ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΙΓΡΤΗ
"ΔΞΩΡΑΪΣΙΚΟY ΤΛΛΟΓΟY ΟΙΚΟΠΔΓΟΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΩΝ
ΚΣΗΜΑΣΟ ΓΔΡΟΣΑΚΟΤΛΙΟΤ NEOY BOYTZA"

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΙΓΡΤΗ
"ΔΞΩΡΑΪΣΙΚΟY ΤΛΛΟΓΟY ΟΙΚΟΠΔΓΟΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΩΝ
ΚΣΗΜΑΣΟ ΓΔΡΟΣΑΚΟΤΛΙΟΤ NEOY BOYTZA"
Άξζξν 1ν
ύζηαζε, Έδξα
Ι.

Ιδξχεηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ΔΞΩΡΑΪΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ

ΟΙΚΟΠΔΓΟΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΩΝ ΚΣΗΜΑΣΟ ΓΔΡΟΣΑΚΟΤΛΙΟΤ NEOY
BOYTZA"
ΙΙ.

Έδξα ηνπ πιιφγνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Νέαο Μάθξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα

γξαθεία ηνπ πιιφγνπ επί ηεο νδνχ Ρφδσλ, αξ. 8.
Άξζξν 2ν
θνπόο
θνπνί ηνπ πιιφγνπ είλαη :
Ι.

Η αιιεινγλσξηκία θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη ε

εθπξνζψπεζή ηνπο

έλαληη ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ, ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, θαη ησλ Κξαηηθψλ
Αξρψλ.
ΙΙ.

Η ζπλεξγαζία κε ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο

ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνπο άιινπο θνξείο, γηα ηελ δηακφξθσζε, ηε
ιήςε θαη ηελ εθαξκνγή απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη
αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, ηελ εθηέιεζε θνηλσθειψλ έξγσλ-ζπγθνηλσλίαο,
χδξεπζεο-δελδξνθνκίαο θαη έξγσλ εμσξατζκνχ θιπ., θαζψο θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο ππαγσγήο ησλ ηδηνθηεζηψλ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ ζην
ρέδην Πφιεσο.
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ΙΙΙ.

Η κειέηε, ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ζε θάζε ηνκέα θνηλσληθήο θαη

πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο θαη γεληθά ε κειέηε θάζε πξνβιήκαηνο πνπ έρεη
ζρέζε κε ηνπο φξνπο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε
πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Κηήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη
"Γεξνηζαθνχιη" (ή «Κηήκα Υαηδαξνχια») θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε Αγία
Βαξβάξα ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Μάθξεο.
IV.

Η δηαθχιαμε θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Άξζξν 3ν
Μέζα Πξαγκαηνπνηήζεωο θνπώλ

Ο χιινγνο επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ κε θάζε λφκηκν
κέζν θαη θπξίσο :
Ι.

Με ηελ νξγάλσζε ησλ γξαθείσλ ηνπ πιιφγνπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε

ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ θαη κε ηε ζπγθξφηεζε βνεζεηηθψλ νκάδσλ επηηξνπψλ απφ άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο γηα ηελ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ ζηηο αξρέο γηα ηελ επίιπζε ηνπο.
ΙΙ.

Με ηελ νξγάλσζε νκηιηψλ θαη δηαιέμεσλ δηαθσηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ

δηαθφξσλ εθδειψζεσλ, ζεκηλαξίσλ, εθζέζεσλ θιπ.
ΙΙΙ.

Με ηε ζπγθέληξσζε αξρείνπ ζρεηηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ

θηήκαηνο Γεξνηζαθνχιη (ή «Κηήκα Υαηδαξνχια»)
ΙV.

Δθδίδνληαο θαη απνζηέιινληαο ζηα κέιε ηνπ ελεκεξσηηθφ πεξηνδηθφ

έληππν ζρεηηθά κε ηα λέα θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ πιιφγνπ.
V.

Πξαγκαηνπνηψληαο παξαζηάζεηο θαη δηαβήκαηα ελψπηνλ ησλ ελ γέλεη

θξαηηθψλ, δεκνηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη δηελεξγψληαο φιεο ηηο

2

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, εμσδηθαζηηθέο ή θαη δηθαζηηθέο, γηα ηελ πξνβνιή θαη
δηεθδίθεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ.
VI.

Πξαγκαηνπνηψληαο κειέηεο θαη ελεξγψληαο φηη επηβάιιεηαη γηα ηελ

αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ππαγσγή ηνπ Κηήκαηνο
"Γεξνηζαθνχιη"

(ή «Κηήκα Υαηδαξνχια») ηεο ζέζεσο Αγίαο Βαξβάξαο ζην

ρέδην Πφιεσο ηνπ Γήκνπ Νέαο Μάθξεο.
VII.

Με ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ σκαηείνπ κε άιιεο

ελψζεηο θαη νξγαλψζεηο, θαζψο θαη κε ηηο θξαηηθέο Αξρέο γηα ηελ πξνψζεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ
VΙΙΙ. Με θάζε άιιε λφκηκε ελέξγεηα, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ.
IX.

