ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
¨ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ¨
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία ¨ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ¨ που θα έχει έδρα την
πόλη των Χανίων.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του συλλόγου είναι να συµβάλει µε την δράση του
α) στην καλλιέργεια αρµονικής, σύµµετρης και ισορροπηµένης σχέσης των µελών
του καθώς και των τρίτων που αναπτύσσουν κατά κύριο λόγο δραστηριότητες
ελεύθερης και αυτόνοµης κατάδυσης, µε τον πυθµένα των θαλασσών, των λιµνών και
των ποταµών.
β) στην ανάπτυξη οικολογικής, κοινωνικής και αγωνιστικής συνείδησης στους
προαναφερθέντες για µια καλλίτερη ζωή, η οποία να σέβεται και να προστατεύει το
υγρό περιβάλλον καθώς και τον πλούτο που αυτό περιέχει.
γ) στην απόρριψη κάθε µορφής υπέρµετρης εκµετάλλευσης του πλούτου που περιέχει
το ανώτερο περιβάλλον, εφόσον τα µέσα που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος που
γίνετε, επιφέρουν υποβάθµιση και καταστροφή αυτού.
δ) στην ανάπτυξη µεταξύ των µελών του αισθηµάτων ευθύνης, ευγενούς άµιλλας,
φιλαλληλίας και ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο µε βάση την
αγάπη προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.
ε) στην ψυχαγώγηση των µελών του και στην ανάπτυξη του µορφωτικού και
πολιτιστικού του επιπέδου γενικότερα.
ΑΡΘΡΟ 3
Ο σκοπός του Συλλόγου θα επιδιωχθεί να πραγµατοποιηθεί µε κάθε νόµιµο µέσο και
ενδεικτικά µε διαλέξεις, συζητήσεις, επιµορφωτικές καµπάνιες, προβολές ταινιών,
εκδροµές, δηµοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισµών και βραβείων, δηµιουργία
βιβλιοθήκης, ισότιµη συνεργασία µε άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεµφερείς
σκοπούς κλπ
ΑΡΘΡΟ 4
Μέλος του συλλόγου µπορεί να γίνει οποιοσδήποτε – οποιαδήποτε που έχει τα
νόµιµα προσόντα συµµετοχής σε σωµατεία και αποδέχεται τους σκοπούς του και
γενικότερα το καταστατικό του. Για να αποκτήσει δε την ιδιότητα του µέλους πρέπει
να υποβάλει αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην οποία παράλληλα να δηλώνει τα
ανωτέρω και ότι προσφέρετε να εργασθεί για την πραγµατοποίησή τους. Την αίτηση

αυτή έχει το δικαίωµα το ∆Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει
εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέσει
ουσιαστικά στην εκπλήρωση του σκοπού του συλλόγου.
Ανεξάρτητα όµως από το αν την δεχτεί ή όχι, είναι υποχρεωµένο να θέσει την
απόφασή του στην αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και
αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα, οριστικά για την
εγγραφή ή µη του νέου µέλους. Υποψήφιος –α που δεν έγινε δεκτός – ή ως µέλος του
συλλόγου µπορεί να υποβάλει νέα αίτηση, µόνο εφόσον: α) περάσει ένας (1) χρόνος
από τότε που η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την µη εγγραφή του και β) έπαψαν να
υπάρχουν οι λόγοι απόρριψης της αρχικής αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 5
Τα µέλη του συλλόγου έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να
εκφράζει ελεύθερα την γνώµη του σε οποιαδήποτε θέµα απασχολεί τον σύλλογο.
Παράλληλα έχει το δικαίωµα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του
συλλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγγραφεί δύο τουλάχιστον µήνες πριν την
εκλογή. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη µετά την έγκριση του καταστατικού
εκλογή.
