ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Σωματείου με την Επωνυμία
«Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Ρεθύμνης»
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Σύσταση
Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με τα άρθρα 78 – 106 του Αστικού Κώδικα και τα
άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Οι κατά την πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση
ψηφίσαντες και υπογράφοντες το παρόν Καταστατικό είναι οι ιδρυτές και τα πρώτα
μέλη του Σωματείου στο εξής «ιδρυτικά μέλη» για διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα
μέλη που θα προσχωρήσουν σε αυτό μετά από την υποβολή της αίτησης για την
εγγραφή του στο ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, και
τα οποία θα αποκαλούνται στο εξής «μέλη». Όπου αναφέρεται ο όρος μέλη, χωρίς
εισαγωγικά εννοούνται μαζί τα «ιδρυτικά μέλη» και τα «μέλη».

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Επωνυμία – Σφραγίδα
Η επωνυμία του Σωματείου είναι «Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Ρεθύμνης». Το
Σωματείο χρησιμοποιεί στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά-εριμετρικά την
επωνυμία του και στο μέσον απεικονίζονται τρία περιστέρια. Η επωνυμία δεν μπορεί
να αλλάξει παρά μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
Έδρα – Παραρτήματα
Έδρα του Σωματείου είναι το Πέραμα του Νομού Ρεθύμνης. Το Σωματείο
μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του να αλλάζει διεύθυνση, μέσα στα όρια της έδρας του
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και να ιδρύει παραρτήματα / γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας για την προώθηση
του σκοπού του χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Με την απόφαση που θα
ιδρύονται αυτά τα παραρτήματα / γραφεία θα ορίζονται και οι όροι λειτουργίας και η
φύση και έκταση των εργασιών τους. Με τον ίδιο τρόπο το Δ.Σ. μπορεί να καταργεί
τα παραρτήματα αυτά ή να τροποποιεί τους όρους λειτουργίας τους και τη φύση και
την έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
Διάρκεια
Η διάρκεια του Σωματείου είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Σκοπός – Ενέργειες – Μέσα
Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Ο μοναδικός σκοπός του είναι η
προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία (3) παιδιά. Για την επίτευξη
αυτού

του

σκοπού

θα

προβαίνει

σε

όλες

τις

απαραίτητες

ενέργειες

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω: α) Προώθηση ρυθμίσεων από την
πολιτεία και τις τοπικές αρχές που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση, θα
εξυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και θα προάγουν την ηθική, κοινωνική, οικονομική
και επαγγελματική κατάσταση των μελών του. β) Στήριξη των μελών του σε δίκαια
αιτήματα τους που άπτονται του σκοπού του και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, γ)
Εκπροσώπηση των μελών του σε διάφορα τραπέζια συζήτησης και διαπραγμάτευσης,
δ) Παρέμβαση για πρόκληση και ενίσχυση θετικών πρωτοβουλιών υπέρ των
συμφερόντων των μελών του. ε) Οικοδόμηση καλών σχέσεων και καναλιών
επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης,
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που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση του σκοπού του. στ) Συμμετοχή σε
ευρύτερης έκτασης Όργανα ή Ενώσεις εκπροσώπησης προσώπων της ίδιας ή
συναφούς κατηγορίας με τα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα Όργανα θα
είναι αρκετά δραστήρια και ότι θα υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ αυτών και του
Σωματείου. ζ) Ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις σε θέματα που τα
ενδιαφέρουν και άπτονται του σκοπού του. η) Προαγωγή του θεσμού του πολύτεκνου
και ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος, θ) Καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας,
αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του. ι) Πληροφόρηση,
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που άπτονται του
σκοπού του. κ) Συμβολή στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος στο μέτρο
των δυνατοτήτων του. λ) Προστασία του θεσμού της οικογένειας, μ) Προβολή των
σκοπών και των ενεργειών του Σωματείου, και ν) Παραστάσεις στους αρμόδιους
παράγοντες της Πολιτείας για τη διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και
νόμων υπέρ των οικογενειών με τρία παιδιά. Τα μέσα που θα χρησιμοποιεί για την
υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών θα είναι ενδεικτικά: α) Ο σχεδιασμός, η
διαχείριση, η υλοποίηση και η συμμετοχή σε δράσεις, προγράμματα και
πρωτοβουλίες, β) η δημιουργία και η συντήρηση, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε
διεθνή και τοπικά δίκτυα συνεργασίας, fora και websites. γ) Η διεξαγωγή ερευνών
και μελετών σχετικών με το σκοπό του. δ) Η δημιουργία δομών και υποδομών, ε) Η
έκδοση περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων και άλλων εντύπων, στ) Η διοργάνωση
και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, σεμινάρια
και συνέδρια, ζ) Η ενεργή αναζήτηση μελών και χορηγιών, η) Η λειτουργία Think
Tank, forum κοινωνικής και πολιτικής κριτικής και σχολών νέων. θ) Η
σφυγμομέτρηση, η παρουσίαση και η εκπροσώπηση της κοινής γνώμης, ι) Η
προώθηση και η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την επίτευξη κοινού σκοπού με
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δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά και
επιστημονικά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (μη κυβερνητικές
οργανώσεις) και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κ) Η
διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, και λ) Η αποδοχή οποιασδήποτε μορφής
οικονομικών ενισχύσεων από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Ο σκοπός του
Σωματείου θα επιδιωχθεί και με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια ή μέσο, χωρίς να
απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Απαγορεύονται ρητά
οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός ή ενέργεια του Σωματείου με κομματικά
κίνητρα.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
Πόροι – Εκκαθάριση
Οι πόροι και η περιουσία του Σωματείου θα προέρχονται ενδεικτικά από: α)
Εγγραφές, τακτικές ετήσιες συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών όπως αυτές
ορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.. β) Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, καταθέσεις
ή σε είδος εισφορές των ίδιων των μελών ή τρίτων φυσικών προσώπων ή φορέων
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, τις οποίες θα αποδέχεται με απόφαση του το Δ.Σ..
Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες
στο σκοπό του δε γίνονται δεκτές, γ) Τις προσόδους από τα περιουσιακά στοιχεία του
Σωματείου και έσοδα από δραστηριότητες του, τα οποία όμως δεν του προσδίδουν
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται μόνο για να καλυφθούν τα έξοδα
του. δ) Επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το
Σωματείο θα μπορεί να αντλεί έσοδα και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή εφόσον
αυτά πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, χωρίς