Οπνηνζδήπνηε άκεζνο ή έκκεζνο ζθνπφο ηνπ πιιφγνπ πνπ έρεη

πνιηηηθά θίλεηξα ή θίλεηξα πνπ επηδηψθνπλ ζπλεξγαζία κε άιιεο ελψζεηο
πξνζψπσλ πνπ επηδηψθνπλ πνιηηηθνχο ζθνπνχο, απαγνξεχνληαη.
Άξζξν 4ν
Μέιε
Ι.

Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε :
1. Σαθηηθά : Απηά είλαη φζνη είλαη νηθηζηέο ή έρνπλ εκπξάγκαηα

δηθαηψκαηα ή είλαη θχξηνη θαηά νπνηνδήπνηε πνζνζηφ, επί εθηάζεσλ πνπ
βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ νλνκάδεηαη "ΚΣΗΜΑ ΓΔΡΟΣΑΚΟΤΛΙ" (ή
«Κηήκα Υαηδαξνχια») θαη βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Αγία Βαξβάξα ηεο θηεκαηηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Νέαο Μάθξεο, θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη ηα ηέθλα
απηψλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ
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ελδηαθεξφκελνπ, κε ηελ νπνία δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.
2. Αξσγά : Ωο ηέηνηα εγγξάθνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη έγθξηζε απηήο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε φζνη δελ έρνπλ ηελ
παξαπάλσ ηδηφηεηα, αιιά επηζπκνχλ ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ
θαη θαηαβάινπλ ηελ εηζθνξά ηνπο. Σα αξσγά κέιε ηνπ σκαηείνπ, έρνπλ ηα
ίδηα δηθαηψκαηα κε ηα ηαθηηθά, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο λα εθιέγνπλ θαη λα
εθιέγνληαη, ην νπνίν κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κφλνλ κεηά απφ απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
3. Δπίηηκα : Απηά είλαη πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο
ζηελ Πνιηηεία θαη έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο, δσξεέο θαη
θιεξνδνηήκαηα ζην σκαηείν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.
Η αλάδεημε ησλ επηηίκσλ κειψλ πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ ή ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ θαη απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Σα επίηηκα κέιε δελ δηθαηνχληαη λα εθιεγνχλ ή λα εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ
αηξεηψλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ. Παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο θαη δηαηππψλνπλ απφςεηο θαη θξίζεηο ρσξίο ςήθν.
ΙΙ.

Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία.

ΙΙΙ.

Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ σκαηείνπ απηφο πνπ κε δηθαζηηθή

απφθαζε ζηεξήζεθε ην δηθαίσκα λα ηδξχεη ειεχζεξα ζπλεηαηξηζκφ ή έλσζε
πξνζψπσλ.
IV.

Η ηδηφηεηα κέινπο είλαη πξνζσπνπαγήο θαη απνθηάηαη απφ ηελ εκέξα

ηεο εγγξαθήο ζηα Μεηξψα ηνπ σκαηείνπ.
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V.

Σα επίηηκα κέιε δελ ππνβάιινληαη ζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή

επηβάξπλζε.
Άξζξν 5ν
Γηθαηώκαηα Μειώλ
Όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ ην
παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ην Νφκν. Δλδεηθηηθά :
Ι.

Μεηέρνπλ ηζφηηκα ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ θαη λα αζθνχλ

ην δηθαίσκα ηεο ηζφηηκεο ςήθνπ, λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο γλψκεο θαη
απφςεηο ηνπο, λα εθιέγνπλ ηα αηξεηά κέιε ηνπ σκαηείνπ, λα εθιέγνληαη
κεηαμχ ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ.
ΙΙ.

Απνιακβάλνπλ φια ηα σθειήκαηα θαη θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ

ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηαθηηθψλ, αξσγψλ ή επίηηκσλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ.
ΙΙΙ.

Απνρσξνχλ απφ ην σκαηείν ειεχζεξα.

ΙV.

Μέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ απνρσξνχλ, κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ.

V.

Σα αξσγά θαη επίηηκα κέιε ηνπ σκαηείνπ φηαλ κεηέρνπλ ζηηο

ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ,
σο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.

Άξζξν 6ν
Τπνρξεώζεηο Μειώλ
Ι.

Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο

απνξξένπλ απφ ηνλ Νφκν θαη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ. Δηδηθφηεξα:
α.

Να θαηαβάιεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή, φπσο

νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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β.

Να ζπλδξάκεη ην σκαηείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξεί θαη λα

βνεζά ζηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
γ.

Να πξνζέξρεηαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, νη νπνίεο ζπγθαινχληαη απφ

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαζψο επίζεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειψζεηο
ηνπ σκαηείνπ.
δ.

Να ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ

πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε.

Να επηδεηθλχεη ζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεγγχε κε ηα άιια

κέιε ηνπ σκαηείνπ.
ζη.

Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα σκαηεία θαη ηηο

δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηηο αξρέο ηνπ σκαηείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
ΙΙ.

Κάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηα σκαηεία θαη

ηνπ Καηαζηαηηθνχ, επηζχξεη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππεπζχλσλ.
ΙΙΙ.

