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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
-------------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
Επωνυμία – σήμα – Έδρα –Σκοποί
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Σύλλογος , με την επωνυμία << Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος

Νέων Σχοινούσας

Σχοινούσας > και σήμα

>>, διακριτικό τίτλο << Σύλλογος Νέων

<< Ασπρόμαυρο τοπίο, σε στρογγυλό περίγραμμα.

Συγκεκριμένα εικονίζεται μία ξερολιθιά (πέτρινος φράχτης) σε κοντινό πλάνο
και πίσω φαίνεται ένα μοναχικό δέντρο μέσα σε χωράφι >> . Η επίσημη
σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και φέρει κυκλικά μεν τον ως άνω
διακριτικό τίτλο και στο κέντρο δε το σήμα.
Άρθρο 2ο
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το νησί Σχοινούσα , της Δημοτικής Ενότητας
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , του Νομού Κυκλάδων .
Άρθρο 3ο
Σκοποί του Συλλόγου είναι :
1. Η μελέτη,

πρόταση και επιδίωξη επίλυσης των προβλημάτων που

αφορούν την κοινωνία της Σχοινούσας
2. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των
μελών του Συλλόγου και των κατοίκων της Σχοινούσας.
3. Η προβολή του νησιού και των παραγόμενων με

παραδοσιακό τρόπο

προϊόντων του καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του
Συλλόγου και των κατοίκων της Σχοινούσας για την με οιονδήποτε τρόπο
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βελτίωση τόσο της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής τους , όσο και των
παρεχόμενων από αυτούς τουριστικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών .
4. Η επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλοντος

, και η

διατήρηση ,

διάδοση και προβολή της λαϊκής παράδοσης και του τοπικού χρώματος –
περιβαλλοντολογικής μορφολογίας της Σχοινούσας.
5.

Η ανάπτυξη

των δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των

μελών του Συλλόγου και των κατοίκων της Σχοινούσας μέσα από την κοινή
καταγωγή, ιδιότητα και προσπάθεια για την πραγματοποίηση των πιο πάνω
σκοπών .

Άρθρο 4ο
Μέσα για τη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι τα ακόλουθα :
α) Η διοργάνωση συγκεντρώσεων ,

διαλέξεων , σεμιναρίων και λοιπών

εκδηλώσεων και η αποστολή προς τις εφημερίδες, το διαδίκτυο και τα λοιπά
Μ.Μ.Ε. επιστολών και ανακοινώσεων για δημοσίευση ή και απευθείας προς
τα μέλη και τους φίλους του για ενημέρωση και διαφώτιση τους πάνω σε κάθε
επίκαιρο πρόβλημα ή θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και βελτίωση της
ποιότητας διαβίωσης στη Σχοινούσα καθώς και των παρεχομένων στη
Σχοινούσα αγροτοκτηνοτροφικών , τουριστικών και άλλων υπηρεσιών .
β) Η μέσω υπομνημάτων και παραστάσεων ενημέρωση των αρμοδίων
Υπηρεσιών του Κράτους , της Περιφέρειας ή

του Δήμου σχετικά με

υπάρχοντα ζωτικά ή μη προβλήματα με σκοπό την επιδίωξη της ορθής και
ταχείας επίλυσης αυτών , καθώς και γενικά της προόδου της Σχοινούσας .
γ) Η δημιουργία βιβλιοθήκης ή εντευκτηρίου καθώς και η διοργάνωση εορτών,
συνεστιάσεων,
εκδηλώσεων

μουσικών

και

και εκδρομών

θεατρικών

παραστάσεων,

αθλητικών

για τη ψυχαγωγία των κατοίκων και την

ανάπτυξη του πνεύματος κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του
Συλλόγου .
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δ) Η λήψη κάθε μέτρου και ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και ενέργειας που
ενδείκνυνται από τις περιστάσεις για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ε) Για την υποβοήθηση των σκοπών του ο Σύλλογος

συνεργάζεται με

ιδρύματα, φορείς του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς με
αντικείμενο δραστηριότητας τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και με
άλλους Συλλόγους και ομοσπονδίες με παρεμφερείς σκοπούς .
στ) Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος θα δημιουργήσει
επίσης ομάδες εργασίας που κάθε μια από αυτές θα καλύπτει ένα ορισμένο
τομέα προβλημάτων και θεμάτων. Επίσης για τον ίδιο λόγο θα μπορεί να
συστήνει ειδικά ταμεία , όπως π.χ Ταμείο Υποτροφιών διακρινόμενων
φοιτητών και μαθητών που είναι παιδιά κατοίκων της Σχοινούσας και ειδικούς
λογαριασμούς για αυτά .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
Μέλη – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών
Άρθρο 5ο
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
Τακτικά Μέλη του Συλλόγου μπορεί να γίνουν ενήλικες άνδρες και γυναίκες
που κατοικούν

στη Σχοινούσα ή κατάγονται από την Σχοινούσα ή έχουν

συγγενικό δεσμό μέχρι τρίτου βαθμού με Σχοινουσιώτη/σα
περιουσία ή επιχείρηση στη Σχοινούσα και