4

την τροποποίηση του παρόντος. Τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν διατίθενται
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των αναγκών του, χωρίς να
επιτρέπεται διανομή κέρδους ή εσόδων στα μέλη Δικαιώματα που τυχόν θα
αποκτήσει το Σωματείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανήκουν στο Σωματείο και
όχι σε κάποιο μέλος ατομικά. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που θα
γεννηθούν από τη λειτουργία του. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται,
μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης (Γ.Σ.). Σε περίπτωση διάλυσης του θα διενεργηθεί εκκαθάριση από
εκκαθαριστή και με αμοιβή που θα οριστεί από τη Γ.Σ.. Συγκεκριμένα αφού
πληρωθούν τα τυχόν χρέη του Σωματείου, ο εκκαθαριστής φροντίζει να διατεθεί το
υπόλοιπο, αν υπάρχει, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Σωματείου και
σύμφωνα με το νόμο. Σε καμία περίπτωση, όμως, δε διανέμονται στα μέλη
περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, ούτε επιστρέφονται οι εισφορές, οι δωρεές και
οι συνδρομές των μελών προς το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 7Ο
Οικονομική Διαχείριση
Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου γίνεται με βάση τον
Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από
τη Γ.Σ., ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το Δ.Σ. έχει
το δικαίωμα να κινηθεί εκτός του πλαισίου του Προϋπολογισμού και να υποβάλλει
αυτές τις κινήσεις του στην επόμενη τακτική Γ.Σ. για έγκριση. Μέχρι που να εγκριθεί
ο νέος Προϋπολογισμός, οι εισπράξεις και οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση
τον Προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. Ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και
ο Απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.),
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υποβάλλονται υποχρεωτικά για ενημέρωση και έγκριση στην τακτική Γ.Σ. που
συνέρχεται το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτος. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για
κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμμάτιο είσπραξης, σφραγισμένο με τη σφραγίδα του
Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Οι πόροι
κατατίθενται σε λογαριασμούς και τράπεζες επιλογής του Δ.Σ. Η ανάληψη χρημάτων
από τους λογαριασμούς αυτούς γίνεται με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και
του Ταμία. Οι πληρωμές του σωματείου γίνονται με έκδοση εντάλματος πληρωμής
που σφραγίζεται από το Γραμματέα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και
τον Ταμία. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον γι’ αυτήν υπάρχει σχετική
απόφαση από το Δ.Σ., εκτός εάν πρόκειται για αγορά ακινήτου οπότε απαιτείται
απόφαση της Γ.Σ.. Απαγορεύεται το Σωματείο να δώσει δάνειο, πίστωση και παροχή
εγγυήσεων σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ισολογισμός – Οικονομικό Έτος
Τον πρώτο μήνα κάθε οικονομικού έτους θα συντάσσονται με ευθύνη του Δ.Σ.
και θα επικυρώνονται ακολούθως από την Γ.Σ. κάθε Φεβρουάριο, με απόφαση
λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και
Απολογισμός) του προηγούμενου έτους και ο Προϋπολογισμός για το επόμενο. Το
οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το πρώτο οικονομικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 20010.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Όργανα Διοίκησης
Για τη διοίκηση του Σωματείου αποκλειστικά υπεύθυνα όργανα είναι το Δ.Σ.
και η Γ.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 10Ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9) Δ.Σ. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από εννέα
(9) τακτικά μέλη έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, ένα (1) Γραμματέα, έναν
(1) Ταμία, έναν (1) Οργανωτικό Γραμματέα και τέσσερα τακτικά μέλη. Τα τακτικά
μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. του Σωματείου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ.
είναι τριετής και λήγει το μήνα Φεβρουάριο κάθε τρίτου έτους, την ημέρα της
συνεδρίασης της τακτικής Γ.Σ. Η θητεία των απερχομένων για οποιοδήποτε λόγο
μελών του Δ.Σ. αναπληρώνεται από τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση
αποχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, αποβολή κλπ) του Προέδρου, τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούν τη Γ.Σ. για τη Διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την
εκλογή νέου Δ.Σ. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Ταμία δεν μπορούν να
συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την
ποτρεία των εργασιών του Σωματείου εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη
συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε
στα πρακτικά. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν
το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως από αυτόν τουλάχιστον
τέσσερα μέλη του Δ.Σ.. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να συγκληθεί το Δ.Σ. εντός
επτά (7) ημερών. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη του. τα καθήκοντα του Προέδρου όταν απουσιάζει εκτελεί ο
Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο πρεσβύτερος από τα υπόλοιπα μέλη.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή σε απουσία του, του
αντικαταστάτη του. Το Δ.Σ. λαμβάνει τις αποφάσεις του με φανερή ονομαστική
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ψηφοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό. Σε
περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Δ.Σ., αυτό καλείται μεν
κανονικά αλλά δε συμμετέχει στη συνεδρίαση. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη
καλούνται πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα με έγγραφες προσωπικές
Προσκλήσεις που αναφέρουν το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο και κατά την
ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. Μέλος που δεν προσέρχεται επί
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται
για λόγους σοβαρούς και αυτό έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα στον Πρόεδρο. Σε
περίπτωση που συνολικά ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. έχει φτάσει για
οποιοδήποτε λόγο (αποχώρηση, αποβολή κλπ) από τα εννέα (9) στα τέσσερα (4) με
ευθύνη τους διενεργούνται άμεσα αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ..
υποψηφιότητα για θέσεις στο Δ.Σ. μπορούν να βάλουν μόνο τα οικονομικά
τακτοποιημένα μέλη. Το Δ.Σ. δεσμεύεται από τις αποφάσεις της Γ.Σ. και υποχρεούται
να ενεργεί μέσα στο πλαίσιο τους. στις συνεδριάσεις μπορούν να συζητηθούν εκτός
από τα θέματα που ορίζει ο πρόεδρος και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, αν το
ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) μέλη του. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για α) τη
διοίκηση

