ΕΝΩΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΠΟΛΗ
ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1

ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ – ΦΡΑΓΙΓΑ – ΔΜΒΛΗΜΑ
1. Ηδξύεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΔΝΧΖ ΠΡΔΒΔΕΑΝΧΝ
ΠΔΕΟΠΟΡΧΝ ΠΟΛΖ» κε έδξα ηελ Πξέβεδα, νδόο Υξ. Κνληνύ, 29, ΣΣ
481 00.
2. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Γ) ηνπ σκαηείνπ,
κπνξνύλ λα ηδξύνληαη Παξαξηήκαηα θαη ζε άιιεο πόιεηο ή θσκνπόιεηο θαη
ελ γέλεη νηθηζκνύο ή θνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο.
3. Ζ ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ είλαη νξζνγώληα, αλαγξάθεη πεξηκεηξηθά
ηελ επσλπκία ηνπ σκαηείνπ κε ηελ ρξνλνινγία ίδξπζήο ηνπ θαη ζην
θέληξν θέξεη ην αξθηηθόιεμν ΔΠΡΔΠΔ, σο έκβιεκα ηνπ ζσκαηείνπ, όπσο
θαίλεηαη εδώ, ρσξίο ηειείεο, γηα ην νπνίν ππνδεηθλύεηαη ε ζπιιαβηθή
αλάγλσζε «έπξεπε».

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
θνπνί ηνπ σκαηείνπ είλαη
1. Ζ ππεξέηεζε ηνπ «πνιηηηζκνύ ηνπ αλνηρηνύ δεκνζίνπ ρώξνπ» ζηελ
πόιε θαη ζην ζπλνιηθό έδαθνο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο θαη ε πξνάζπηζε ησλ
αλζξσπηζηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ «πεδνπόξσλ
πόιεο» ζε πιαίζην ελζάξξπλζεο ηεο βαδηζηκόηεηαο ηνπ αλνηρηνύ
δεκόζηνπ ρώξνπ θαη εζεινληηζκνύ ππέξ ηεο βειηίσζεο ησλ όξσλ ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο ζηελ πόιε.
Νννύληαη σο α) «πνιηηηζκόο» νη ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πξέβεδαο θαη
ηεο πεξηθέξεηάο ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώο
παξεπηδεκνύλησλ επηζθεπηώλ) κεηαμύ ηνπο θαη κε ηηο θξαηηθέο αξρέο ππό