ή έχουν ακίνητη

είναι πρόθυμοι να εργαστούν

για την επιτυχία των σκοπών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή μελών μετά από
έγγραφη αίτηση των ενδιαφερόμενων.
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους απαιτείται :
α) Να συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι .
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β)Να υποβάλει έγγραφη αίτηση με όλα τα σχετικά στοιχεία του προς το Δ.Σ ,
γ) Να καταθέσει το αντίτιμο της εγγραφής και
δ) Να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με

πλειοψηφία των τριών

τετάρτων ( 3 / 4 ) των μελών του , αφού προηγουμένως ελέγξει όλα τα
παραπάνω .
Επίσης πρέπει να λάβει υπόψιν του την προηγούμενη συμμετοχή του στις
εκδηλώσεις και τη ζωή του Συλλόγου , τη δραστηριότητά του γενικά και το
ενδιαφέρον του για το Σύλλογο και γενικότερα για τη Σχοινούσα .
Τυχόν άρνηση εγγραφής, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου ,
φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην κοινωνία
της Σχοινούσας ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην
επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

. Τα Επίτιμα Μέλη έχουν γενικά τα ίδια

δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη, όμως δεν έχουν
υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν
ούτε να εκλέγονται και να μετέχουν στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες της
Γενικής Συνελεύσεως .

Άρθρο 6ο
Ένσταση εναντίον της εγγραφής νέου μέλους :
Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο Δ.Σ.
εναντίον της εγγραφής νέου μέλους , μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ανακοίνωση της εγγραφής . Η ένσταση , που πρέπει να είναι έγγραφη και
απόλυτα αιτιολογημένη εξετάζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση
μετά την υποβολή της .
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Το Δ.Σ ανεξάρτητα από το αν τη δεχτεί ή όχι είναι υποχρεωμένο να φέρει την
απόφασή του στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και να εξηγήσει τους
λόγους της αποδοχής ή απόρριψής της.
Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση

αποφασίζει

οριστικά για την

εγγραφή νέου μέλους . Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει
την πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( 3 / 4 ) των μελών που είναι παρόντα
και έχουν δικαίωμα ψήφου σ΄αυτήν .
Άρθρο 7ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

κάθε μέλος έχει

το

δικαίωμα:
1.- Να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το
Σύλλογο και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του αυτή στα αρμόδια όργανά
του .
2.-Να προτείνει νέα μέλη
3.- Να εκλέγει και να εκλέγεται
4.-Να ζητεί, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, τη σύγκλιση της γενικής
συνέλευσης.

Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση :
1) Να συμμετέχει και να συνεισφέρει ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών
του συλλόγου και να αποφεύγει ενέργειες που τους αντιστρατεύονται.
2) Να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις Γενικές
Συνελεύσεις .
3) Να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει .
4) Να μετέχει ενεργά σε ομάδα εργασίας .
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Άρθρο 8ο
Ποινές :
Τιμωρείται με γραπτή επίπληξη ή αποβολή μέχρι ένα χρόνο ή διαγραφή
κάθε μέλος του Συλλόγου εφόσον :
1) Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο
2) Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
3) Παραβιάζει το καταστατικό
4) Η δραστηριότητα και συμπεριφορά του έρχεται σε αντίθεση με τους
σκοπούς του Συλλόγου και τις βασικές αρχές λειτουργίας του

ή

εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του
Συλλόγου .
5) Καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον της ζωής,
των ηθών της προσωπικής ελευθερίας ή για οποιαδήποτε από τα
θεωρούμενα ως ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με
απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( 3 / 4 ) των παρόντων
και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών αυτής , αφού προηγουμένως ακούσει το
υπό κατηγορία μέλος και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου . Πρέπει
να κοινοποιείται από το Δ.Σ. προς το ελεγχόμενο μέλος
πρόσκληση για απολογία δέκα ημέρες τουλάχιστον

εγγράφως η

πριν την ημέρα

συνεδρίασης της σχετικής Γενικής Συνέλευσης . Το υπό κατηγορία μέλος
δικαιούται να απολογηθεί στη Γ.Σ. Είναι δυνατή ανάκληση της ποινής που
γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη,
δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού, όσο και το
παράπτωμα του μέλους και το βαθμό του πταίσματός του.
Εάν το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής , απαλάσσεται από τα καθήκοντα
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του κι αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα . Επανέρχεται
στη θέση του μόνο εάν απαλλαγεί ή τιμωρηθεί με επίπληξη .
Άρθρο 9ο
Συνδρομές μελών :
Η συνδρομή των μελών είναι μηνιαία και ορίζεται σε τρία (3) ευρώ .
Κάθε μελλοντική αυξομείωση της συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής
καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων ( 3 / 5 )