Κάζε κέινο ην νπνίν θαζπζηεξεί ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ ή ηηο

απνθαζηζκέλεο λφκηκα εηζθνξέο, δελ κπνξεί λα παίξλεη κέξνο ζηηο
πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ, δηαγξάθεηαη δε απφ ηα κεηξψα ησλ κειψλ,
θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Ωζαχησο δηαγξάθνληαη ηνπ
σκαηείνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κέιε ηα νπνία πξνβαίλνπλ
ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο ζίγνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ σκαηείνπ ή επηδεηθλχνπλ
αζπκβίβαζηε θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.
Σα κέιε πνπ δηαγξάθνληαη θαη επαλεγγξάθνληαη πξηλ πεξάζεη έηνο δελ
ππνρξενχληαη λα επαλαθαηαβάιινπλ ηελ δαπάλε εγγξαθήο.
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Άξζξν 7ν
Πεηζαξρηθόο Έιεγρνο
Ι.

Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε

εμαηξεηηθή πεξίπησζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κειψλ θαη ζπλίζηαηαη :
α. ηελ επίπιεμε.
β. ηελ πξνζσξηλή απνβνιή απφ ην σκαηείν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κέρξηο ελφο έηνπο.
γ. ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή απφ ην σκαηείν.
ΙΙ.

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εμαηξείηαη αλ κε ην πξφζσπν πνπ

θξίλεηαη :
α. πλδέεηαη κε ζπγγέλεηα κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ.
β. Έρεη έρζξα ή ηδηαίηεξε θηιία.
γ. Έρεη δεηεζεί ε εμαίξεζή ηνπ θαη έρεη ζπλαηλέζεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
ΙΙΙ.

Η

δηαδηθαζία ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θηλείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην ή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
ΙV.

Δλαληίνλ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα επηβνιή

πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, ρσξεί εληφο δχν (2) κελψλ, πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο.
V.

Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ,

ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
Άξζξν 8ν
Γηαγξαθή Μειώλ
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Ι.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ζπνπδαίν ιφγν, απφ απηνχο πνπ

αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα
σκαηεία κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ δηαγξαθή κέινπο απφ ην σκαηείν.
ΙΙ.

Η δηαγξαθή κέινπο απνθαζίδεηαη θπξίσο :
α. Αλ επί έλα (1) έηνο δελ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο

πξνο ην σκαηείν.
β. Αλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ απηνχ (άξζξν 4 παξ. Ι αξ. 1) έρνπλ
πάςεη λα έρνπλ ηδηνθηεζία ή δελ είλαη πιένλ νηθηζηέο ζην Κηήκα
"Γεξνηζαθνχιη" ή εθφζνλ παχζνπλ λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ
ηαθηηθνχ κέινπο ή εθφζνλ θαηαδηθαζζνχλ ηειεζίδηθα γηα θαθνχξγεκα ή βαξχ
πιεκκέιεκα γηα πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζηαηεχεη
ην Καηαζηαηηθφ απηφ.
ΙΙΙ.

Καηά ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα δηαγξαθή κέινπο,

ρσξεί αίηεζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
IV.

Μέινο πνπ δηαγξάθεηαη επαλεγγξάθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρνπλ εθιείςεη νη ιφγνη δηαγξαθήο ηνπ ή απηνί πνπ
απνκέλνπλ είλαη αζήκαληνη.
Άξζξν 9ν
Πόξνη ηνπ ωκαηείνπ
Πφξνη ηνπ σκαηείνπ ζεσξνχληαη :
α. Οη ηαθηηθέο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο
ηνπο, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
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β. Οη έθηαθηεο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην χςνο ηεο
έθηαθηεο εηζθνξάο επηβάιιεηαη λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο, κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ηελ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεη ε Γεληθή
πλέιεπζε.
γ. Σα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ θαη
ηα πνζά πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ σκαηείνπ θαη
θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα.
δ. Πνζά απφ δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο Τπνπξγείσλ, Ννκαξρίαο, ΟΣΑ
θαη θάζε άιινπ θξαηηθνχ θνξέα ηα νπνία δηαηίζεληαη δηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ.
ε. Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θαζψο θαη θάζε άιιε νηθνλνκηθή
ελίζρπζε ηνπ σκαηείνπ απφ κέιε, ηξίηνπο ή ην Γεκφζην, νη νπνίεο γίλνληαη
δεθηέο κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε
δηαθσλίαο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ.
Άξζξν 10ν
Βίβιηα θαη ζηνηρεία ηνπ ωκαηείνπ
Σν σκαηείν ηεξεί ηα παξαθάησ βηβιία, ηα νπνία αξηζκνχληαη θαη
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ή ηνλ Σακία αλάινγα θαη
ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Τπνρξεσηηθά :
α. Μεηξψν κειψλ ηνπ πιιφγνπ. ε απηφ θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ
κειψλ πνπ αθνξνχλ ην σκαηείν.
β. Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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γ. Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθήο πλειεχζεσο.
δ. Βηβιίν Δηζπξάμεσλ - Πιεξσκψλ.
Πξναηξεηηθά :
α. Πξσηφθνιιν Δηζεξρφκελσλ θαη Δμεξρφκελσλ εγγξάθσλ.
β. Βηβιίν (αξρείν) Δηζεξρφκελσλ θαη Δμεξρφκελσλ εγγξάθσλ.
γ. Βηβιίν παξνπζίαο κειψλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε.
δ. Βηβιίν αλαιψζηκσλ πιηθψλ.
ε. Βηβιίν ηζηνξίαο ηνπ πιιφγνπ.
Ο χιινγνο κπνξεί λα ηεξεί θαη άιια Βηβιία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.