ζπλζήθεο θόζκηαο ρξήζεο, λόκηκεο ιεηηνπξγίαο θαη ήπηαο δηαρείξηζεο ηνπ
«αλνηρηνύ δεκόζηνπ ρώξνπ» ηεο πόιεο θαη ησλ ππόινηπσλ νηθηζκώλ ηνπ
Γήκνπ Πξέβεδαο· σο β) «αλνηρηόο δεκόζηνο ρώξνο»: β1) ν ρώξνο θνηλήο
ρξήζεο ησλ νδώλ, ησλ πεδνδξνκίσλ, ησλ πεδνδξόκσλ, ησλ
πνδειαηνδξόκσλ, ησλ πιαηεηώλ θαη ησλ αδηακόξθσηώλ ζεκείσλ ζηελ
πόιε θαη ηνπο άιινπο νηθηζκνύο, θαζώο θαη β2) ν ρώξνο θνηλήο ζέαο ησλ
επηθαλεηώλ θαη ησλ όγθσλ θαη ηνπ ελ γέλεη αζηηθνύ ηνπίνπ ηεο πεξηθέξεηαο
ηεο Πξέβεδαο, ζεσξνύκελνο ν ρώξνο απηόο σο ζηνηρείν θαιιηέξγεηαο
ζεβαζκνύ θαη δηαλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο, ππνζηήξημεο ηεο παξάδνζεο
ηεο πξεβεδάληθεο γεηηνληάο θαη ηεο κλήκεο ηεο πόιεο, θαη πξναγσγήο ηεο
θνηλσληθήο επζύλεο· γ) σο «πεδνπόξνη ηεο πόιεο» (ΠηΠ): άηνκα ή νκάδεο
πνπ ιόγσ ειηθίαο, θύινπ, επαγγεικαηηθήο ππνρξέσζεο, θαηάζηαζεο
«πεδνύ», πγηεηλήο ζπλήζεηαο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θνηλσληθήο
επηινγήο ή ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο πεδνπνξνύλ κέζα ζηελ πόιε, όπσο
παηδηά θαη λεαξά άηνκα, γπλαίθεο, κεηέξεο κε ακαμάθηα λεπίσλ, έγθπνη,
νηθνγέλεηεο ή δεύγε, ειηθησκέλνη, πεξηπαηεηέο αλαςπρήο, κέιε
επθαηξηαθώλ ή νξγαλσκέλσλ ζπλαζξνίζεσλ, επηζθέπηεο ηεο πόιεο,
ρξήζηεο ησλ δεκόζησλ κέζσλ κεηαθνξώλ ζε αζηηθά θαη ππεξαζηηθά
δξνκνιόγηα θαζώο θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, πνδειάηεο· δ) σο «πιαίζην
ελζάξξπλζεο ηεο βαδηζηκόηεηαο» ηνπ αλνηρηνύ δεκόζηνπ ρώξνπ, ην
ζύλνιν ησλ πιηθώλ, θαηαζθεπαζηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη ζεζκηθώλ
παξεκβάζεσλ ή αηνκηθώλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ
πεδνπνξία ζηελ πόιε.
2. Ζ ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ησλ δεηεκάησλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε
βαδηζηκόηεηα θαη ηελ πεδνπνξία ζηελ πόιε ππό ζπλζήθεο πιεκκεινύο
ρσξνηαμίαο
θαη
ρσξνζέηεζεο,
πςεινύ
βαζκνύ
απηνθίλεζεο,
θαηαρξεζηηθήο παξέκβαζεο ζε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ηεο
πόιεο θαη απμαλόκελεο επνρνύκελεο θαη θνηλήο εγθιεκαηηθόηεηαο, θαζώο
θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζε απηά.
3. Ζ δηαηήξεζε ζηελήο επαθήο κε ηνπο ελ Πξεβέδε δεκόζηνπο θαη
ηδησηηθνύο θνξείο γηα δηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ σκαηείνπ ζε απηνύο θαη
ε όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε αληηπξνζώπεπζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ΠηΠ
απέλαληη ζηηο δεκνηηθέο, αζηπλνκηθέο, δηθαζηηθέο αξρέο θαη ζηνπο
ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο, ζε ζρέζε κε ηε βαδηζηκόηεηα θαη ηελ πεδνπνξία
ζηελ πόιε θαη, αλ ρξεηαζηεί, ε θαηά λόκνλ ππνζηήξημή ησλ ΠηΠ ελώπηνλ
ησλ θνξέσλ απηώλ.
4. Ζ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε αξκόδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη κε λνκηθά
θαη θπζηθά πξόζσπα ζε άιιεο, εθηόο Πξέβεδαο, πόιεηο ηεο Διιάδαο θαη
ζην εμσηεξηθό, ε δηαηήξεζε / ζύζθηγμε επαθώλ αιιά θαη ε δεκηνπξγία
λέσλ επαθώλ κε άιιεο ελώζεηο ή ζσκαηεία θαη θνξείο νη νπνίνη ζε
δηεζλέο, επξσ-θνηλνηηθό, εζληθό ή ηνπηθό επίπεδν, επηδηώθνπλ ηνπο ίδηνπο
ή παξόκνηνπο ζηόρνπο, ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ
ιεηηνπξγίαο ηεο Πξέβεδαο σο αλζξσπνβάδηζηεο πόιεο.
ΑΡΘΡΟ 3

ΜΔΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
1. Γηνξγάλσζε ζπλάληεζεο ησλ κειώλ πνπ ζα αθηεξώλεηαη ζε ζέκαηα
πνπ αληινύληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο α) ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο, β) ηεο Πεξηθεξεηαθήο