των

μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην Γ.Σ μετά από
εισήγηση του Δ.Σ.
Άρθρο 10ο
Εάν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα και περισσότερο από ένα χρόνο τη
πληρωμή των συνδρομών του , το Δ.Σ. με έγγραφο του το καλεί να
εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τάσσοντας του εύλογη προθεσμία . Εάν το
μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση , το Δ.Σ υποχρεούται να φέρει το
θέμα στην πρώτη μετά την πάροδο της άπρακτης προθεσμίας

Γενική

Συνέλευση η οποία μπορεί με απόφαση της να το διαγράψει. Το μέλος που
διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών μπορεί να ξαναγραφεί εφόσον
υποβάλει αίτηση , καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και εξοφλήσει τις οφειλές
του στο Σύλλογο .
Άρθρο 11ο
Αποχώρηση μέλους :
Οποιοδήποτε μέλος είναι δυνατό να αποχωρήσει από το Σύλλογο αφού
καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ. Μπορεί να γίνει και πάλι μέλος
εφόσον υποβληθεί στις διατυπώσεις της τελευταίας παραγράφου του
προηγούμενου άρθρου .
Άρθρο 12ο
Μέλη που γράφονται για πρώτη φορά ή ξαναγράφονται αποκτούν το δικαίωμα
να εκλεγούν , να εκλέγονται και να ψηφίζουν στις Γ.Σ. , αφού περάσει ένας
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χρόνος από την ημέρα που εγκρίθηκε η εγγραφή ή επανεγγραφή τους από το
Δ.Σ.
Άρθρο 13ο
Εκπροσώπηση :
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

εκπροσωπεί

το Σύλλογο

σε όλες τις εκδηλώσεις,

υποθέσεις, σχέσεις και συναλλαγές του, εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον
κάθε Αρχής και Δικαστηρίου και απέναντι σε κάθε φυσικό και νομικό
πρόσωπο. Διορίζει και ανακαλεί δικαστικούς πληρεξούσιους του Σωματείου.
Ειδικά προκειμένου περί υπογραφής εγγράφου που δημιουργεί υποχρεώσεις
για τον Σύλλογο όπως πχ εκδόσεως, αποδοχής και οπισθογραφήσεως
γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών, τραπεζικών επιταγών και λοιπών
τίτλων παραστατικών αξιών, καθώς και για την υπογραφή συμβολαίων και
συμβάσεων πάσης φύσεως, πρέπει απαραίτητα να τίθεται κάτωθι της
επωνυμίας του Συλλόγου οι υπογραφές, τόσο του προέδρου, όσο και του Γ.
Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 14ο
Πόροι
Οι πόροι του Συλλόγου είναι :
1) Τα δικαιώματα εγγραφής , οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των
μελών .
2) Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου
3) Οποιαδήποτε

δωρεά , επιχορηγήσεις, ή άλλες προσφορές σε είδος

από τα μέλη ή από τρίτους , κληρονομιές ή κληροδοσίες αρκεί να μην
γίνονται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου και
ή εμποδίζουν την πραγματοποίηση τους .
4)

Οι τόκοι των νόμιμα κατατιθεμένων κεφαλαίων
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5) Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία , εφόσον εγκρίνεται από το
διοικητικό συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Όργανα του Συλλόγου - Διοίκηση – Λειτουργία

Άρθρο 15ο
Όργανα Σωματείου
α. Γενική συνέλευση
β. Διοικητικό συμβούλιο
γ. Ελεγκτική επιτροπή

Άρθρο 16ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε ( 5) μέλη που εκλέγονται για
τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία

από την τακτική Γενική Συνέλευση

που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του καταστατικού . Από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

τουλάχιστον τα

δύο (2) μέλη

πρέπει να είναι

γυναίκες. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν ξεπερνούν τον πεντηκοστό (55) χρόνο της
ηλικίας τους . Τα τρία πέμπτα ( 3 / 5 ) των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου
θα πρέπει

να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Σχοινούσας ( Βεβαίωση μόνιμου

κατοίκου και παραμονή στο νησί και τους δώδεκα μήνες του χρόνου).
Μέλη του Δ.Σ. γίνονται οι πρώτοι πέντε (5) από τους υποψηφίους , ανάλογα
με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. Οι επόμενοι στη σειρά
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υποψήφιοι

θεωρούνται επιλαχόντες και είναι αναπληρωματικά μέλη . Σε

περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων εκλεγέντων, διενεργείται κλήρωση
από την εφορευτική επιτροπή για την ανακήρυξη τους.
Μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του νεοεκλεγμένου
Διοικητικού

Συμβουλίου

συνέρχονται

υποχρεωτικά υπό την προεδρία

εκείνου του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγουν

με

μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους , τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Μέσα σε οκτώ