Άξζξν 11ν
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε
Ι.

Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ σκαηείνπ ελεξγείηαη κε βάζε ηνλ

πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε, ηζρχεη δε απφ 1εο
Ιαλνπαξίνπ κέρξη 31εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
ΙΙ.

Μέρξη πνπ λα εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ λένπ έηνπο, νη εηζπξάμεηο

θαη πιεξσκέο κπνξεί λα γίλνληαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο.
ΙΙΙ.

Ο ηζνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο θάζε έηνπο, θαζψο θαη ε έθζεζε ηεο

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή
πλέιεπζε κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.

10

IV.

Οη πφξνη εηζπξάηηνληαη αθνχ εθδνζεί γηα θάζε πεξίπησζε δηπιφηππν

γξακκαηίνπ είζπξαμεο, ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Σακία θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
V.

Απφ ηνπο πφξνπο θξαηείηαη ζην Σακείν ηνπ σκαηείνπ ρξεκαηηθφ πνζφ

κέρξη δχν ρηιηάδεο (2.000,00) Δπξψ θαη ην ππφινηπν θαηαηίζεηαη ζε
Σακηεπηήξην.
VI.

Η αλάιεςε ρξεκάησλ απφ Σακηεπηήξην ελεξγείηαη κε εληνιή εθδφζεσο

επηηαγήο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηνλ Σακία.
VII. Οη πιεξσκέο ηνπ σκαηείνπ ελεξγνχληαη κε εληάικαηα πιεξσκήο θαη
επηηαγέο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ηνλ Σακία.
VIII. Γαπάλε ζεσξείηαη έγθπξε εθφζνλ γη' απηήλ έρεη ιεθζεί απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ γηα πνζφ κηθξφηεξν απφ δχν ρηιηάδεο
(2.000,00) Δπξψ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη λα ιεθζεί
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
ΙΥ.

ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηε

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σακία θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλε κέρξη ρηιίσλ (1.000,00) Δπξψ θαη λα δεηήζεη εθ ησλ
πζηέξσλ ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Γ...
Άξζξν 12ν
Γεληθή πλέιεπζε
Ι.

Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν ηνπ

σκαηείνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ εθδεινχηαη ε ζέιεζε ησλ κειψλ.
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ΙΙ.

Απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα πνπ εθιέγνληαη πξηλ

απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο πλειεχζεσο απφ ηα παξφληα κέιε ηεο,
θαζψο θαη απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ σκαηείνπ.
ΙΙΙ.

Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κελ κηα (1) θνξά ηνλ ρξφλν κέζα

ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, έθηαθηα δε φηαλ ην δεηήζεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
IV.

Σε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη ηα

ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελφο πέκπηνπ (1/5) ησλ
κειψλ, θαζψο επίζεο θαη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθήο
αλσκαιίαο. Η αίηεζε πεξί ζπγθιήζεσο απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Καη ζηηο δχν απηέο
πεξηπηψζεηο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή
πλέιεπζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο. ε πεξίπησζε αδξαλείαο ή αξλήζεσο
ηε ζχγθιεζε απνθαζίδεη ην Γηθαζηήξην.
V.

Σα ηαθηηθά κέιε θαινχληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε αηνκηθέο

πξνθιήζεηο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο λσξίηεξα.
Σα αξσγά θαη επίηηκα κέιε θαινχληαη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν.
VI.

ηελ πξφζθιεζε γίλεηαη κλεία ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηαηάμεσο θαζψο

επίζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ ζπγθιήζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
VII. ηελ

Γεληθή

πλέιεπζε

ζπδεηνχληαη

ζέκαηα

πνπ

αλαθέξνληαη

απνθιεηζηηθά ζηελ πξφζθιεζε. Απηά νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ είηε νίθνζελ είηε εθφζνλ πξνηαζνχλ απφ ην έλα πέκπην (1/5)
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ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη κάιηζηα δέθα εκέξεο πξηλ
απφ ηελ ζπδήηεζε.
VII. Απφθαζε κπνξεί λα ιεθζεί θαη ρσξίο ζπλέιεπζε ησλ κειψλ, εάλ φια
αλεμαηξέησο ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ δειψζνπλ εγγξάθσο ηελ ζπλαίλεζή ηνπο
ζε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε.
ΙΥ.

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ κπνξεί λα

πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, εάλ έρνπλ ιεθζεί θαηά παξάβαζε
ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
Άξζξν 13ν
πλεδξίαζε Γεληθήο πλειεύζεωο
Ι.

Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ πξνζέξρνληαη απηνπξνζψπσο ζηε Γεληθή

πλέιεπζε θαη ππνγξάθνπλ ζην ζρεηηθφ Βηβιίν. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ
σκαηείνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη απφ αληηπξφζσπφ
ηνπο πνπ θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζρεηηθφ
λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν (εμνπζηνδφηεζε) πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ
σκαηείνπ.
ΙΙ.

Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξίζηαληαη ηα δχν πέκπηα

(2/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ.
Δάλ θαηά ηελ πξψηε πλέιεπζε δελ ζρεκαηηζζεί απαξηία, ζπγθαιείηαη
λέα Δπαλαιεπηηθή κε ηα ίδηα απνιχησο ζέκαηα κεηά απφ επηά (7)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη ην έλα ηξίην
(1/3) ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ.
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Δάλ θαη θαηά ηελ δεχηεξε πλέιεπζε δελ ζρεκαηηζζεί απαξηία,
ζπγθαιείηαη λέα πλέιεπζε πνπ ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πέληε (5) εκέξεο
ηνπιάρηζηνλ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξαζηνχλ δέθα (10) κέιε.
ΙΙΙ.