του

Σωματείου,

β)

την

άσκηση

του

πειθαρχικού

ελέγχου,

συμπεριλαμβανομένης και της αποβολής μελών, γ) την έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων
εγγραφής νέων μελών, δ) τη σύγκληση, δια του Προέδρου του, των Γ.Σ., ε) την
κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ., στ) την εκτέλεση των αποφάσεων της
Γ.Σ., ζ) την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού, η) την
ενημέρωση των κρατικών αρχών για θέματα που επιβάλλουν οι νόμοι, θ) το διορισμό
του Σωματείου σε επιτροπές για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, ι) τη
διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, κ) την έγκριση δαπανών εκτός για την
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περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιουσίας, λ) τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση
των θεμάτων του Σωματείου, μ) τον καθορισμό του ύψους του δικαιώματος
εγγραφής, της τακτικής συνδρομής και των εκτάκτων εισφορών των μελών και
γενικά την αναπροσαρμογή των ποσών που αναφέρονται στο Καταστατικό χωρίς την
τροποποίηση του, ν) το διορισμό νομικού συμβούλου ή άλλων επιστημονικών ή
τεχνικών συμβούλων του Σωματείου, ξ) το διορισμό υπαλλήλων και τη σύναψη
συμβάσεων με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο (μετά από
απόφαση του Δ.Σ. οι υπάλληλοι θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.), ο) την επιλογή και υλοποίηση των ενεργειών που
κατά την κρίση του βοηθούν στην προώθηση του σκοπού του σωματείου, π) την
αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών επί τρόπω και δωρεών, ρ) τη σύνταξη
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις δραστηριότητες του Σωματείου, ο
οποίος δεν μπορεί να προκαλέσει τροποποίηση του Καταστατικού, σ) τη σύναψη
συμβάσεων με μέλη, τα) την υπογραφή, δια του Προέδρου του και του Γραμματέα,
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υ) τον ορισμό εκπροσώπου του
Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών αρχών, φ) τον προσδιορισμό του ύψους
της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του
Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Δ.Σ., χ) την ίδρυση
παραρτημάτων / γραφείων σε άλλα μέρη της χώρας και τον προσδιορισμό των ορών
λειτουργίας τους, ψ) τον ορισμό και την εποπτεία των ενεργειών των διαφόρων
επιτρόπων που έχει διορίσει, και ω) την τακτοποίηση κάθε θέματος που σχετίζεται με
το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.
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Ο Πρόεδρος α) συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, β)
φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., γ) εκπροσωπεί το
Σωματείο ενώπιον τρίτων και των κρατικών αρχών, σε όλες τις σχέσεις,
δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, εκτός αν για συγκεκριμένη περίπτωση έχει
αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γ.Σ., δ) συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις,
εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ. και της