( 8) ημέρες από τις

εκλογές το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε κοινή συνεδρίαση την εφορευτική
επιτροπή και το Προεδρείο του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και
παραλαμβάνει με πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλους και είναι
παρόντες τη διαχείριση , το αρχείο και γενικά την περιουσία του Συλλόγου .
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα του σωματείου ή όπου
αλλού καθίσταται εφικτό μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε άλλοτε το
θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος. Δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να
το συγκαλέσουν εκτάκτως σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είτε αρνείται είτε
κωλύεται , εφόσον έχουν απευθύνει προς αυτόν προηγουμένως πρόσκληση
σύγκλισης με έγγραφη αίτηση τους , στην οποία θα καθορίζουν και τα θέματα
που θα συζητηθούν . Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος
να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
κατάθεση της αίτησης .
Η θητεία των μελών παύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τη
λήξη της περιόδου για την οποία εκλέχθηκε. Σε περίπτωση που το Διοικητικό
Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για ζήτημα το οποίο αφορά εμμέσως ή
αμέσως κάποιο από τα μέλη του, τότε το μέλος αυτό μπορεί να αποκλειστεί με
απόφαση των υπολοίπων παρόντων μελών,

που λαμβάνεται κατά απλή

πλειοψηφία , από τη συζήτηση και τη ψηφοφορία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα
τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του .Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με
την απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων μελών του . Σε περίπτωση
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ισοψηφίας ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά . Αν υπάρχει και
δεύτερη ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου .
Άρθρο 17ο
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Δ.Σ. για περισσότερες
από τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις, ή δικαιολογημένα για οκτώ (8)
τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από
τον

επιλαχόντα

σύμβουλο

που

έχει

σειρά

.Δεν

επιτρέπεται

να

αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από δύο (2) μέλη του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές
θέσεις του Δ.Σ., ο πρόεδρος του είναι υποχρεωμένος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα τη συμπληρωματική
εκλογή συμβούλων , για την κάλυψη των κενών θέσεων .
Άρθρο 18ο
Αρμοδιότητες του Δ.Σ
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία
του . Το έργο του Δ.Σ. βοηθούν οι ομάδες εργασίας στις οποίες υπεύθυνος
είναι πάντα μέλος του .
Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. τον προϋπολογισμό , τον
απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε . 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 Δ.Σ
έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του , δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις
που πάρθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία απουσίαζαν , ή ήταν παρόντα
αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Το Δ.Σ.
δημιουργεί τις ομάδες εργασίας κατά την κρίση του .
Άρθρο 19ο
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Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε Δικαστήριο , σε κάθε Αρχή
και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συγκαλεί το Δ.Σ. σε
συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και προεδρεύει σε αυτές κηρύσσοντας την
έναρξη και λήξη τους και λογοδοτεί στις γενικές συνελεύσεις για λογαριασμό
του Δ.Σ. . Διευθύνει τις συζητήσεις του Δ.Σ. , σύμφωνα με την ημερήσια
διάταξη, δίνει τον λόγο σε καθένα από τα μέλη και φροντίζει για την
απρόσκοπτη λειτουργία του συλλόγου και την εφαρμογή του καταστατικού .
Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερησία διάταξη των
συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ. , υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε
έγγραφο του Συλλόγου που πρέπει να έχει και τη σφραγίδα του Συλλόγου,
τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και
τις εντολές προς τις τράπεζες για ανάληψη χρημάτων, χρεωγράφων ή άλλων
αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου .
Άρθρο 20ο
Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος αναθέτει
γραπτώς και για ορισμένο χρόνο ή ορισμένη ενέργεια την αναπλήρωση του ή
όταν αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του. Η αδυναμία κρίνεται με ομόφωνη
απόφαση των τεσσάρων (4) υπολοίπων μελών του ΔΣ.
Άρθρο 21ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τη διοίκηση των γραφείων του Συλλόγου,
τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ., φυλάει την
σφραγίδα του, τηρεί τα αρχεία αυτού, παραλαμβάνει τα προς τον Σύλλογο
αποσταλθέντα έγγραφα, έντυπα, επιστολές, πλην των απευθυνόμενων σε
συγκεκριμένο πρόσωπο , φροντίζει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας
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και τηρεί το Μητρώο των

Μελών του Συλλόγου

και το πρωτόκολλο

εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων .
Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο :
1.- Συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο του Συλλόγου,

τα εντάλματα

πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων,
χρεωγράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου.
2.- Καταρτίζει την ημερησία διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
3.- Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ.
4.- Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Δ.Σ. και αφού
εγκριθεί από αυτό θέτει στην κρίση της Γ.Σ.
5.- Επικυρώνει και φυλάει τα πρακτικά συνεδριάσεων των

Γ.Σ. και Δ.Σ ,

επιβλέπει , ελέγχει και συντονίζει τις ομάδες εργασίας . φροντίζει για την
κανονική λειτουργία τους αναπληρώνοντας συγχρόνως και τους υπεύθυνους
αυτών όταν απουσιάζουν ή αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους .
Σε περίπτωση που ο Γενικός γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελέσει
τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από το Σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 22ο
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας

μεριμνά για την κανονική είσπραξη και εισπράττει τις μηνιαίες

συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το
Σύλλογο , εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις , αφού έχουν
νομίμως θεωρηθεί και έχουν και την υπογραφή του Προέδρου και τηρεί
ενήμερο το ΔΣ και την ΓΣ για καθυστερούμενες συνδρομές .Τηρεί τα λογιστικά
βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις, με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των
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μελών και γενικότερα τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου και φυλάει σε φακέλους
όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών .
Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά
από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ και υπογράφονται από το πρόεδρο και
το γραμματέα ο Πρόεδρος υπογράφει επίσης
εισπράξεων.