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ

κειψλ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Καηαζηαηηθφ, κε θαλεξή
πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
πλειεχζεσο.
IV.

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε

αξραηξεζίεο, ζε εθινγή νξγάλσλ ηνπ σκαηείνπ, ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο, ζε
έγθξηζε ινγνδνζίαο ή ζε πξνζσπηθά ζέκαηα ιακβάλνληαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία.
V.

Ο λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα παξίζηαηαη θαηά ηηο

ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ.
VII. Θεσξνχληαη άθπξεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ.
VIII. Σα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
γηα θχιαμε.
Άξζξν 14ν
Αξκνδηόηεηεο Γεληθήο πλειεύζεωο
Ι.

Η Γεληθή πλέιεπζε φηαλ ζπλεδξηάδεη ζπδεηεί ζέκαηα πνπ θέξνληαη

ελψπηνλ ηεο γηα ζπδήηεζε.
ΙΙ.

Θέκαηα πνπ απνξξίπηνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα

επαλαζπδεηεζνχλ.
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ΙΙΙ.

Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα.

IV.

Θέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη:

α. Έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ.
β. Απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ θάζε ιήμε
ηνπ έηνπο.
γ.

Η έγθξηζε δαπάλεο πνζνχ κεγαιχηεξνπ απφ δχν ρηιηάδεο (2.000,00)

Δπξψ.
δ.

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο εκεξήζηαο απνδεκηψζεσο γηα

εκεξαξγίεο θαη έμνδα παξαζηάζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε.

Η θηήζε απφ επαρζή αηηία, θηλεηψλ ή αθηλήησλ αμίαο άλσ ησλ δχν

ρηιηάδσλ (2.000,00) Δπξψ.
ζη. Η απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ ππφ ηξφπν θαη δσξεψλ ππφ ηνλ
φξν ηνπ άξζξνπ .
δ.

Η εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ε. Η εθινγή κειψλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
ζ. Η εθινγή κειψλ εθνξεπηηθήο επηηξνπήο φηαλ δηελεξγνχληαη εθινγέο.
η.

Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ σκαηείνπ.

ηα. Η παχζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο
Δπηηξνπήο γηα ζπνπδαίν ιφγν ή βαξηά παξάβαζε θαζεθφλησλ ή αληθαλφηεηα.
ηβ. Οη πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηγ. Η άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαηά ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ.
ηδ. Η επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξψλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ (άξζξν
.
ηε. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ.
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ηζη. Η έγθξηζε εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ.
ηδ. Η αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπ σκαηείνπ.
ηε. Η δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ.
V.

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα

νξηδφκελα ζην άξζξν 13ν ηνπ Καηαζηαηηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν κε ζηνηρεία ηε, ηζη, ηδ, ηε, γηα λα ιεθζεί
απφθαζε απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία ηνπ κηζνχ αξηζκνχ ησλ
κειψλ ηνπιάρηζηνλ θαη ελφο (1) επί πιένλ θαη ε ιεθζείζα απφθαζε ζα πξέπεη
λα ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) απηψλ.
Άξζξν 15ν
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ι.

Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ επηακειέο (7) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ

απαξηίδεηαη απφ έλαλ (1) Πξφεδξν, έλαλ (1) Αληηπξφεδξν, έλαλ (1) Γεληθφ
Γξακκαηέα, έλαλ (1) Σακία θαη ηξεηο (3) πκβνχινπο πνπ είλαη φινη άκηζζνη θαη
εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ κεηαμχ ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ κε ηξεηο (3) αλαπιεξσηέο ηνπο.
ΙΙ.

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απέξρνληαη αλαπιεξνχηαη απφ

ηα αλαπιεξσκαηηθά θαηά ηελ ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο.
ΙΙΙ.

Η ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαζψο θαη ηνπ Γεληθνχ

Γξακκαηέα θαη ηνπ Σακία δελ κπνξνχλ λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν.
IV.

Tα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα γηα

ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ σκαηείνπ, εθηφο εάλ παξέζηεζαλ θαηά ηελ
ιήςε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεσο θαη δηεθψλεζαλ θαη ε δηαθσλία ηνπο απηή
θαηαρσξήζεθε ζηα πξαθηηθά.
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V.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ κηα (1) θνξά ηνλ κήλα,

εθηάθησο δε φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ εγγξάθσο
ηξία (3) κέιε ηνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ είλαη παξφληα ηέζζεξα (4)
ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ.
VI.

Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξνχλ θαηά ζεηξά ν

Αληηπξφεδξνο ή ν πξεζβχηεξνο απφ ηνπο πκβνχινπο.
VII. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
VIII. ε πεξίπησζε πνπ ζπδεηεζεί ζέκα πνπ αθνξά κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, απηφ θαιείηαη κελ θαλνληθά, αιιά δελ ζπκκεηέρεη ζηελ
ζπλεδξίαζε.
ΙΥ.

Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε εηδνπνηνχληαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ

εκέξεο λσξίηεξα κε έγγξαθεο πξνζθιήζεηο πνπ αλαθέξνπλ θαη ηα ζέκαηα
εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Υ.

ε ηειείσο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ηα κέιε θαινχληαη θαη θαηά ηελ ίδηα

εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο κε νπνηνδήπνηε κέζν.
ΥΙ.

Καηά ην κήλα Αχγνπζην δελ ζπγθαινχληαη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο.

ΥΙΙ. Μέινο πνπ δελ πξνζέξρεηαη επί ηξεηο (3) ζπλερείο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο
ζπλεδξηάζεηο, ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί, εθηφο εάλ θσιχεηαη γηα ιφγνπο
ζνβαξνχο θαη ην θψιπκα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηνλ Πξφεδξν.
ΥΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζνχλ έμη (6) απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο, ηελ δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ
αλαιακβάλεη πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη δηελεξγνχληαη αξραηξεζίεο.
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XIV. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππάιιεινη
ηνπ σκαηείνπ, νχηε λα ζπκβάιινληαη κε αληάιιαγκα, κε ακνηβή ή κε θέξδνο
γεληθά.
Άξζξν 16ν
Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην :
α.

Γηνηθεί ην σκαηείν.

β.

Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ θαη ζε

πεξίπησζε πνπ αδπλαηεί, ηνλ έιεγρν απηφ αζθεί ε Γεληθή πλέιεπζε.
γ.

Απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ησλ κειψλ θαζψο θαη ηελ δηαγξαθή ηνπο.

δ.

Γηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο

ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
ε.

Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.

ζη.

Έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο ηεξήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.

δ.

Δλεκεξψλεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηηο θξαηηθέο Αξρέο γηα ζέκαηα πνπ νη

λφκνη επηβάιινπλ.
ε.

Γηνξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ Δπηηξνπέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε

ζεκάησλ ηνπ σκαηείνπ.
ζ.

Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ.

η.

Απνθαζίδεη ηελ δηάζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ

ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ.
ηα.

Πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηα ζέκαηα πνπ πινπνηεί ην σκαηείν.

ηβ.

Καζνξίδεη ην χςνο θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ

θαζψο θαη ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο θαη γεληθά αλαπξνζαξκφδεη ηα ρξεκαηηθά
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πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ζε λέα δεδνκέλα, κε πιεηνςεθία
πέληε εβδφκσλ (5/7) θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζε δχν (2) αιιεπάιιειεο
ζπλεδξηάζεηο δελ πεηχρεη ηελ πιεηνςεθία απηήλ ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ.
ηγ.

Απνθαζίδεη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ σκαηείνπ ελψπηνλ ηξίησλ θαη

ησλ θξαηηθψλ Αξρψλ.
ηδ.

Γηνξίδεη λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ σκαηείνπ ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ή

ηερληθνχο ζπκβνχινπο.
ηε.

Γηνξίδεη ππαιιήινπο γηα ηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ θαη ζπλάπηεη

ζπκβάζεηο κε πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην σκαηείν
θαη δελ ζπλδένληαη κε ηα γξαθεία ηνπ.
ηζη. Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη επηκνξθσηηθέο δηαιέμεηο.
ηδ.

Ιδξχεη γξαθεία θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ. Σελ ζρεηηθή

απφθαζε ιακβάλεη κε πιεηνςεθία ηνπ εδαθίνπ ηβ.
ηε.

Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ εληχπνπ, ελεκεξσηηθνχ.

ηζ.

Γηνξγαλψλεη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο.

θ.

Πξνηείλεη ηα επίηηκα κέιε ηνπ σκαηείνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε.

θα.

Δπηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην σκαηείν.
Άξζξν 17ν
Αξκνδηόηεηεο Πξνέδξνπ

Ι.

Ο Πξφεδξνο :

α.

πγθαιεί καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο

Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ζε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο.
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β.

Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ.
γ.

Δθπξνζσπεί ην σκαηείν ελψπηνλ ησλ ηξίησλ ή ησλ θξαηηθψλ Αξρψλ,

εθηφο εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ή ε Γεληθή πλέιεπζε.
δ.

πλνκνινγεί θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο, εθηειψληαο απνθάζεηο ηνπ

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε.

Γηεμάγεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία.

ζη.

Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ σκαηείνπ.

δ.

Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, ηηο επηηαγέο.

ε.

Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα εηζπξάμεσλ.

ζ.

Κηλεί, ζπλππνγξάθνληαο κε ηνλ Σακία, ηνλ ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ.

η.

Διέγρεη ηα βηβιία ηνπ ηακείνπ.

ηα.

Καιεί ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γηα έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ

σκαηείνπ.
ηβ.

Απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Αληηπξφεδξν.

ΙΙ.

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ Πξφεδξν -φηαλ

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη- αλαπιεξνχλ θαηά ζεηξά ν Αληηπξφεδξνο ή ν
πξεζβχηεξνο απφ ηνπ παξφληεο πκβνχινπο.
Άξζξν 18ν
Αξκνδηόηεηεο Γεληθνύ Γξακκαηέα
Ι.

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο :

α.

Έρεη ηελ δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ σκαηείνπ.
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β.

Φξνληίδεη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπ σκαηείνπ ππνγξάθνληαο καδί κε

ηνλ Πξφεδξν.
γ.