Γενικής Συνέλευσης, ε) διεξάγει την

αλληλογραφία και τη συνυπογράφει με το Γραμματέα, στ) παρακολουθεί και ελέγχει
τα οικονομικά του Σωματείου, ζ) συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα
πληρωμών και τα γραμμάτια εισπράξεων, η) κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία
τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου, θ) ελέγχει τα βιβλία του ταμείου, ι)
καλεί την Ε.Ε. για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου, στο τελευταίο τρίμηνο
κάθε έτους, αν αυτή δεν έχει ήδη αρχίσει τον έλεγχό της, κ) προεδρεύει στις και
διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., λ) υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά
του Δ.Σ., μ) αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο και
αρμοδιοτήτων στους δυο (2) Εφόρους, ν) κηρύσσει την έναρξη και λήξη κάθε Γ.Σ., ξ)
είναι συνυπεύθυνος με το Γραμματέα και τον Ταμία για την ακριβή τήρηση των
βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου, και ο) παίρνει κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των
συμφερόντων του Σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν κατά την
κρίση του από την καθυστέρηση κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του Σωματείου.
Ο Γραμματέας: α) διευθύνει τη γραμματεία του Σωματείου, β) διαχειρίζεται και
συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία του Σωματείου, γ) τηρεί τα
πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., δ) τηρεί τη σφραγίδα του σωματείου και σφραγίζει
τα έγγραφα, ε) συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε
απαιτούμενο στοιχείο, στ) φυλάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ. καθώς και τις
εκθέσεις της Ε.Ε., ζ) συγκεντρώνει και φυλάει όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα,
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αρχεία ή άλλα στοιχεία που αφορούν το Σωματείο, η) είναι συνυπεύθυνος με τον
Πρόεδρο και τον Ταμία για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του
Σωματείου, θ) καταρτίζει σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., ι) διαβάζει κάθε είδους έγγραφο και πρακτικό πριν την
υπογραφή του από τα μέλη του Δ.Σ., κ) τηρεί αρχείο των ενεργειών του Δ.Σ.,
συμπληρώνει το βιβλίο ιστορίας του Σωματείου και συντάσσει τον απολογισμό της
δράσης του Δ.Σ. στο τέλος κάθε έτους, και λ) συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα
πρακτικά του Δ.Σ.. Ο Ταμίας α) έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου,
β) με δική του ευθύνη ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων και
γραμματίων αντίστοιχα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο, γ)
κινεί με τον πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου, δ) θέτει στη
διάθεση του Δ.Σ., της Ε.Ε., της Γ.Σ. και του Προέδρου όποιο στοιχείο του ζητηθεί, ε)
τηρεί τα βιβλία οικονομικής φύσης που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι
συνυπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα γι’ αυτά, στ) είναι
συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, ζ) δεν
πληρώνει χωρίς την απαραίτητη απόφαση από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ., η) υποβάλλει
λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου σε κάθε
τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., θ) ετοιμάζει κάθε έτος τον οικονομικό Προϋπολογισμό,
τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό σε συνεργασία με όλο το Δ.Σ. αλλά με δική του
ευθύνη, ι) φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη των ποσών και των αξιόγραφων που δεν
είναι κατατεθειμένα, το σύνολο της αξίας των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα
τριακόσια (300) ευρώ, κ) τηρεί αρχείο με τις αποφάσεις και τις εντολές που αφορούν
τα οικονομικά του Σωματείου, και λ) ενημερώνει το Δ.Σ. γραπτώς μόλις συμβεί κάτι
αξιοπρόσεκτο στον τομέα του. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας α) προΐσταται των
γραφείων και παραρτημάτων του Σωματείου, β) προΐσταται του προσωπικού και των
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με σύμβαση συνεργατών του Σωματείου, γ) οργανώνει υλικοτεχνικά τις ενέργειες του
Σωματείου, και δ) φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για τη
διατήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των υλικών που αποκτά το
Σωματείο. Οι δύο (2) Έφοροι έχουν αρμοδιότητες όπως αυτές θα τους ανατεθούν από
τον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
Γενική Συνέλευση
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και μέσω αυτής εκδηλώνεται η
θέληση των μελών. Γι’ αυτό δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση του
Σωματείου. Στη Γ.Σ. μπορούν να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο τα οικονομικά
τακτοποιημένα μέλη. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Προεδρείο της Γ.Σ. και από τα
παρόντα μέλη του Σωματείου. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.,
που προεδρεύει και διευθύνει τη Γ.Σ., και το Γραμματέα της Γ.Σ., που τηρεί τα
πρακτικά. Το Προεδρείο ψηφίζεται κάθε φορά από τα παρόντα μέλη. Ο Πρόεδρος και
ο Γραμματέας της Γ.Σ. πρέπει να είναι μέλη και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη
Γ.Σ. αλλά δεν πρέπει να ανήκουν στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε. ούτε να είναι υποψήφιοι στις
αρχαιρεσίες αν συμπεριλαμβάνονται τέτοιες στη συγκεκριμένη Γ.Σ.. Η Γ.Σ.,
συνέρχεται τακτικά, αφού συγκληθεί από το Δ.Σ., μία φορά το χρόνο μέσα στο μήνα
Φεβρουάριο, σε προκαθορισμένο χώρο. Έκτακτα συνέρχεται είτε αν το αποφασίσει
το Δ.Σ. για κάποιο σοβαρό λόγο είτε αν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών με
έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα τα οποία
θα κληθεί να συζητήσει η Γ.Σ. είτε τέλος αν το ζητήσει η Ε.Ε. σε περίπτωση
διαχειριστικής ανωμαλίας. Στην περίπτωση που ζητηθεί η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.
από το ένα πέμπτο των μελών ή την Ε.Ε. πρέπει να συγκληθεί μέσα σε δεκαπέντε
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(15) ημέρες από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η Γ.Σ., τακτική ή
έκτακτη, λαμβάνει μέρος στην έδρα του Σωματείου. Η Πρόσκληση των μελών για τις
Γ.Σ. γίνεται με ανακοινώσεις που αναρτώνται σε όλα τα γραφεία / παραρτήματα του
Σωματείου και δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν
τη σύγκλησή τους και οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το
Γραμματέα. Στην Πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα και η
ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών κάθε δυο χρόνια. Στη Γ.Σ. συζητούνται θέματα που αναφέρονται στην
Πρόσκληση. Απόφαση της Γ.Σ. σε θέμα που δεν αναγράφεται στην Πρόσκληση είναι
άκυρη. Θέματα που έχουν απορριφθεί από Γ.Σ. στο παρελθόν μπορούν να
επανασυζητηθούν στη Γ.Σ. αν έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα εξάμηνο από την ημέρα
απόρριψης τους. Τα θέματα ορίζονται είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε με πρόταση του
ενός πέμπτου των μελών και μάλιστα δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη
σύγκληση της Γ.Σ.. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι
παρόντα το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Εάν
δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. επαναληπτική Γ.Σ.,
εντός δέκα (10) ημερών από την πρώτη που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ.
θεωρείται εν απαρτία ανεξάρτητα από το πόσα μέλη παρίστανται. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία,
εκτός από τις αρχαιρεσίες του Σωματείου στις οποίες απαιτείται σχετική πλειοψηφία
και τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω στις οποίες η ψηφοφορία είναι
μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.. Κατά
τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ψηφοφορίας στην αίθουσα της Γ.Σ. μπορούν να
παρίστανται μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, ο δικαστικός αντιπρόσωπος, ο
νομικός σύμβουλος του Σωματείου και τυχόν εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ.
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υπάλληλοι ή συνεργάτες του Σωματείου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που αφορούν σε
αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε
έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Τα
προσερχόμενα μέλη υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο παρουσίας που συμπληρώνεται
με ευθύνη του Γραμματέα της Γ.Σ.. Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη για την ερμηνεία των όρων
του παρόντος καταστατικού σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία για την ερμηνεία
τους μεταξύ των μελών. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά,
που, υπογράφονται από το Προεδρείο της Γ.Σ. και καταχωρούνται σε βιβλίο
πρακτικών για τη φύλαξη του οποίου υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε Γραμματέας του
Σωματείου. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών, εάν όλα
αυτά ανεξαιρέτως δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
Τα μέλη δε δικαιούνται καμία αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις Γ.Σ.. Κάθε μέλος
δικαιούται μία (1) ψήφο στις Γ.Σ.. Οι αποφάσεις της Γ.Σ είναι δεσμευτικές για το
Δ.Σ. του σωματείου το οποίο ενεργεί με τις σε άλλο άρθρο του παρόντος
Καταστατικού αναφερόμενες αρμοδιότητες του, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων
και κατευθύνσεων των Γ.Σ. και δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτές. Η Γ.Σ. έχει
αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με α) τη διάλυση του Σωματείου,
β) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (του Προϋπολογισμού, του
Ισολογισμού και του Απολογισμού), γ) την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας που προτείνει το Δ.Σ. και τυχόν τροποποιήσεων του, δ) την τροποποίηση
του παρόντος Καταστατικού, ε) την προσχώρηση σε ή τη σύσταση Ενώσεων ή
Οργάνων ευρύτερης εκτάσεως, στ) τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ., ζ)
την έγκριση του απολογισμού του έργου του Δ.Σ. μετά τη λήξη κάθε έτους όπως
αυτός συντάσσεται από το Γραμματέα του Σωματείου, την απαλλαγή του Δ.Σ. από
την ευθύνη των πράξεων του και την ακύρωση ή διακοπή των ενεργειών του Δ.Σ. με
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τις οποίες δεν συμφωνεί, η) την απόκτηση, μεταβίβαση ή πώληση ακίνητης
περιουσίας, θ) την εκλογή μέσω των αρχαιρεσιών ή την παύση για σπουδαίο λόγο
μελών του Δ.Σ., των διαφόρων επιτροπών και άλλων οργάνων, της Ε.Ε. και των
αντιπροσώπων του Σωματείου σε Όργανα / Ενώσεις όπως για παράδειγμα
Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες, ι) την εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. στην έναρξη
κάθε Γ.Σ., και κ) την συνολική εποπτεία και τον έλεγχο του Σωματείου. Απαιτείται
δε, για τις περιπτώσεις α και δ η συμμετοχή στη ψηφοφορία του μισού αριθμού του
συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον και η πλειοψηφία των
τριών τετάρτων αυτών. Για τις περιπτώσεις α και δ παραπάνω, το Δ.Σ. έχει τη
δυνατότητα να αποφασίσει την παράσταση και τη ψηφοφορία των μελών στη Γ.Σ. με
αντιπροσώπους. Σε τέτοια περίπτωση το Δ.Σ. στην απόφαση του αυτή θα καθορίζει
τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αντιπροσώπευσης.