τις διπλότυπες αποδείξεις

Επί των ενταλμάτων πρέπει να αναγράφεται πάντα και ο

αριθμός της απόφασης του ΔΣ, με τον οποίο εγκρίθηκε η δαπάνη.
Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ τον μηνιαίο απολογισμό του Ταμείου που
επισυνάπτεται στα πρακτικά

και υποχρεούται

κατάσταση της οικονομικής διαχειρίσεως

να καταθέτει στο Δ.Σ

του Συλλόγου όποτε του ήθελε

ζητηθεί .
Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα του
Συλλόγου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό που δεν μπορεί
να είναι παραπάνω από

1.000 ευρώ

το οποίο παραμένει στο Ταμείο του

Συλλόγου για την αντιμετώπιση εκτάκτων υποχρεώσεων του Συλλόγου . Η
ανάληψη χρημάτων , χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο
όνομα του Συλλόγου

γίνεται από τον Ταμία ή άλλο σύμβουλο

έγκριση και εξουσιοδότηση

από το

με ειδική

Δ.Σ, αντίγραφο της οποίας

προσυπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον

Γ. Γραμματέα πρέπει να

προσκομίζει στην Τράπεζα για κάθε συναλλαγή.
Ο Ταμίας συντάσσει και εισάγει στο Δ.Σ τον απολογισμό και ισολογισμό της
χρήσης που έληξε , όπως και τον

προϋπολογισμό κάθε έτους . Ο ταμίας

ευθύνεται μαζί με τον Πρόεδρο για τη κινητή και ακίνητη περιουσία του
Συλλόγου και διατηρεί βιβλίο απογραφής της μη χρηματικής περιουσίας
του. Παρέχει μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. κατά περίπτωση τα
απαραίτητα χρηματικά ποσά για την αντιμετώπιση των εξόδων του Συλλόγου
που χρειάζονται για την επιτυχία του έργου του , τηρώντας συγχρόνως και τα
αναγκαία λογιστικά βιβλία και στοιχεία .
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Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του ΔΣ οριζόμενο από
αυτό. Εάν η απουσία ή το κώλυμα συνεχίζονται για περισσότερο από τρεις (3)
μήνες το ΔΣ φροντίζει για την αντικατάσταση του κι ορίζει ως Ταμία ένα από τα
μέλη του.

Άρθρο 22ο
Ελεγκτική Επιτροπή - Οικονομική Διαχείριση :
Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από

δύο τακτικά μέλη και δύο

αναπληρωματικά, τα οποία δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ και εκλέγεται για το ίδιο
χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται και το Δ.Σ. Τα μέλη
της Ελεγκτικής Επιτροπής απαγορεύονται να έχουν συγγένεια με τα μέλη του
Δ.Σ. μέχρι και δευτέρου βαθμού. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα
μέσα σε οκτώ (8) μέρες μετά την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο και το
Γραμματέα της, βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται ο πρόεδρος και ένα μέλος
της . Υποχρεούται να τηρεί Πρακτικά των συνεδριάσεων της , υπογραμμένα
από τα παρόντα μέλη της ,τα οποία φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου
της .
Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει την καλή διαχείριση των οικονομικών του
σωματείου, λαμβάνει γνώση όλων των παραστατικών και των βιβλίων, έχει το
δικαίωμα

οποτεδήποτε κρίνει να απευθύνει πρόσκληση ελέγχου των

οικονομικών, στην οποία το Δ.Σ. οφείλει να ανταποκριθεί. Συνέρχεται τακτικά
και υποβάλλει έγγραφες παρατηρήσεις. Η Ελεγκτική Επιτροπή

είναι

υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε τρία (3) χρόνια δέκα πέντε (15) ημέρες
νωρίτερα από την Γ.Σ του μηνός Οκτωβρίου την οικονομική διαχείριση του
Συλλόγου και να διαβιβάζει την την έκθεση της ο Πρόεδρος της στην Γ.Σ.