Σεξεί ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

δ.

Σεξεί ηελ ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ θαη ζθξαγίδεη ηα έγγξαθα.

ε.

πλεξγάδεηαη κε ηα φξγαλα ηνπ σκαηείνπ θαη παξέρεη ζε απηά θάζε

απαηηνχκελν ζηνηρείν.
ζη.

Φπιάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ, ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαζψο επίζεο ηηο εθζέζεηο ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
δ.

Δίλαη ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ Βηβιίσλ

θαη ζηνηρείσλ ηνπ σκαηείνπ.
ΙΙ.

Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα -φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη- αλαπιεξψλεη έλαο

απφ ηνπο πκβνχινπο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Άξζξν 19ν
Αξκνδηόηεηεο Σακία
Ι.

Ο Σακίαο :

α.

Έρεη ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ σκαηείνπ.

β.

Δλεξγεί πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο βάζεη εληαικάησλ πιεξσκήο θαη

γξακκαηίσλ εηζπξάμεσο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην.
γ.

Κηλεί κε ηνλ Πξφεδξν ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ ην σκαηείν ηεξεί ζην

Σακηεπηήξην.
δ.

Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Διεγθηηθήο

Δπηηξνπήο, ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ηνπ Πξνέδξνπ, φηη ηνπ δεηεζεί, θάζε
ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ σκαηείνπ.
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ε.

Σεξεί ηα Βηβιία πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ θαη είλαη

ζπλππεχζπλνο κε ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ σκαηείνπ.
ζη. Τπνβάιιεη θάζε ηξίκελν ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηαζηάζεσο ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπ σκαηείνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ΙΙ.

Σνλ Σακία -φηαλ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη- αλαπιεξψλεη έλαο απφ ηνπο

πκβνχινπο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Άξζξν 20ν
Καζήθνληα Τπεπζύλνπ Γεκνζίωλ ρέζεωλ
α.

Ο Τπεχζπλνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ κεξηκλά γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ

Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ σκαηείνπ.
β.

πλεξγάδεηαη

κε

άιια

σκαηεία

θαη

Οξγαληζκνχο,

ηα

νπνία

επηδηψθνπλ παξφκνηνπο ζθνπνχο θαη ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Παξαθνινπζεί ηα δεκνζηεχκαηα άιισλ θνξέσλ θαη επηκειείηαη γηα ηελ έθδνζε
ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ηνπ σκαηείνπ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.
γ.

Φξνληίδεη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ σκαηείνπ.
Άξζξν 21ν
Δθινγή Αηξεηώλ Μειώλ ηνπ ωκαηείνπ
Ι.

Όζνη επηζπκνχλ λα εθιέγνπλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππφ ηνλ φξν λα
έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην σκαηείν.
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ΙΙ.

Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πνπ ππνβάιιεηαη κφλν απφ ηαθηηθά κέιε

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα
δειψλεη ζε απηή φηη είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ σκαηείνπ, δελ ηειεί ζε ζηέξεζε
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα
θαθνχξγεκα ή βαξχ πιεκκέιεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ
αλαθέξεηαη ζην Καηαζηαηηθφ απηφ.
ΙΙΙ.

Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη μερσξηζηά γηα ηνλ

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή γλσζηνπνηνχληαη έγθαηξα ζηα
κέιε, θαηαρσξνχληαη δε ζην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ςεθνδέιηην θαηά ηελ θξίζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
IV.

Με κπζηηθή ςεθνθνξία ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ εθιέγνπλ ηα αηξεηά κέιε

ζεκεηψλνληαο ζην αξηζηεξφ ηνπ νλφκαηνο -κε ζηαπξφ- ηα πξφζσπα

ηεο

πξνηηκήζεψο ηνπο, επηά (7) γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δχν (2) γηα ηελ
Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη' αλψηαην.
V.

Δπηηπρφληεο αλαθεξχζζνληαη απηνί πνπ κε ηελ ζεηξά έρνπλ πάξεη

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Οη επηά (7) απφ απηνχο απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη νη επφκελνη ηξεηο (3) είλαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, επίζεο νη δχν
(2) πξψηνη απφ ηνλ πίλαθα ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο απνηεινχλ ηα ηαθηηθά
ηεο κέιε θαη νη επφκελνη δχν (2) ηα αλαπιεξσκαηηθά.
VI.

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο απηφο πνπ πέηπρε αλαδεηθλχεηαη κε θιήξσζε

πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ηζνςήθηζαλ.
VII. Όζνη εθιέγνληαη γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη θαηαλέκνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο
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αξκνδηφηεηεο,

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ παξάγξαθν

Ι

ηνπ

Άξζξνπ

..

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ.
Άξζξν 22ν
Διεγθηηθή Δπηηξνπή
Ι.

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ

καδί κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη απνηειείηαη απφ δχν κέιε θαη δχν
αλαπιεξσηέο ηνπο.
ΙΙ.

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ σκαηείνπ

θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε πνπ ηελ ζέηεη ππφςε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο
ησλ κειψλ, ην αξγφηεξν δχν (2) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
ΙΙΙ.