Δλόηεηαο Πξέβεδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γ) ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ
δ) ησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ ε) ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ ζη) ησλ θνξέσλ
κνλνπσιηαθήο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ΚΣΔΛ, Σαρπδξνκείν, Σξάπεδεο) θαη
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ ζσκαηείνπ.
2. Παξαζηάζεηο ακνηβαίαο ελεκέξσζεο, ππνβνιήο παξαπόλσλ θαη
αηηήζεσλ πξνο ηηο αξρέο γηα έγθξηζε α) ιήςεο κεηξήζεσλ ή δηελέξγεηαο
δεκνζθνπήζεσλ ζρεηηθώλ κε ηε βαδηζηκόηεηα, β) ζπλαζξνίζεσλ
δηακαξηπξίαο, γ) δηαγξάκκηζεο δξόκσλ, δ) αθαίξεζεο δύζκνξθσλ
απζαίξεησλ πηλαθίδσλ θαη δηαθεκίζεσλ θαη γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ
άιισλ παξεκβάζεσλ ζηνλ αζηηθό ρώξν, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ από θάζε
πιεπξά, ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο αηζζεηηθήο, πξνζηαζία ησλ κειώλ
ηνπ ζσκαηείνπ σο πεδνπόξσλ ηεο πόιεο.
3. Γηνξγάλσζε ζπλαζξνίζεσλ δηακαξηπξίαο ζε γεηηνληέο θαη δεκόζηνπο
ρώξνπο ηεο Πξέβεδαο, επηηόπησλ ελεκεξσηηθώλ επηζθέςεσλ ζε νηθηζκνύο
θαη γεηηνληέο ηεο Πξέβεδαο, θαη αλάιεςε ππνζηεξηρηηθώλ δξάζεσλ
ζρεηηθώλ κε ηηο δξάζεηο απηέο, όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3, παξ.2.
4. Γηνξγάλσζε εηεζίνπ ζπλεδξίνπ, ζπλεδξηάζεσλ, ζεκηλαξίσλ,
δηαιέμεσλ, νκηιηώλ, θαιιηηερληθώλ θαη ςπραγσγηθώλ εθδειώζεσλ, έθδνζε
ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ / εληύπσλ, δεκηνπξγία ηζηόηνπνπ, θαη αλάιεςε
παξνκνίσλ δξάζεσλ δηαθώηηζεο ζρεηηθήο κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ
ζσκαηείνπ.
5. Λεηηνπξγία γξαθείνπ γηα αθξόαζε παξαπόλσλ εθ κέξνπο ΠΠ θαη
παξνρή αλάινγεο ζπλδξνκήο ζε κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαη πεδνπόξνπο ηεο
πόιεο, εθόζνλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν θαη εθηθηό, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο εμώδηθεο θαη δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή απιήο παξάζηαζεο ζε
δεκόζηεο αξρέο, ζύκθσλα κε ην άξζ. 3, παξ. 2.
6. Κάζε άιιν πξόζθνξν κέζν πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ
ζσκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 4

ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
1. Σν σκαηείν απνηειείηαη από ηδξπηηθά, ηαθηηθά θαη επίηηκα κέιε.
2. Μεηά από αίηεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην (Γ) θαη απόθαζή ηνπ,
κέιε κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ θαη λα γίλνπλ :
Α. Σαθηηθό κέινο, κπνξεί λα εγγξαθεί θαη γίλεη θάζε πξεβεδάλνο δεκόηεο
ή θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο.
Β. Οη ππνγξάθνληεο ην παξόλ θαηαζηαηηθό είλαη Ηδξπηηθά Μέιε θαη,
εθόζνλ ην επηζπκνύλ, εγγξάθνληαη σο ηαθηηθά κέιε.
Γ. Δπίηηκα κέιε, ρσξίο δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, γίλνληαη κεηά
από πξόηαζε ηνπ Γ θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, άηνκα πνπ
πξνζέθεξαλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ πόιε θαη ηελ πεξηθέξεηα ηνπ
Γήκνπ Πξέβεδαο ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ σκαηείνπ ή πξνο ην
σκαηείν.
Γ. Σα επίηηκα κέιε, εάλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξαθνύλ σο ηαθηηθά κέιε
θαη αηηεζνύλ ηελ εγγξαθή ηνπο σο ηαθηηθώλ κειώλ, εγγξάθνληαη σο
ηαθηηθά κέιε.