ΑΡΘΡΟ 13Ο
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ε.Ε. εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. κάθε δεύτερο Φεβρουάριο. Αποτελείται
από τρία (3) τακτικά μέλη. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κάθε Ιανουάριο συντάσσει σχετική έκθεση για το
προηγούμενο οικονομικό έτος, που τη θέτει υπόψη της επόμενης τακτικής Γ.Σ..
Δηλαδή κάθε Ε.Ε. στη θητεία της συντάσσει δύο (2) τακτικές ετήσιες εκθέσεις. Ο
έλεγχος γίνεται αυτεπαγγέλτως. Σε περίπτωση που περάσει ο μήνας Σεπτέμβριος
κάθε έτους και ο έλεγχος της Ε.Ε. δεν έχει αρχίσει για οποιοδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. υποχρεούται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να καλεί με παραγγελία
του την Ε.Ε. για έλεγχο. Σε περίπτωση που αυτή δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10)
ημερών το Δ.Σ. μπορεί να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες κατά των πέντε (5) μελών

15

της. Σε περίπτωση εντοπισμού διαχειριστικών ανωμαλιών η Ε.Ε. συντάσσει
οποιαδήποτε στιγμή του έτους έκτακτη έκθεση και με έγγραφο που απευθύνεται στο
Δ.Σ. ζητεί την έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. για να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του
Σωματείου. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή να συγγενεύουν
μέχρι και τον τρίτο βαθμό με αυτά. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία και βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τρία (3) μέλη. Σε περίπτωση
που ο συνολικός αριθμός των μελών της Ε.Ε., τακτικά και αναπληρωτές, πέσει κάτω
από τα τρία (3) για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται αυτά με κλήρωση που
διεξάγει το Δ.Σ. ανάμεσα στα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 14Ο
Αρχαιρεσίες
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., νέας Ε.Ε. και νέων αντιπροσώπων του
Σωματείου σε ομοσπονδίες κλπ γίνονται κάθε τρία χρόνια στην τακτική Γ.Σ.. Όσα
μέλη επιθυμούν να εκλεγούν σαν μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή σαν αντιπρόσωποι
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. μέχρι τις δεκαπέντε (15) Ιανουαρίου κάθε
δεύτερο χρόνο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει μέχρι την ημέρα υποβολής της
υποψηφιότητας τους τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Η αίτηση
πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου μέλους στην
οποία να δηλώνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το τότε
ισχύον Καταστατικό για την εγγραφή νέων μελών. Τα ονόματα των υποψηφίων με
αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Δ.Σ., για την Ε.Ε. και για κάθε ομοσπονδία
στην οποία πρόκειται να σταλούν αντιπρόσωποι γνωστοποιούνται έγκαιρα (είναι
διαθέσιμα από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γ.Σ.) στα μέλη. Οι
αρχαιρεσίες διεξάγονται με την ευθύνη και υπό την εποπτεία του Προεδρείου της
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Γ.Σ.. Το Προεδρείο κάθε φορά που πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες ορίζει τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή που διεκπεραιώνει υπό τις οδηγίες του τις εκλογές. Τα μέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες ούτε
μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. Στο τέλος το προεδρείο με τη βοήθεια της Εφορευτικής
Επιτροπής συντάσσει και υπογράφει πρακτικό των αρχαιρεσιών που αποτελεί μέρος
του γενικότερου πρακτικού της Γ.Σ. που συντάσσεται και υπογράφεται από το ίδιο
και φυλάσσεται από τον εκάστοτε γραμματέα του Σωματείου. Οι υποψήφιοι για το
Δ.Σ. καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά και το ίδιο
συμβαίνει για τους υποψηφίους για την Ε.Ε. και για τους υποψηφίους
αντιπροσώπους. Υπάρχει δηλαδή ένα ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και για κάθε
Ένωση / ομοσπονδία στην οποία πρόκειται να σταλούν αντιπρόσωποι. Με μυστική
ψηφοφορία τα παρόντα μέλη εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στα ψηφοδέλτια
στα αριστερά του ονόματος, με σταυρό, τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, πέντε (5)
για το Δ.Σ., δύο (2) για την Ε.Ε. και όσα χρειάζεται για κάθε ομοσπονδία. Μετά από
την καταμέτρηση των σταυρών από την Εφορευτική Επιτροπή με ευθύνη του
Προεδρείου της Γ.Σ., δημιουργούνται ένας πίνακας για το Δ.Σ., ένας για την Ε.Ε. και
ένας για κάθε ομοσπονδία. Στους πίνακες αυτούς κατατάσσονται οι υποψήφιοι για το
κάθε όργανο με βάση τον αριθμό των σταυρών που συγκέντρωσε ο καθένας τους.
Επιτυχόντες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας (αυτές που
απαιτούνται για την εγγραφή του νέου μέλους και η οικονομική τακτοποίηση),
ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι εννέα
(9) πρώτοι από τον πίνακα των υποψηφίων για το Δ.Σ. αποτελούν τα τακτικά μέλη
του Δ.Σ.. Οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα των υποψηφίων για την Ε.Ε. αποτελούν
τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε.. Το ίδιο ισχύει και για τους
αντιπροσώπους. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός / αυτοί που πέτυχε / πέτυχαν
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αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες από το
Προεδρείο της Γ.Σ. Όσοι εκλέγονται για το Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους και κατανέμουν μεταξύ τους, τους ρόλους του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία, του Υπευθύνου
Λειτουργίας, των Εφόρων και των αναπληρωτών. Όσοι εκλέγονται για την Ε.Ε.
συναντιούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες για να ετοιμάσουν το χρονοδιάγραμμα του
οικονομικού ελέγχου που πρέπει να αρχίσει το συντομότερο. Κατά τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών του Σωματείου δύναται να παρίσταται αντιπρόσωπος της Δικαστικής
Αρχής ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής, εάν αποφασιστεί έτσι από το
Δ.Σ.. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες ισούνται με θέσεις των αιρετών που
επιχειρείται να εκλεγούν δε διενεργείται ψηφοφορία αυτομάτως εκλέγονται στις
θέσεις αυτές εκείνοι που έθεσαν υποψηφιότητα. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες
είναι λιγότερες από τις θέσεις, με ευθύνη του Προέδρου της Γ.Σ. διεξάγεται κλήρωση
μεταξύ των μελών για να οριστούν μέλη στις υπόλοιπες θέσεις. Αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ., νέας Ε.Ε. και νέων αντιπροσώπων γίνονται κάθε τρία χρόνια,
στην τακτική Γ.Σ.. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών είναι ισχυρά και έγκυρα
ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης των μελών. Η γνωστοποίηση των
λεπτομερειών για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στα μέλη γίνεται με την
Πρόσκληση για την τακτική Γ.Σ. κάθε δεύτερη χρονιά.

ΑΡΘΡΟ 15Ο
Μέλη – Εξαιρέσεις Καταβολής Συνδρομής
Ο αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται απεριόριστος. Τα μέλη
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα «ιδρυτικά μέλη» και τα «μέλη». «Ιδρυτικά μέλη»
είναι ίσα ίδρυσαν το Σωματείο και «μέλη» όσα προσχώρησαν σε αυτό μετά από την
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υποβολή για έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο. Όλα τα μέλη έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Η
ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής
στα Μητρώα του Σωματείου. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εγγραφής,
συνδρομής και εισφορών: α) η ή η σύζυγος γονέα που καταβάλλει ήδη συνδρομή, β)
γονέας ο ή η σύζυγος του οποίου έχει αποβιώσει, γ) διαζευγμένος γονέας που έχει την
επιμέλεια των τριών παιδιών, και δ) γονέας που ο ίδιος ή ο ή η σύζυγος του έχει
ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.

ΑΡΘΡΟ 16Ο
Είσοδος Μελών
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: α) έχουν
Ελληνική υπηκοότητα, β) έχουν τρία παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και γ)
δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα ούτε έχουν χάσει την ικανότητα για δικαιοπραξία. Η
πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων δεν οδηγεί σε αυτόματη αποδοχή της
αίτησης εγγραφής κάποιου σα μέλος. Το Δ.Σ. του Σωματείου διατηρεί το δικαίωμα να
αρνηθεί με απόφαση του την εγγραφή σε αιτούντα όταν κρίνει πως αυτό είναι προς το
συμφέρον του Σωματείου. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει αυτή του
την άρνηση στον αιτούντα. Τα νέα μέλη που προσχωρούν στο Σωματείο πρέπει να
δηλώσουν γραπτώς ότι αποδέχονται τους σκοπούς και το Καταστατικό του. Η
διαδικασία υποβολής της αίτησης εγγραφής ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.. Για την
αποδοχή της εγγραφής νέου μέλους χρειάζεται η έγκριση του Δ.Σ.. Η είσοδος νέων
μελών γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο. Όλες οι εγγραφές
και οι αρνήσεις αποδοχής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών μαζί με τις λοιπές
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ενέργειες του Δ.Σ. εισάγονται στην τακτική Γ.Σ. κάθε έτους για έγκριση, με τη μορφή
του απολογισμού της δράσης του.