Υποχρεούται δε να συµµετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του συλλόγου για την
πραγµατοποίηση των σκοπών του, να πληρώνει έγκαιρα τις συνδροµές του, να
εκπληρώνει υπεύθυνα και ευσυνείδητα τις εργασίες που έχει αναλάβει και όταν
αναπτύσσει δραστηριότητα, σαν άτοµο, σε τοµείς ενδιαφέροντος του συλλόγου να
συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις διακηρύξεις και τους σκοπούς του.
ΑΡΘΡΟ 6
Μέλος µπορεί να διαγραφεί από τον σύλλογο εφόσον α) παραβιάζει το καταστατικό
β) δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου γ) δεν εκπληρώνει συστηµατικά τις οικονοµικές του υποχρεώσεις δ)
καταδικασθεί για οποιοδήποτε έγκληµα εναντίον της ζωής, της προσωπικής
ελευθερίας ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούµενα ως ατιµωτικά αδικήµατα του Π.Κ.,
ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το µέλος αυτό έχει το δικαίωµα προσφυγής στην Γενική Συνέλευση, για ακύρωση
της απόφασης της διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται εντός δέκα (10) ηµερών
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο από την κοινοποίηση της απόφασης της διαγραφής.
Γενοµένης δε προσφυγής, η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείτε µέχρι την τελική
απόφαση της επόµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει µε την
απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα.
ΑΡΘΡΟ 7
Η συνδροµή των µελών ορίζεται ετησίως (ηµερολογιακό έτος) στο ποσό των 20 euro
καταβλητέα σε µία (1) δόση στις αρχές κάθε έτους. Παράλληλα µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης µπορεί να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά προς κάλυψη
ιδιαιτέρων αναγκών, το ύψος της οποίας θα καθορίζετε κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 8

Πόροι του συλλόγου είναι τα δικαιώµατα εγγραφής, οι συνδροµές και οι έκτακτες
εισφορές των µελών, οι εισπράξεις από εκδηλώσεις του συλλόγου, οποιαδήποτε
δωρεά, αρκεί να µην γίνετε µε όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του
συλλόγου, ενισχύσεις του Κράτους, του ∆ήµου, άλλων Νοµικών Προσώπων και
γενικά τρίτων, καθώς επίσης κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία.
ΑΡΘΡΟ 9
Εάν µέλος καθυστερήσει αδικαιολόγητα και περισσότερο από τρεις (3) µήνες την
πληρωµή της συνδροµής του, το ∆Σ µε έγγραφό του τον καλεί να εκπληρώσει την
υποχρέωσή του, τάσσοντάς του εύλογη προς τούτο προθεσµία.
Εάν το µέλος δεν ανταποκριθεί σε σχετική πρόσκληση, το ∆Σ µπορεί µε απόφασή του
να το διαγράψει.
Το µέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδροµών µπορεί να ξαναγραφτεί
οποτεδήποτε, εφ’ όσον υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλει δικαιώµατα εγγραφής και
εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον Σύλλογο.
ΑΡΘΡΟ 10
Οποιοδήποτε µέλος είναι δυνατό να αποχωρήσει από τον Σύλλογο, αφού καταθέσει
σχετική έγγραφη δήλωση στο ∆Σ τρεις (3) τουλάχιστον µήνες, πριν από την λήξη του
λογιστικού έτους και αφού πρώτα εκπληρώσει τις εκκρεµείς του υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 11
Μέλη που γράφονται για πρώτη φορά ή ξαναγράφονται αποκτούν το δικαίωµα να
ψηφίζουν στις Γ.Σ και να εκλεγούν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες, αφού
περάσουν δύο (2) µήνες από την ηµέρα της εγγραφής τους. Έχουν όµως το δικαίωµα
να συµµετέχουν στις συζητήσεις των Γ.Σ αµέσως.
ΑΡΘΡΟ 12
Πόροι του Συλλόγου είναι :
α) Τα δικαιώµατα εγγραφής, οι συνδροµές και οι έκτακτες εισφορές των µελών του.
β) Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
γ) Οποιαδήποτε δωρεά, αρκεί να µην γίνεται µε όρους που είναι αντίθετοι στους
Σκοπούς του Συλλόγου ή εµποδίζουν την πραγµατοποίησή τους.