3. Σα ηαθηηθά κέιε εθπίπηνπλ από απηήλ ηελ ηδηόηεηά ηνπο ζε πεξίπησζε
παξαίηεζεο, απνβνιήο θαη άξλεζεο θαηαβνιήο ηεο πξνβιεπόκελεο
εηζθνξάο θαηά ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα ή δηαγξαθήο ηνπο από ηε Γ.
4. Δηδηθόηεξα, ηα ηαθηηθά κέιε, ηα νπνία, κόλνλ απηά, έρνπλ δηθαίσκα
εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαζώο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο
(Γ):
Α. Παξίζηαληαη ζε όιεο ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γ.
Β. Μπνξνύλ λα εθζέηνπλ ζηε Γ ηηο απόςεηο ηνπο επί ζεκάησλ ηεο
Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο (ΖΓ). Γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΖΓ
απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8, έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γ. Μπνξνύλ λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ηαθηηθέο κεληαίεο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ θαη, κεηά από άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ
πξνεδξεύνληνο, λα εθζέηνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε απηό.
Γ. Τπνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή εηήζηαο ζπλδξνκήο, όπσο απηή νξίδεηαη
από ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
5. Κάζε κέινο κπνξεί λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε από ην σκαηείν, κε
γξαπηή αίηεζή ηνπ πξνο ην Γ, αθνύ θαηαβάιεη ηελ εηζθνξά ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο.
ΑΡΘΡΟ 5

ΚΤΡΩΔΙ
Κάζε ηαθηηθό κέινο πνπ θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ
ππνρξεώζεσλ πξνο ην σκαηείνπ, θαιείηαη από ην Γ εγγξάθσο κε
ηαρπδξνκηθή ζπζηεκέλε επηζηνιή λα ην πξάμεη εληόο ηαθηήο πξνζεζκίαο
δεθαπέληε εκεξώλ. Δάλ δελ ζπκκνξθσζεί, δηαγξάθεηαη κεηά από
εηζήγεζε ηνπ Γ θαη απόθαζε ηεο Γ. Γηα λα αλαθηήζεη ηα δηθαηώκαηά
ηνπ, πξέπεη λα δεηήζεη εθ λένπ λα εγγξαθεί σο κέινο.
ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
Οη πόξνη ηνπ σκαηείνπ πξνέξρνληαη :
1. Από ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειώλ, πνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε
ηεο ηδξπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηελ πξώηε θνξά θαη ελ ζπλερεία κε
πξόηαζε ηνπ Γ θαη απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξηλ από ηελ
έλαξμε ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζα ηζρύζεη.
2. Από έθηαθηεο εηζθνξέο κειώλ, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ
Γ, πνπ ιακβάλεηαη γηα ζπνπδαίν ιόγν.
3. Από έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ από δηνξγάλσζε δξάζεσλ πνπ
πξνάγνπλ ηνπο ζθνπνύο ηνπ ζσκαηείνπ.
4. Από ηπρόλ επηδνηήζεηο πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ.
5. Από ηπρόλ άιιεο πεγέο ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ

Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ σκαηείνπ είλαη :
• Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ)
• Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ)
ΑΡΘΡΟ 8