ΑΡΘΡΟ 17Ο
Αποχώρηση Μελών
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο όποτε το
επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ.. Τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν
εγγράφως στο Δ.Σ. τυχόν παύση πλήρωσης εκ μέρους τους όλων των προϋποθέσεων
εισόδου νέων στο Σωματείο. Αυτή η γνωστοποίηση λαμβάνεται ως δήλωση
αποχώρησης. Σε κάθε περίπτωση το αποχωρούν μέλος οφείλει να τακτοποιήσει
πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο για το τρέχον έτος στο
οποίο αποχωρεί, εντός ενός (1) μήνα από την αποχώρηση του. μέλη που αποχωρούν
δε διατηρούν κανένα δικαίωμα και δεν έχουν καμία αξίωση από το Σωματείο,
οικονομικής ή άλλης φύσης.

ΑΡΘΡΟ 18Ο
Αποβολή Μελών
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποβολής κάποιου μέλους αν υπάρξει σπουδαίος
λόγος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 1) Αν το μέλος παραβεί τις
διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.. 2) Αν η
συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου. 3)
Αν επιχειρήσει να κομματικοποιήσει το Σωματείο ή να το παρουσιάσει σαν
σχετιζόμενο με κάποιο πολιτικό κόμμα. 4) Αν καθυστερήσει την τακτοποίηση των
οικονομικών του υποχρεώσεων πάνω από έξι μήνες, και δεν τις τακτοποιήσει εντός
δέκα ημερών από την πρόσκληση του από τον Ταμία του Σωματείου, και 5) Αν
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ενεργήσει ενάντια στα συμφέροντα και στους σκοπούς του Σωματείου. Όργανο
αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών είναι
το Δ.Σ.. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να ληφθεί αφού έχει προηγηθεί η
απολογία του προς αποβολή μέλους και να περιέχει συνοπτική αιτιολόγηση. Η ισχύς
της απόφασης αρχίζει από τη στιγμή που λήφθηκε, παρά το γεγονός ότι το Δ.Σ.
υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει στο μέλος που αποβλήθηκε σε εύλογο χρονικό
διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από την επόμενη τακτική Γ.Σ. σαν
μέρος του απολογισμού της δράσης του Δ.Σ.. Μέλος που αποβλήθηκε μπορεί να
αιτηθεί επανεγγραφή μετά την πάροδο ενός έτους από την αποβολή του και είναι στη
διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. να την επιτρέψει ή όχι. Μέλη που αποβάλλονται δε
διατηρούν κανένα δικαίωμα στο ή αξίωση από το Σωματείο, οικονομικής ή άλλης
φύσης. Κατά της αποφάσεως για αποβολή μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον της
επόμενης τακτικής Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 19Ο
Υποχρεώσεις Μελών
Τα μέλη οφείλουν: α) να μην παραβαίνουν το παρόν Καταστατικό και τις
αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., β) να φέρονται με τρόπο που αρμόζει στα μέλη του
Σωματείου, γ) να μην προσπαθούν να χρωματίσουν κομματικά το Σωματείο και τις
ενέργειες του, δ) να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους σκοπούς
του Σωματείου, ε) να γνωστοποιούν άμεσα στο Σωματείο τυχόν αλλαγή των
στοιχείων τους, στ) να γνωστοποιούν άμεσα στο Δ.Σ. του Σωματείου τυχόν παύση
πλήρωσης των εκάστοτε προϋποθέσεων εγγραφής νέων μελών, ζ) να καταβάλλουν με
την εγγραφή τους το αντίστοιχο ποσό, μέσα στον Ιανουάριο κάθε έτους τις
συνδρομές και τον πρώτο μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης τις έκτακτες
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εισφορές που θα οριστούν από το Δ.Σ. η) να συνεργάζονται πρόθυμα και αρμονικά με
τα όργανα του Σωματείου, θ) να συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα και τις ενέργειες
του σωματείου, ι) να τηρούν εχεμύθεια και να μη δημοσιοποιούν ζητήματα που
άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, κ) να καταθέτουν τις ιδέες, τις
προτάσεις και τις γνώμες τους ελεύθερα, λ) να συμβάλλουν με κάθε νόμιμο μέσο
στην πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου, μ) να προσέρχονται ανελλιπώς
στις Γ.Σ. του Σωματείου, ν) να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά
και αλληλεγγύη, και ξ) να εκτελούν ευσυνείδητα κάθε εργασία ή καθήκον που
ανατίθεται σ’ αυτά με απόφαση των οργάνων του.

