαναφερόµενου. Η παράλειψη καταβολής συνδροµής µέλους επί
διετία συνεπάγεται την διαγραφή του µε απόφαση του ∆Σ µετά από έγγραφη
ειδοποίηση του ταµία και προθεσµία 15 ηµερών από τη λήψη της επιστολής. Εν
τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.

2. Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται:
α. Να καταβάλλουν προς το Σύλλογο την ετήσια εισφορά τους
γ. Να µετέχουν στις γενικές συνελεύσεις
δ. Να συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου
ε. Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν
εσωτερικών κανονισµών και τις νόµιµες αποφάσεις του ∆Σ και της Γ.Σ.

3. Τα συνδεόµενα µέλη υποχρεούνται:
- να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
- να συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

Άρθρο 12
∆ικαιώµατα µελών
Τα µέλη του Σωµατείου δικαιούνται :
1. Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις µε την προϋπόθεση να έχουν
εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προ το Σωµατείο.
2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο.
3. Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του Σωµατείου.

4. Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών του Σωµατείου.
5. Να απολαύουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που απορρέει από την ιδιότητά
τους ως µελών του Σωµατείου.
6. Να αποχωρούν από το Σωµατείο ελεύθερα.

Τα συνδεόµενα και επίτιµα µέλη του Σωµατείου όταν µετέχουν στις συνεδριάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώµατος ψήφου, ως και του δικαιώµατος του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 13
Παραίτηση Μελών
1. Τα µέλη του Συλλόγου δύνανται να αποχωρήσουν µε την υποβολή έγγραφης
παραίτησης που απευθύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Η παραίτηση µέλος πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν
από τη λήξη του κατά περίπτωση λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού,
υποχρεούµενου του παραιτούµενου να καταβάλει ολόκληρη την εισφορά του για
το έτος αυτό.
3. Παραιτηθέντα µέλη µπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη
διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα µέλη και καταβάλουν τις
συνδροµές τους από το έτος παραίτησης µέχρι και την επανεγγραφή τους.

Άρθρο 14
∆ιαγραφή Μελών
1.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαγράφεται από το Σύλλογο µέλος για
κάθε έναν από τους ακόλουθους λόγους:
•

Θανάτου.

•

∆ικαιοπρακτικής ανικανότητας.

•

Σπουδαίου

λόγου,

συµπεριλαµβανόµενης

και

της

αποδεδειγµένης

δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου, προσβάλλει ή
δυσφηµεί αυτό.
•

Μη καταβολή ετήσιας συνδροµής για διάστηµα πέραν των δύο (2) ετών.

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόµενο για την
επικείµενη διαγραφή του, µε επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τριάντα (30)
ηµέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και µε την οποία

τον

προσκαλεί

να

εκπληρώσει

εντός

της

προθεσµίας

αυτής

όλες

τις

καθυστερούµενες οικονοµικές υποχρεώσεις του ή/και να συµµορφωθεί µε τις
διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσµίας,
το µέλος διαγράφεται από το Σύλλογο.

3. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής
λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας οπότε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προβαίνει σε αυτόµατη διαγραφή του µέλους, εφόσον περιέλθει σε
γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί.
4. Μέλος που έχει διαγραφεί από το Σύλλογο µπορεί να επανεγγραφεί µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 15
Γενική Συνέλευση
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε
θέµα που σύµφωνα µε το καταστατικό ή εκ του νόµου ανήκει στην αρµοδιότητα της
καθώς για κάθε θέµα που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου ή για όποιο
άλλο έκτακτο παρουσιαστεί µέσα στα όρια του Νόµου. Η Γενική Συνέλευση
αποτελείται από τα τακτικά µέλη του Συλλόγου, ταµειακά τακτοποιηµένα.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν µια φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε
φορά που αποφασίζει το ∆.Σ. ή το ζητήσουν τα 3/5 των µελών µε έγγραφη αίτηση
που απευθύνεται στο ∆.Σ. και που πρέπει να γράφει και τα θέµατα προς συζήτηση. Οι
έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία που
υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και
αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα µέλη του Συλλόγου δέκα (10)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την αρχική ηµεροµηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και
περιλαµβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ.,
καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται τα µισά από τα τακτικά µέλη που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά µετά από 8 ηµέρες. Στην περίπτωση της
επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση προς τα µέλη του Συλλόγου
τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα
µέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα άσχετα από τον αριθµό
των παρευρισκόµενων µελών.