Η

έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής είναι αναγκαία για την απολογιστική Γενική
Συνέλευση του μηνός Οκτωβρίου κάθε τρία (3) χρόνια .
Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής το μέλος που
διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και τίθεται στην κρίση της Γ.Σ. Η
Ελεγκτική Επιτροπή αν διαπιστώσει , σε ανύποπτο χρόνο , σοβαρή
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διαχειριστική ανωμαλία ή ότι το Δ.Σ έβλαψε τα συμφέροντα του Συλλόγου
είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει Γ.Σ μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες για να
επιλυθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε .
Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και εγκρίνεται ετησίως από τη Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1 ης
Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μέχρι που να εγκριθεί ο
προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να
γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. Ο
ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους,

η έκθεση της Ελεγκτικής

Επιτροπής, καθώς και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους υποβάλλονται
υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από
τη λήξη του οικονομικού έτους,

ήτοι εντός του μηνός Μαρτίου

εκάστου

έτους. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο
γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου, που
υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι
χίλια ευρώ (1000 €) για άμεση χρήση και το υπόλοιπο κατατίθεται σε
Τραπεζικό Λογαριασμό.
Ως προς τις δαπάνες του Σωματείου αυτές διαχωρίζονται σε τρία είδη ανάλογα
με το μέγεθος τους:
α) δαπάνες μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500 €), για τις οποίες θα
μπορεί να αποφασίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη
σύμφωνη γνώμη του Ταμία και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) δαπάνες για ποσό μέχρι εφτά χιλιάδες ευρώ (7.000€), τις οποίες θα πρέπει
να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) δαπάνες για ποσό άνω των εφτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) που θα πρέπει να
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μελών με πλειοψηφία ¾.
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Άρθρο 23ο
Ομάδες εργασίας :
Όλα τα μέλη του συλλόγου, τόσο αυτά που κατοικούν στην Σχοινούσα , όσο
και αυτά που κατοικούν εκτός αυτής υποχρεούνται να μετέχουν ενεργά σε
Ομάδα Εργασίας, ανάλογα με τα προσόντα και τις δυνατότητές τους μετά από
σύμφωνη γνώμη κι απόφαση του Δ.Σ.
Ο αριθμός των μελών κάθε Ομάδας Εργασίας καθορίζεται από το Δ.Σ. μετά
από εισήγηση του Υπευθύνου της Ομάδας Εργασίας που είναι πάντοτε μέλος
του Δ.Σ.
Στο διάστημα που είναι σε λειτουργία μια Ομάδα Εργασίας μπορεί το Δ.Σ. να
καλεί αυτή σε κοινή συνεδρίαση και να ενεργεί έλεγχο στην μέχρι τότε δουλειά
της κι αν κρίνει σκόπιμο να αντικαθιστά μέλος της ή και ολόκληρη της ομάδα.
Ο κάθε υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και
απολογείται σε αυτό, με έγγραφο που επισυνάπτεται στα πρακτικά.
Τους στόχους και τη δουλειά κάθε Ομάδας Εργασίας τα καθορίζει το Δ.Σ.
αφού εξετάσει τα προβλήματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται με σκοπό τη
καλύτερη ειδικευμένη ανάλυση και προτάσεις λύσεων σε αυτά.
Ο κάθε Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο
Πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Ομάδας του υπογεγραμμένο από όλα τα
μέλη, και να ενημερώνει για το περιεχόμενό τους το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει ως ισότιμα μέλη σε μία Ομάδα Εργασίας και άτομα
που δεν είναι ακόμα μέλη του συλλόγου αλλά αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται
και προσφέρουν για τη πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
Οι Ομάδες Εργασίας έχουν πάντα συμβουλευτικό και εισηγητικό χαρακτήρα κι
οι αποφάσεις τους ουδέποτε είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
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Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες
Άρθρο 24ο
Γενικές Συνελεύσεις
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Οι Γ.Σ.

διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες και προκηρύσσονται δεκαπέντε (15)
ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή τους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
με έγγραφη πρόσκληση που φέρει υπογραφές του Προέδρου και του
Γραμματέα , περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ.,
καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και απευθύνεται σε κάθε μέλος
προσωπικά .
Η πρόσκληση

τοποθετείται και στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γ.Σ.
Τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.
συμμετέχουν σε αυτή με πλήρη δικαιώματα. Ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να
γίνει και την ημέρα της συνέλευσης

πριν την έναρξη αυτής . Εξαιρούνται τα

μέλη του άρθρου 12, τα οποία συμμετέχουν στις Γ.Σ. αλλά με τους
περιορισμούς που βάζει το αντίστοιχο άρθρο.
Στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως η εκλογή του Δ.Σ.
και της ελεγκτικής επιτροπής. Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, ο
οικονομικός έλεγχος και η έγκριση και η καταψήφιση των πεπραγμένων, η
απόφαση για διάλυση του σωματίου και η τροποποίηση του καταστατικού
Η Γ.Σ. έχει και το δικαίωμα της παύσης μέλους ή και ολόκληρης της διοίκησης
αν κρίνει ότι αποδείχθηκε συμπεριφορά που απέχει από τους σκοπούς του
Συλλόγου ή που αποβλέπει στο να βλάψει αυτόν ή που απομακρύνει από
τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 25ο
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων
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Η Γ.Σ. έχει
απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που έχουν πληρώσει
τις συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Για το σχηματισμό της απαρτίας
δεν υπολογίζονται τα μέλη του άρθρου 12. Η γενική συνέλευση ούτε με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίσει για την
προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία
ονομαστικούς καταλόγους μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο.
Εάν η τακτική Γενική Συνέλευση δεν πετύχει απαρτία, την ίδια ημέρα και ώρα
της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης
συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ , για την απαρτία της οποίας απαιτείται η παρουσία
όσων ταμειακά εντάξει μελών παρευρεθούν και εφόσον ο αριθμός τους δεν
είναι μικρότερος του 1 / 5 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου.
Εάν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν πετύχει απαρτία ακολουθεί την ίδια
διαδικασία με την τακτική συνέλευση.