ΑΡΘΡΟ 20Ο
Δικαιώματα Μελών
Τα μέλη, εφ’ όσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δικαιούνται: α) να
μετέχουν στις Γ.Σ. και να υπολογίζονται στην απαρτία και πλειοψηφία τους, β) να
εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο, γ) να εκλέγουν και να εκλέγονται μεταξύ των
αιρετών μελών του Σωματείου, δ) να απολαύουν τα ωφελήματα που απορρέουν από
την ιδιότητα τους σαν μέλη του Σωματείου, ε) να αποχωρούν από το Σωματείο
ελεύθερα, στ) όσα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβληθεί να μπορούν να
επανεγγραφούν, αν το επιτρέψει το Δ.Σ., στερούμενοι όμως δια βίου το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και ζ) να τους στηρίζει το Σωματείο σε θέματα που άπτονται
των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 21Ο
Πειθαρχικός Έλεγχος
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Σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του Καταστατικού ή του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Δ.Σ. και μπορεί να
πάρει τη μορφή α) γραπτής ή προφορικής επίπληξης ή β) αποβολής του μέλους.
Μέλος του Δ.Σ. που συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με το πρόσωπο
που κρίνεται, εξαιρείται από τη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ.. Η διαδικασία του
πειθαρχικού ελέγχου κινείται αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ.. Εναντίον της απόφασης του
Δ.Σ. χωρεί προσφυγή ενώπιον της επόμενης τακτικής Γ.Σ.. Οι αποφάσεις που
αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 22Ο
Εσωτερικός Κανονισμός
Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να
ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο κανονισμός αυτός με απόφαση
του Δ.Σ. εισάγεται στη Γ.Σ. για έγκριση και ισχύει από την επόμενη της λήψης της
απόφασης χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23Ο
Βιβλίο Σωματείου
Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά α) βιβλίο πρακτικών Δ.Σ., β) βιβλίο πρακτικών
Γ.Σ., γ) βιβλίο εισπράξεων – πληρωμών, δ) βιβλίο ιστορίας του συλλόγου, και ε)
μητρώο μελών. Προαιρετικά τηρεί α) πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων, β) βιβλίο παρουσίας μελών στις Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες, γ) βιβλίο
αναλωσίμων υλικών, δ) βιβλίο παγίων, και ε) βιβλίο πρακτικών αρχαιρεσιών. Το
Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς
τροποποίηση του Καταστατικού.
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ΑΡΘΡΟ 24Ο
Ανεξαρτησία
Το Σωματείο έχει ως προς τη λειτουργία του διοικητική και οικονομική
αυτονομία και διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού και της σωματειακής
νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου στην αυτονομία αυτή, χωρίς διάταξη νόμου,
δε γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 25Ο
Σύναψη Συμβάσεων – Προσλήψεις
Το Σωματείο έχει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα –
ειδικούς συνεργάτες και πρόσληψης υπαλλήλων για την προώθηση του σκοπού του
και την πραγμάτωση των εν γένει ενεργειών του. Μπορεί να ανατεθεί, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του, σε μέλη του συγκεκριμένες εργασίες
επί αμοιβή, κατά την ίδια έννοια και διαδικασία που αναθέτει εργασίες σε τρίτους ή
συμβάλλεται με τρίτους. Για την ανάθεση εργασιών ή την πρόσληψη μελών ή τρίτων
απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.. Παράλληλα, το Σωματείο δια μέσω του Δ.Σ. μπορεί
όποτε κρίνει σκόπιμο να συγκροτεί ομάδες εθελοντών για την επίτευξη των στόχων
του, επιτροπές δράσεως για την υλοποίηση των σχεδίων του, επιτροπές επίβλεψης
των δραστηριοτήτων του σε συγκεκριμένες γεωγραφικούς χώρους παραρτήματα,
επιστημονικές επιτροπές για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της δράσης του,
τμήματα ειδικού ενδιαφέροντος σα λειτουργικές υποδιαιρέσεις του και οτιδήποτε
άλλο κρίνει απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Στην περίπτωση
δημιουργίας τέτοιων επιτροπών το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να τους επιτρέψει
την παρουσία στις συνεδριάσεις του για συμβουλευτικούς λόγους.
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ΑΡΘΡΟ 26Ο
Διάλυση
Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α)
Απόφαση της Γ.Σ. εφόσον είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη και η απόφαση
ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, μετά από πρόταση του
Δ.Σ.. β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών πέσει κάτω από τα είκοσι και γ) Με
απόφαση του πρωτοδικείου αν ζητηθεί από τη διοίκηση ή από ένα πέμπτο των μελών
του ή από την εποπτεύουσα αρχή για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος. Σε
περίπτωση αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο μέλους ή θανάτου μέλους ή
καταγγελίας του παρόντος Καταστατικού από μέλος το Σωματείο θα συνεχίσει με τα
εναπομείναντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 27Ο
Τροποποίηση Καταστατικού
Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με την
πλειοψηφία που προβλέπεται σε αυτό. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της
εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 28Ο
Διάφορα
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ισχύουν οι αποφάσεις
της Γ.Σ. και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (άρθρα 78 μέχρι 106). Αποφάσεις για
κάθε τυχόν ανακύπτον ζήτημα, κατά τη διάρκεια του Σωματείου, το οποίο δεν
προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα λαμβάνονται από τη Γ.Σ. κατά
πλειοψηφία των μελών. Όταν τα παραπάνω δεν είναι αρκετά για την επίλυση τυχόν
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διαφορών μεταξύ των μελών και όταν υπάρχουν μέλη που πιστεύουν πως
καταστρατηγείται το παρόν ή οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ., έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν

στην

Ελληνική

Δικαιοσύνη.

Το

Σωματείο

υποχρεούται

να

συμμορφώνεται με κάθε διάταξη νόμου που το αφορά.
ΑΡΘΡΟ 29Ο
Προσωρινή Διάταξη
Τα μέλη καταβάλλουν τακτική ετήσια συνδρομή που ορίζεται στο ποσό των
δεκαπέντε (15) ευρώ και δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η συνδρομή ορίζεται ανά οικογένεια και έχουν δικαίωμα με μία να
εγγραφούν σαν μέλη και οι δύο σύζυγοι αν το επιθυμούν. Τα δικαιολογητικά
εγγραφής θα εκκαθαρισθούν από το Δ.Σ. και θα ζητηθούν μαζί με την καταβολή της
συνδρομής από τα μέλη μόλις εγκριθεί και τυπικά η ίδρυση του Σωματείου. Τα
«ιδρυτικά μέλη» κατ’ εξαίρεση καταβάλλουν συνδρομή για το πρώτο έτος ύψους
τριάντα (30) ευρώ για την κάλυψη των εξόδων ίδρυσης.
ΑΡΘΡΟ 30Ο
Υπογραφή καταστατικού
Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, αφού
αναγνώστηκε και έγινε κατανοητό και αποδεκτό από τα ιδρυτικά μέλη, εγκρίνεται και
υπογράφεται από αυτά και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα
βιβλία του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.
Ρέθυμνο 18 Οκτωβρίου 2009
Οι Ιδρυτές
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