δ) Τα έσοδα από την έκδοση λαχείων και τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών.
ε) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, εφ’ όσον εγκρίνετε από το ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 13
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη και εκλέγεται για τρία
χρόνια µε µυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μέσα σε οκτώ
(8) ηµέρες από την εκλογή τους τα µέλη του ∆.Σ. συγκαλούµενα από τον
πλειοψηφίσαντα σύµβουλο, συγκροτούνται σε σώµα και εκλέγουν µε µυστική
ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία του
Συλλόγου. Μέσα σε οκτώ (8) επίσης µέρες από την συγκρότησή του σε σώµα, το ∆.Σ.
καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του προηγούµενου ∆.Σ και παραλαµβάνει
µε πρωτόκολλο τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14
Το ∆.Σ συνεδριάζει τακτικά µία φορά τον µήνα αλλά και όποτε άλλοτε το θεωρήσει
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν µε έγγραφη αίτησή τους (όπου θα καθορίζουν
τα θέµατα, που πρέπει να συζητηθούν) τρία από τα µέλη του ∆.Σ. Στην περίπτωσή
αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει συνεδρίαση µέσα σε τρεις µέρες
από την υποβολή της αίτησης.
Το ∆.Σ είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από
τα µέλη του.
Οι αποφάσεις παίρνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται σε επόµενη έκτακτη
συνεδρίαση, που συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο µέσα στις επόµενες
τρεις µέρες.
Αν υπάρξει και δεύτερη ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 15
Όποιο µέλος του ∆.Σ απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις διαδοχικές τακτικές
συνεδριάσεις ή δικαιολογηµένα µεν αλλά από δέκα τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται
ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνετε από τον επιλαχόντα σύµβουλο, που έχει σειρά.
∆εν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από τρία µέλη
του ∆.Σ. Σε περίπτωση που κενούται και τέταρτη θέση ή που δεν υπάρχουν
επιλαχόντες για την κάλυψη των επιτρεποµένων θέσεων του ∆.Σ, ο Πρόεδρος είναι
υποχρεωµένος να συγκαλέσει µέσα σε σαράντα πέντε (45) µέρες έκτακτη Γ.Σ µε
µοναδικό θέµα την συµπληρωµατική εκλογή συµβούλων για την κάλυψη των κενών
θέσεων του ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί τον Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του και
τον εκπροσωπεί δηµόσια.
Ψηφίζει και υποβάλει για έγκριση την πρώτη τακτική Γ.Σ., τον απολογισµό και τον
ισολογισµό της χρήσης που έληξε και τον προϋπολογισµό της επόµενης χρήσης και
γενικά αποφασίζει για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την πραγµατοποίηση των
Σκοπών του Συλλόγου, εκτός από εκείνα για τα οποία αρµόδια είναι η Γ.Σ.
Τα µέλη του ∆.Σ έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όµως για
αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα
αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
ΑΡΘΡΟ 17
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νοµικά τον Σύλλογο στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή αλλά
και σε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.
Σε συνεργασία µε τον Γ. Γραµµατέα καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων του ∆.Σ και των Γ.Σ και φροντίζει για την εφαρµογή του
Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ και λογοδοτεί στις Γ.Σ για λογαριασµό του
∆.Σ.

Υπογράφει µαζί µε τον Γ. Γραµµατέα κάθε έγγραφο του συλλόγου και µάλιστα τα
εντάλµατα πληρωµών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη των
χρηµάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών, που έχουν κατατεθεί στο όνοµα του
Συλλόγου.
Εφόσον η ενέργεια του Προέδρου συνεπάγεται και ανάληψη υποχρεώσεων από τον
Σύλλογο, για να δεσµεύεται αυτός απαιτείται προηγούµενη σχετική απόφαση του
∆.Σ.
Ο Πρόεδρος σε κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ το ενηµερώνει για τις ενέργειες που έκανε
και για εκείνες που προτίθεται να κάνει.