Άρθρο 16
Αντιπροσώπευση µελών στη Γενική Συνέλευση
Τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη του Συλλόγου µπορούν να συµµετέχουν στη Γενική
Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόµενα από άλλο τακτικό µέλος.
Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του
αντιπροσωπευόµενου,

που

ορίζει

και

τα

θέµατα,

στα

οποία

επιθυµεί

να

αντιπροσωπευθεί.
Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση τρία άλλα
τακτικά µέλη κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 17
∆ιαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης
Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της προεδρείο αποτελούµενο από
τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία
(ονοµαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά
ζητήµατα ή ζητήµατα εµπιστοσύνης ή µοµφής προς το ∆.Σ. ή για εκλογή µελών ∆.Σ.
ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων µελών, οπότε διεξάγεται µυστική ψηφοφορία.

Στα θέµατα ηµερήσιας

διάταξης της ετήσιας

τακτικής

γενικής συνέλευσης

περιλαµβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισµός του ∆.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό της ∆ιοίκησης.

Άρθρο 18
Εφορευτική Επιτροπή
Στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου
εκλέγεται Τριµελής Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, από τα
παρόντα µέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόµενος από τα
µέλη της πρόεδρος.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις
αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι
αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό
σύστηµα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
∆ιοίκηση του Σωµατείου - Συγκρότηση και θητεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο Σύλλογος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε
(5) τακτικά µέλη : τον Πρόεδρο, Τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία και ένα
µέλος, και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται τριετής, µε
αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται. Τα µέλη
του ∆.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιµα.

Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού ∆.Σ. λήγει άµα
εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και
υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή
οριστικού ∆.Σ. εντός τριών (3)µηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.

Άρθρο 20
∆ιαδικασία εκλογής
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση ανά τριετία ως εξής:

α. Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων
∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα µέλη τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο
Σωµατείο τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την εκλογική Γενική Συνέλευση, µε
εξαίρεση την πρώτη τακτική γενική συνέλευση για την εκλογή του πρώτου οριστικού
∆.Σ., και είναι ταµειακά τακτοποιηµένα,

Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο ∆.Σ. υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο του
απερχόµενου ∆.Σ. το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της
αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από
τον οποίο κάθε τακτικό µέλος του Συλλόγου επιλέγει µε σταυρό τους υποψηφίους
της προτίµησής του. Κατά τη ψηφοφορία κάθε τακτικό µέλος του Συλλόγου έχει
δικαίωµα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι θέσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Εκλέγονται τα µέλη που συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό
ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων
υποψηφίων.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, µε τον ίδιο τρόπο και µε ξεχωριστό κατάλογο
υποψηφιοτήτων, δύο αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. Τα αναπληρωµατικά µέλη
συµµετέχουν στο ∆.Σ. χωρίς δικαίωµα ψήφου και η θητεία τους ορίζεται τριετής. Σε
περίπτωση κένωσης θέσεως τακτικού µέλους, η θέση πληρούται το αναπληρωµατικό
µέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση. Το αναπληρωµατικό µέλος το οποίο υπεισέρχεται στη θέση του τακτικού
έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του και αναλαµβάνει τη θητεία.

Άρθρο 21
Συγκρότηση σε σώµα του ∆.Σ. - Αρµοδιότητες
Αµέσως µετά την εκλογή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε Σώµα και µε
µυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον
Ταµία.

Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του
Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που
κατά νόµο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρµοδιότητα της Γ.Σ.

Το ∆.Σ. δύναται µε απόφασή του να εξουσιοδοτήσει µέλος ή µέλη του Συλλόγου
ενεργούντες ξεχωριστά ή από κοινού για να αναλαµβάνουν, αποσύρουν και εν γένει
διακινούν καταθέσεις του Συλλόγου σε τραπεζικούς λογαριασµούς µέχρι του ποσού
που θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ., να υπογράφουν διπλότυπες αποδείξεις και
τα εντάλµατα πληρωµών και εν γένει πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασµό
του Συλλόγου.