Άρθρο 26ο
Προεδρείο Γενικών Συνελεύσεων
Στις Γεν. Συνελεύσεις καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα
εκτελούν μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται

από αυτήν με ανάταση των

χεριών.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις
συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον
κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Είναι
υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συ ζήτηση για θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το
λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την
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αίθουσα τα μέλη που με τη συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της
Γ.Σ. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε
όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης.
Ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. βοηθά ή αντικαθιστά όταν το ζητήσει ο ίδιος τον
Πρόεδρο.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ., στα οποία πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνεται κατάλογος των παρόντων μελών υπογεγραμμένος από αυτά
που υπογράφονται από το Προεδρείο της Γ.Σ. και παραδίδονται στο Δ.Σ.

Άρθρο 27ο
Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών
που είναι παρόντα κι έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για
θέμα που το καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μιας ψηφοφορίας, αυτή επαναλαμβάνεται και σε νέα
ισοψηφία το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό.
Η ψηφοφορία γίνεται ή με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και Εξελεγκτικής
Επιτροπής, σε περίπτωση μομφής κατά μέλους ή ολόκληρης της Διοίκησης
και σε περιπτώσεις που η Γ.Σ. αποφασίζει για θέματα ένστασης εναντίον της
εγγραφής μέλους ή τιμωρίας μέλους με διαγραφή ή αποβολή.
Επίσης για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία αλλά αυτά πρώτα
πρέπει απαραίτητα, να έχουν περάσει από το Δ.Σ. και αν δεν ικανοποιήθηκαν
απασχολείται η Γ.Σ.
Τέλος μυστική ψηφοφορία μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε θέμα, που κατά
την κρίση του Προέδρου , έχει δημιουργήσει έντονη

αντίθεση στα μέλη και

διασφαλίζεται η απόλυτα ανεπηρέαστη έκφραση γνώμης αυτών.
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Θεσπίζεται υποχρέωση εξαίρεσης από τη συμμετοχή στις αποφάσεις όσων
τους αφορούν προσωπικά είτε στη σφαίρα της προσωπικής είτε στη σφαίρα
της οικονομικής τους ζωής. Αν τα θέματα αφορούν στα συγγενικά τους
πρόσωπα η εξαίρεση είναι δυνητική..Σε περίπτωση ψηφοφορίας για μία (1)
θέση που οι υποψήφιοι είναι πάνω από δύο (2) και δεν συγκεντρώσει κανείς
την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τους δύο (2)
επικρατέστερους.
Άρθρο 28ο
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
Τακτικές Γεν. Συνελεύσεις γίνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κάθε
Μάρτιο και κάθε τρία (3) χρόνια τον μήνα Οκτώβριο για τον απολογισμό του
απερχόμενου Δ.Σ και την προετοιμασία

των αρχαιρεσιών για ανάδειξη του

νέου Δ.Σ. .
Στις Τακτικές Γ.Σ. διαβάζονται κι επικυρώνονται από το Προεδρείο του Δ.Σ. τα
πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. και λογοδοτεί το Δ.Σ. για τη δραστηριότητά
του.
Στις Τακτικές Γ.Σ. του Μαρτίου διαβάζεται ο προϋπολογισμός και ο
απολογισμός για την ετήσια οικονομική διαχείριση

του Δ.Σ. και κρίνεται από

αυτή κι ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Στη Γ.Σ. του Οκτωβρίου διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η Γ.Σ., εγκρίνει τις πράξεις και την
οικονομική διαχείριση του απερχόμενου Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε
ευθύνη. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος κι η έγκριση των πράξεων για τις
οποίες λογοδότησε το Δ.Σ. κι ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 29ο
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από το Προεδρείο του Δ.Σ.
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1) Μετά από απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
2) Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστο των μελών
και περιέχει τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης, που αποτελούν και
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη
Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών κατά περίπτωση .
Στην