ΑΡΘΡΟ 18
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή δεν µπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά
του αναπληρώνετε από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συµβαίνει και µε τον
Αντιπρόεδρο τα καθήκοντά του τα εκτελεί ο σύµβουλος που ορίζετε από το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος µπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισµένες από τις
αρµοδιότητες του, κάνοντας σχετική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά, κατά
την συνεδρίαση του ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 19
Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και το αρχείο
του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία του Συλλόγου και το σχετικό πρωτόκολλο
εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, συντάσσει κάθε έγγραφο του Συλλόγου
και το υποβάλει κατόπιν στον Πρόεδρο για να το υπογράψει και να το σφραγίσει µε
την σφραγίδα του Συλλόγου, έχει από κοινού µε τον Πρόεδρο τις αρµοδιότητες που
περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα και γενικά υποχρεούται να φροντίζει για την
επίλυση όλων των προβληµάτων των σχετικών µε την φύση των ειδικότερων
καθηκόντων του.
ΑΡΘΡΟ 20
Ο Ταµίας εισπράττει όλες τις οικονοµικές παροχές των µελών προς τον Σύλλογο,
εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, ενεργεί οποιαδήποτε πληρωµή
µε εντάλµατα που εκδίδονται µετά από έγκριση της δαπάνης από το ∆.Σ και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραµµατέα.
Συντάσσει και υποβάλει στο ∆.Σ. τον µηνιαίο απολογισµό του Ταµείου. Σε
συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραµµατέα συντάσσει και υποβάλει στο ∆.Σ
τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό του συλλόγου και τον Προϋπολογισµό, που αφού
εγκριθούν, τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πρώτη Τακτική Γ.Σ όπου θα υποβληθούν για
έγκριση. Καταθέτει σε Τράπεζα, που ορίζεται από το ∆.Σ τα διαθέσιµα χρηµατικά
ποσά του Συλλόγου, µπορεί όµως µε απόφαση του ∆.Σ να κρατάει στο ταµείο του ένα
ποσό για τις επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Οι αναλήψεις χρηµάτων,
χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνοµα του Συλλόγου
πραγµατοποιούνται από τον Ταµία ύστερα από σχετική εντολή υπογεγραµµένη από
τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραµµατέα.
Ο Ταµίας υποχρεούται να φροντίζει για την επίλυση όλων των προβληµάτων των
σχετικών µε την φύση των ειδικότερων καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 21
Το ∆.Σ µπορεί να προσλάβει έµµισθο υπάλληλο, αν οι ανάγκες του Συλλόγου το
απαιτούν, καθορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντα και τις αποδοχές του. Μέλος του
∆.Σ δεν µπορεί να προσληφθεί σαν υπάλληλος.

ΑΡΘΡΟ 22
Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται για το ίδιο
χρονικό διάστηµα και µε το ίδιο ή µε τα ίδια ψηφοδέλτια, που εκλέγετε και το ∆.Σ. Οι
υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες µε αντίστοιχη προς την
επιτυχία τους σειρά.
Η εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το
κρίνει αναγκαίο την οικονοµική διαχείριση του Συλλόγου. Το ∆.Σ είναι υποχρεωµένο
να παρέχει σε αυτήν όλα τα στοιχεία που εκείνη κρίνει απαραίτητα για να εκτελέσει
το έργο της. Μετά από κάθε έλεγχο η εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να
συντάσσει έκθεση η οποία θα περιέχει τα αποτελέσµατα του ελέγχου και τις σχετικές
παρατηρήσεις της. Η έκθεση αυτή τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του
Συλλόγου ταυτόχρονα µε τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό του ∆.Σ πέντε (5)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πρώτη τακτική Γ.Σ στην οποία και θα διαβαστεί.
ΑΡΘΡΟ 23
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου µε πρόσκληση που περιλαµβάνει την ηµεροµηνία, την ώρα
και τον τόπο της Γ.Σ και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γίνετε µε
κάθε δυνατό µέσο στα µέλη, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της
Γ.Σ.
Τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις µέχρι τη σύγκλιση της Γ.Σ ταµειακές τους προς
τον Σύλλογο υποχρεώσεις, µετέχουν σε αυτήν µε πλήρη δικαιώµατα (να συµµετέχουν
στις συζητήσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται).
ΑΡΘΡΟ 24
Η Γ.Σ έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των µελών που έχουν
πληρώσει τις συνδροµές τους. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του
Συλλόγου µε βάση τους ενηµερωµένους από τον Ταµία ονοµαστικούς καταλόγους
των µελών.
Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Συλλόγου καλεί τη Γ.Γ να
εκλέξει Προεδρείο. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται την ίδια ώρα και ηµέρα
της επόµενης εβδοµάδας από το καταστατικό – χωρίς άλλη ειδοποίηση – δεύτερη Γ.Σ
που βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται τουλάχιστον το ¼ των ταµειακά
εντάξει µελών.
ΑΡΘΡΟ 25
Στις Γ.Σ καθήκοντα Προέδρου και Γραµµατέα εκτελούν µέλη του Συλλόγου που
εκλέγονται µε ανάταση των χεριών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της και κανονίζει τις
συζητήσεις σύµφωνα µε την σειρά των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Καταρτίζει
κατάλογο οµιλητών για κάθε θέµα και δίνει τον λόγο µε βάση τον κατάλογο που έχει
καταρτίσει, τηρώντας την σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωµένος να απαγορεύει
κάθε οµιλία ή συζήτηση για θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη
και έχει το δικαίωµα να αφαιρεί τον λόγο από τους οµιλητές που παρεκτρέπονται και
να αποβάλει από την αίθουσα τα µέλη που µε την συµπεριφορά τους εµποδίζουν τις
εργασίες της Γ.Σ , ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.
Καλεί την Γ.Σ να ψηφίζει πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο
θέµα προκύψει κατά την διάρκεια της συνέλευσης.
Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον
Πρόεδρο της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 26
Οι αποφάσεις των Γ.Σ παίρνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι
παρόντα και έχουν δικαίωµα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέµα που το
καταστατικό ή ο νόµος απαιτεί άλλη ψηφοφορία.
Η ψηφοφορία γίνεται είτε µε ονοµαστική κλήση είτε µε ανάταση των χεριών.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται µόνο σε περίπτωση εκλογής µελών ∆.Σ και Ε.Ε και όταν
η Γ.Σ αποφασίζει σαν δευτεροβάθµιο όργανο σε περιπτώσεις ένστασης κατά της
εγγραφής µέλους ή τιµωρίας µέλους µε διαγραφή ή αποβολή.
ΑΡΘΡΟ 27
Τακτικές Γ.Σ γίνονται δύο φορές το χρόνο, µία τον Μάρτιο και µία τον Οκτώβριο.
Στην πρώτη Τακτική Γ.Σ (την του Μαρτίου) το ∆.Σ λογοδοτεί για την δραστηριότητα
του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου (Νοέµβριος – Μάρτιος).
Μετά διαβάζεται ο οικονοµικός απολογισµός ολόκληρου του προηγούµενου χρόνου
και η σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η Γ.Σ αποφασίζει για την
έγκριση ή όχι των πράξεων και της ετήσιας οικονοµικής διαχείρισης του ∆.Σ και την
απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
Ύστερα διαβάζεται και ψηφίζεται ο προϋπολογισµός της νέας περιόδου και
συζητούνται τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Επακολουθούν κατά το
άρθρο 30 αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆.Σ και Ε.Ε.