Άρθρο 22
Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.
Το ∆.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον µία (1) φορά ανά µήνα. Το ∆.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία µέλη του. Οι αποφάσεις
του ∆.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το ∆.Σ. δύναται µε απόφασή του να θεωρήσει ότι µέλος του που απουσιάζει
αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην
αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 23
Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής,
Φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, σε
όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει.
Συγκαλεί µε απόφαση του ∆Σ τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει
γενικά για την τήρηση και εφαρµογή των Εσωτερικών Κανονισµών του Συλλόγου και
την τήρηση των αποφάσεων των ΓΣ και του ∆.Σ. λαµβάνοντας κάθε µέτρο προς
εξασφάλιση των συµφερόντων του Συλλόγου ακόµα και χωρίς απόφαση του ∆.Σ.,
εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συµφέροντά του.
Ο Πρόεδρος µαζί µε τον Ταµία υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν και
κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασµό του Συλλόγου σε οποιαδήποτε Τράπεζα και
ανεξαρτήτως ποσού.
Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος µπορεί να µεταβιβάζει ορισµένες οι όλες τις αρµοδιότητες αυτού του
άρθρου στα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. ή στα εντεταλµένα όργανα του Συλλόγου (π.χ.
Λογιστήριο, Νοµικό Σύµβουλο), όπως κατά περίπτωση κρίνει ότι αρµόζει.

Άρθρο 24
Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει
τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωµάτων και καθηκόντων του και
αναλαµβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το ∆.Σ. Όταν ο Αντιπρόεδρος
απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο µέλος
του ∆.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.

Άρθρο 25
Γραµµατέας
Ο Γραµµατέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του ∆.Σ.
∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία του ∆.Σ. του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει µε τον Πρόεδρο
κάθε εξερχόµενο έγγραφο, τηρεί το µητρώο µελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του
Συλλόγου.

Το Γενικό Γραµµατέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον
αντικαθιστά άλλο µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου.

Άρθρο 26
Ταµίας
Ο Ταµίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις µε τις οποίες
εισπράττονται οι συνδροµές των µελών και τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου και
ενεργεί όλες τις πληρωµές. Μπορεί να µεταβιβάζει ορισµένες ή όλες τις αρµοδιότητές
του στα εντεταλµένα όργανα του Συλλόγου (π.χ. Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε
την ευθύνη της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης των πόρων του Συλλόγου,
σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ.

Ο Ταµίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασµό του
Συλλόγου τα εισπραττόµενα χρήµατα, µε εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται
κάθε φορά από το ∆.Σ., ανάλογα µε τις προβλεπόµενες ανάγκες. Ο Ταµίας

υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του ∆.Σ. για έλεγχο το ταµείο του Συλλόγου,
όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταµίας µεριµνά για την κανονική είσπραξη των
συνδροµών και τηρεί ενήµερο το ∆.Σ. για τις καθυστερούµενες.
Τον Ταµία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον
αντικαθιστά άλλο µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.

Άρθρο 27
Ειδικές Επιτροπές
Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, το ∆.Σ.
συγκροτεί ειδικές επιτροπές από µέλη, ή και µη, του Συλλόγου, η αποστολή και το
πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του
∆.Σ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Τροποποίηση του καταστατικού
Το καταστατικό του Συλλόγου µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της τακτικής ή
έκτακτης Γ.Σ. του Συλλόγου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η
παρουσία του ½ των ταµειακώς τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συλλόγου και
η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταµειακώς τακτοποιηµένων τακτικών
µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Α.Κ.

Άρθρο 29
∆ιάλυση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.
Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταµειακώς
τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των
παρόντων στη Γ.Σ. ταµειακώς τακτοποιηµένων τακτικών µελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε µη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος
υπηρετεί σκοπούς παρεµφερείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 30
Προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο
1.

Κατά την ιδρυτική συνέλευση του Συλλόγου και µετά την έγκριση του παρόντος
καταστατικού από τα ιδρυτικά µέλη του, εκλέγεται από αυτό Προσωρινό ∆.Σ.
αποτελούµενο αποκλειστικά από ιδρυτικά µέλη.

2.

Στα µέλη του Προσωρινού ∆.Σ. ανατίθεται από τα ιδρυτικά µέλη η ρητή εντολή
και πληρεξουσιότητα να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκριση του
παρόντος καταστατικού από το αρµόδιο Πρωτοδικείο Καστοριάς, την εγγραφή
του

στο

βιβλίο

Σωµατείων

του

Πρωτοδικείου

Καστοριάς,

και

την

πραγµατοποίηση γενικά όλων των απαραίτητων δηµοσιεύσεων, κοινοποιήσεων
και ενεργειών για να αποκτήσει ο υπό αναγνώριση σύλλογος νοµική
προσωπικότητα.
Άρθρο 31
Ισχύς του καταστατικού
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθµίζεται από τη νοµοθεσία περί
Σωµατείων και τον Αστικό Κώδικα.