Ο έιεγρνο απηφο ελεξγείηαη κεηά απφ παξαγγειία ή απηεπαγγέιησο

νπνηεδήπνηε. Τπνρξεσηηθά ελεξγείηαη έιεγρνο πάληνηε θαηά ηελ ιήμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο πξνθεηκέλνπ κε ζρεηηθή έθζεζε πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηα
κέιε ηνπ πιιφγνπ πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ ζχγθιεζε ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο λα ηεζνχλ ππφςε ηνπ σκαηείνπ ηα πνξίζκαηα.
IV.

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθψλ αλσκαιηψλ, κε

έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεηεί ηελ ζχγθιεζε ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ππφςε ηεο ηα πνξίζκαηα. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ πεξίπησζε απηή, νθείιεη λα ζπγθαιέζεη Γεληθήο
πλέιεπζε εληφο είθνζη (20) εκεξψλ.

Άξζξν 23ν
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Απνδεκίωζε Μειώλ Γηνηθήζεωο
Ι.

Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ

επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην σκαηείν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ή εξγνιαβίαο ή

λα ζπλάπηνπλ κε ηνλ χιινγν ζπκβάζεηο πνπ

ζπλεπάγνληαη ιήςε αληαιιάγκαηνο.
ΙΙ.

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε πιεηνςεθία

πέληε εβδφκσλ (5/7) κπνξεί λα ζπλάςεη ζχκβαζε εξγνιαβίαο ή παξνρήο
ππεξεζηψλ κε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν ελδηαθεξφκελν κέινο
δελ παξίζηαηαη θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσο επί ηνπ ζέκαηνο.
Άξζξν 24ν
Σξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνύ
Ι.

Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ έρεη ηελ επρέξεηα λα ηξνπνπνηήζεη ην

Καηαζηαηηθφ κε θαηαζηαηηθή πιεηνςεθία.
ΙΙ.

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εγγξαθήο ηεο ζηα

ζρεηηθά Βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ.
Άξζξν 25ν
Δζωηεξηθνί Καλνληζκνί
Ι.

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ κπνξεί

λα ξπζκίδνληαη κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο.
ΙΙ.

Οη Καλνληζκνί απηνί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζάγνληαη

ζηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε θαη ηζρχνπλ απφ ηελ επνκέλε ηεο
δεκνζηεχζεψο ηνπο ζην Πξσηνδηθείν.
Άξζξν 26ν
Γηάιπζε ωκαηείνπ
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Ι.

Η δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ

κειψλ κε θαηαζηαηηθή πιεηνςεθία.
ΙΙ.

Σελ δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ πξνηείλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ην έλα

πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, ή ε Διεγθηηθή
Δπηηξνπή ζε πεξίπησζε ζνβαξήο δηαρεηξηζηηθήο αλσκαιίαο.
ΙΙΙ.

Με απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ν χιινγνο γηα

παξάβαζε ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ηα σκαηεία ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Άξζξν 27ν
Σύρε Πεξηνπζίαο ηνπ ωκαηείνπ
Η πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο δελ δηαλέκεηαη
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηελ ηχρε ηεο απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κειψλ.
Άξζξν 28ν
θξαγίδα ήκα
Ι.

Ο χιινγνο έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή πνπ θέξεη ζηε κέζε ην έηνο

ηδξχζεσο ηνπ σκαηείνπ θαη πεξηθεξεηαθά ηελ επσλπκία ηνπ πιιφγνπ θαη
ηελ έδξα.
ΙΙ.

Ο χιινγνο κπνξεί κε απφθαζε πνπ ζα ιάβεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

κηα θνξά λα θαζνξίζεη εηδηθφ ζήκα θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Κάζε
πεξαηηέξσ αιιαγή ηνπ ζήκαηνο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξνπνπνίεζε
ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Άξζξν 29ν
Γεληθέο Γηαηάμεηο
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Ι.

Ο χιινγνο δηθαηνχηαη λα κεηάζρεη ζε επξχηεξεο ελψζεηο σκαηείσλ ή

νκνεηδείο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο. ρεηηθά απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κειψλ. Γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε θαη ηε ζρέζε ησλ νξγάλσλ κε ην
σκαηείν, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ θαη νη
ζρεηηθνί λφκνη.
ΙΙ.

Πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πιιφγνπ είλαη ηζρπξέο θαη δεζκεχνπλ ην

σκαηείν εθφζνλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο απνθαζίδνληαη
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο.
Άξζξν 30ν
Πξνζωξηλή Γηάηαμε
Η νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ κέρξη πνπ λα ιεθζεί
δηαθνξεηηθή απφθαζε θαζνξίδεηαη σο εμήο :
α. Γηθαίσκα εγγξαθήο ηαθηηθψλ θαη αξσγψλ κειψλ πνζφ πελήληα (50) Δπξψ.
β. Μεληαία ζπλδξνκή ηαθηηθψλ κειψλ πνζφ δέθα (10) Δπξψ.
γ. Μεληαία ζπλδξνκή αξσγψλ κειψλ πνζφ δέθα (10) Δπξψ.
Άξζξν 31ν
Σν Καηαζηαηηθφ απηφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξηάληα έλα (31) άξζξα,
εγθξίλεηαη ζήκεξα 20 Φεβξνπαξίνπ 2007 απφ ηα ηδξπηηθά κέιε θαη
ππνγξάθεηαη σο εμήο :
ΟΙ ΙΓΡΤΣΔ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
1.
2.
3.
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