Στη δεύτερη Τακτική Γ.Σ (την του Οκτωβρίου) το ∆.Σ λογοδοτεί για τη
δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου (Απριλίου –
Οκτωβρίου). Η λογοδοσία αυτή εννοείται ότι δεν αφορά την οικονοµική διαχείριση
του Συλλόγου, η οποία γίνεται µόνο κατά την Γ.Σ του Μαρτίου. Στη συνέχεια η Γ.Σ
αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της λογοδοσίας του ∆.Σ και ακολουθεί συζήτηση
για τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Το ∆.Σ είναι υποχρεωµένο να
περιλαµβάνει στην ηµερησία διάταξη των Γ.Σ οποιαδήποτε θέµα εφόσον το ζητήσουν
µε έγγραφη αίτησή τους, κατατιθέµενη στη Γραµµατεία του Συλλόγου µέχρι την 15η
του µήνα Φεβρουαρίου προκειµένου για την πρώτη και το µήνα Σεπτεµβρίου
προκειµένου για την δεύτερη Τακτική Γ.Σ µέλη που να αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το ένα δέκατο του συνολικού αριθµού των τότε υφισταµένων µελών. Η
διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις έκτακτες Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 29

Οι έκτακτες Γ.Σ συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, όταν αποφασίσει
σχετικά το ∆.Σ καθορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ή ζητηθεί µε
έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός πέµπτου των µελών, η οποία να περιλαµβάνει
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη τη
σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ µέσα
σε 15 ηµέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης του ∆.Σ ή από την υποβολή της
αίτησης των µελών. Τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γ.Σ απαγορεύεται η
συζήτηση θεµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 30
Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαµβάνονται τα
ονόµατα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωµα του µέλους του ∆.Σ όσο και για
το αξίωµα του µέλους της Ε.Ε.
Στην περίπτωση αυτή, κάθε εκλογέας έχει δικαίωµα, τοποθετώντας ένα σταυρό στο
όνοµα του ή των υποψηφίων που προτιµά να ψηφίσει µέχρι τρεις (3) υποψήφιους για
µέλη του ∆.Σ και µέχρι δύο (2) για τα µέλη της Ε.Ε.
Μέλη του ∆.Σ εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι και της Ε.Ε οι τρεις (3) πρώτοι, κατά
σειρά επιτυχίας, που καθορίζεται από τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που
συγκέντρωσε καθένας από τους υποψήφιους και οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι
επιλαχόντες.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή, παρουσία
των ισοψηφησάντων υποψηφίων.
Ανάλογα καθορίζονται οι θέσεις των επιλαχόντων κατά υποψήφιο.
Η Γ.Σ καθορίζει το χρόνο διάρκειας των αρχαιρεσιών και εκλέγει τριµελή
Εφορευτική Επιτροπή που έχει την φροντίδα και την ευθύνη της διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή µπορεί να παρατήνει τον χρόνο διεξαγωγής
των αρχαιρεσιών µέχρι και µία ώρα µετά την δύση του ηλίου. Όταν τελειώσει η
ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων, τηρώντας σχετικό
πίνακα. Μετά την λήξη της διαλογής ανακηρύσσει τους επιλαχόντες κατά σειρά
επιτυχίας, τόσο για το ∆.Σ όσο και για την Ε.Ε και καθορίζει τη σειρά των
επιλαχόντων.
Ύστερα η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα
ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και το λοιπό
εκλογικό υλικό στον πλειοψηφίσαντα σύµβουλο, ο οποίος µετά την συγκρότηση του
∆.Σ σε σώµα τα παραδίδει στον Γ. Γραµµατέα του Συλλόγου, που τα φυλάσσει στα
αρχεία του.
ΑΡΘΡΟ 31
Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η
σύγκληση Γ.Σ, η οποία είναι σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήµισυ των
µελών.
Η απόφαση για την τροποποίηση ή την διάλυση πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία
τριών τετάρτων των παρόντων µελών.
Εάν αποφασιστεί η διάλυση του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται για
κοινωφελείς σκοπούς σχετικούς προς τους σκοπούς του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 32

Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό και τους σχετικούς
νόµους ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆.Σ του Συλλόγου, που υπόκειται στην έγκριση
της επόµενης Γ.Σ.