περίπτωση

που

ο πρόεδρος ή το Δ.Σ. αδρανεί η έκτακτη γενική

συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση έπειτα από αίτηση
από τουλάχιστον του 1/5 των μελών της.
Άρθρο 30ο
Αρχαιρεσίες :
Κάθε τρία (3) χρόνια μετά την τακτική Γ.Σ. του μηνός Οκτωβρίου γίνονται οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι
αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται στα γραφεία του συλλόγου από ώρας 10.00
μέχρι τη δύση του ηλίου.
Οι υποψήφιοι για τι αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής,
πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας ή
το αργότερο στο Προεδρείο της Γ.Σ. πριν την έναρξη των διαδικασιών, στην
οποία απαραίτητα παρέχεται χρόνος για να μιλήσουν προς τα μέλη της Γ.Σ.
όλοι οι υποψήφιοι.
Την επομένη της Γ.Σ. τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται στον πίνακα
ανακοινώσεων, που παραμένουν μέχρι τις εκλογές.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα
ονόματα όλων των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά , τόσο για το αξίωμα
του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα του μέλους της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
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Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους για τα
μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Μέλη του
Δ.Σ. εκλέγονται οι πέντε (5) πρώτοι και της Ελεγκτικής Επιτροπής οι τρεις (3)
πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, η οποία καθορίζεται από τον αριθμό των
σταυρών προτίμησης που συγκεντρώνει κάθε ένας από τους υποψήφιους. Η
Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Επιτροπή που έχει τη φροντίδα και την ευθύνη για την
ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της Τακτικής Συνέλευσης του μηνός
Οκτωβρίου παραλαμβάνει τη Διοίκηση του Συλλόγου από το απερχόμενο Δ.Σ.
και παραδίδει αυτή στο Δ.Σ. που θα εκλεγεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τις
εκλογές.
Για να είναι έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο δεν θα πρέπει να έχει κανένα
χαρακτηριστικό σημείο εκτός από τους σταυρούς μπροστά από τα ονόματα
των υποψηφίων με μπλε μολύβι, τη σφραγίδα του Συλλόγου και τη
μονογραφή του Προέδρου, της Εφ. Επιτροπής. Επί πλέον το ψηφοδέλτιο
πρέπει να είναι μέσα σε σφραγισμένα φάκελο που να έχει τη μονογραφή του
Προέδρου της Εφ. Επιτροπής και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Η κάλυψη των αρχαιρεσιών σφραγίζεται και αποσφραγίζεται πάντα από τον
Πρόεδρο της Εφ. Επιτροπής.
Κατά τη διαλογή των ψήφων μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές οι
υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί τους, αφού όμως έχει ενημερωθεί για αυτούς η
Εφ. Επιτροπή μαζί με τη Διοίκηση παραδίδει και το εκλογικό υλικό, το οποίο
παραλαμβάνει και φυλάει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη του χρόνου που
ορίζει ο Νόμος για την υποβολή ενστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 31ο
Τροποποίηση καταστατικού
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Το Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής
Συνέλευσης για τη λήψη της οποίας απαιτείται απαραίτητα η

παρουσία

πενήντα (50) συν ένα (1) των ταμειακώς ενήμερων μελών και η απόφαση να
παρθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
Άρθρο 32ο
Διάλυση Συλλόγου
Για τη διάλυση του Συλλόγου η σχετική απόφαση πρέπει να παρθεί από τη
Γ.Σ. που θα συγκληθεί ειδικά γι΄ αυτό το σκοπό και που πρέπει να παρίστανται
τα

3 / 4

των ταμειακώς εντάξει μελών και η απόφαση να παρθεί με

πλειοψηφία των 4 / 5 των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης, την εκκαθάριση ενεργεί επιτροπή από πέντε (5) μέλη
στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και
Γραμματέας, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα μέλη τα εκλέγει
η Γ.Σ.
Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδίκαια όταν τα μέλη του είναι λιγότερα από είκοσι
(20)
Μετά τη διάλυση, η περιουσία του Συλλόγου θα διατεθεί για κάλυψη αναγκών
της τοπικής κοινωνίας της Σχοινούσας, όπως ειδικότερα θα καθορισθεί από τη
Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την διάλυση του Σωματείου,
διαφορετικά αυτά παραχωρούνται σε άλλο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο
με παρόμοιους σκοπούς κατά την κρίση των εκκαθαριστών.

Προβλέπεται

ρητά ότι οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου δεν μπορούν ποτέ
να διανεμηθούν στα μέλη του.
Άρθρο 33ο
Ο σύλλογος έχει την δυνατότητα να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης
πολιτιστικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 34ο
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η προσωρινή επιτροπή που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και θα εκλεγεί
από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών , αποτελεί το πρώτο Δ.Σ του
Συλλόγου με θητεία μέχρι τις πρώτες εκλογές της τακτικής Διοίκησης. Μέσα σε
τρις (3) μήνες από την έγκριση του καταστατικού το προσωρινό Διοικητικό
Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την
εκλογή τακτικών οργάνων του Συλλόγου .
Τα όργανα που θα εκλεγούν από τις αρχαιρεσίες αυτές , θα έχουν
θητεία μέχρι τον μήνα Οκτώβριο του 2018.
Το παρόν καταστατικό διαβάστηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται από τα
ιδρυτικά μέλη του Σωματείου στις 16/4/2015.
ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΝΙΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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