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηνπ σκαηείνπ θαη
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ έρεη αλαηεζεί από ηνλ Νόκν ή ην
Καηαζηαηηθό ζε άιιν όξγαλό ηνπ.
2. Απνθαζίδεη επίζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, ππαγόκελν θαλνληθά ζηελ
αξκνδηόηεηα άιινπ νξγάλνπ ηνπ σκαηείνπ, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ
θξίζε ηεο Γ κεηά ηελ απόθαζε ηεο απόιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ
ηνπ ελ ιόγσ νξγάλνπ.
3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα άιια όξγαλα ηνπ
σκαηείνπ.
4. Ζ ηαθηηθή Γ ζπγθαιείηαη θάζε έλα ρξόλν θαηά ην ηξίκελν ΗαλνπαξίνπΜαξηίνπ (ην λσξίηεξν ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ) ύζηεξα από πξόζθιεζε πνπ
ζπλππνγξάθνπλ ν Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θαη απνζηέιιεηαη
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα κέιε, ηνπιάρηζηνλ είθνζη εκέξεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Γ, θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ν
ηόπνο δηεμαγσγήο ηεο Γ, ν ρξόλνο έλαξμεο, ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο
Γηάηαμεο θαζώο θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ηπρόλ επαλαιεπηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε πξνζηίζεληαη ζέκαηα πνπ πξνηείλνπλ γξαπηώο θαη
ελππνγξάθσο δέθα ηνπιάρηζηνλ κέιε. Ζ Γ απνθαζίδεη γηα ηελ πξνζζήθε
θάζε άιινπ ζέκαηνο ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε.
Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη όπνηε ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην θξίλεη αλαγθαίν ή αλ δεηεζεί γξαπηώο κε ζρεηηθή αίηεζε από ην
1/5 ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ησλ ζεκάησλ
πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε θαη ησλ ζπνπδαίσλ ιόγσλ πνπ
επηβάιινπλ ηελ έθηαθηε ζύγθιεζε Γ.
ηελ πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη
ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε εληόο 10 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε αλσηέξσ πξνζεζκία
δελ ηεξεζεί, ηόηε ε Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη όηη έρεη ζπγθιεζεί
εγθύξσο από ηα κέιε πνπ ππέγξαςαλ ηελ αίηεζε κε απνζηνιή
ζπζηεκέλσλ επηζηνιώλ / πξνζθιήζεσλ θαη ηήξεζε ηεο σο άλσ
πξνζεζκίαο ησλ είθνζη εκεξώλ .
ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά ηελ πξώηε πλέιεπζε, ε
Γ ζπλέξρεηαη εθ λένπ, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε, εληόο 8 εκεξώλ ζηνλ ίδην
ηόπν θαη ηελ ίδηα ώξα θαη κε ηελ ίδηα Ζκεξήζηα Γηάηαμε, νπόηε ινγίδεηαη όηη
βξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ παξόλησλ ηακεηαθώο
ελ ηάμεη κειώλ.
5. Ζ Γ έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα :
• Να δηεμάγεη αλά δηεηία αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ Γ
θαη ηεο ΔΔ.
• Να εθιέγεη ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ δηεμάγεη ηηο
αξραηξεζίεο.

• Να απνθαζίδεη θάζε ρξόλν γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη
ηνπ Ηζνινγηζκνύ / Απνινγηζκνύ.
• Να απνθαζίδεη θάζε ρξόλν γηα ηελ απαιιαγή ή όρη ηνπ Γ από θάζε
επζύλε γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο.
• Να εγθξίλεη θάζε ρξόλν ην πξόγξακκα ηνπ Γ σο πξνο ηηο βαζηθέο
επηδηώμεηο θαη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ σκαηείνπ θαηά ην επόκελν
έηνο.
• Να απνθαζίδεη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
• ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη γηα ηδηαηηέξσο ζνβαξνύο ιόγνπο,
δεόλησο αηηηνινγεκέλνπο, λα παξαηείλεη ηελ ζεηεία ηνπ Γ έσο έλα έηνο.
• Να απνθαζίδεη επί ηεο δηαγξαθήο κειώλ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην
άξζξν 5.
• Να απνθαζίδεη επί ηπρόλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ κνκθήο θαηά
κειώλ ηνπ πιιόγνπ, ηνπ Γ θαη ηεο ΔΔ.
6. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο
δηεπζύλνληαη από ηξηκειέο Πξνεδξείν πνπ εθιέγεηαη κε θαλεξή
ςεθνθνξία από ηε πλέιεπζε κεηαμύ ησλ παξόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ
σκαηείνπ ζηελ αξρή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Απηό ην Πξνεδξείν
δηελεξγεί ηηο αξραηξεζίεο σο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ελώ δελ κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη ζε απηό κέινο πνπ ππέβαιε ππνςεθηόηεηα γηα ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ή ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Αθνινπζεί ε αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ε
δηαλνκή ησλ ςεθνδειηίσλ ζηνπο ςεθνθόξνπο από ηελ Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε ςεθνθνξία. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ
αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη / ή λέαο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο
δηεμάγνληαη πάληνηε κε κπζηηθή ςεθνθνξία..
Μεηά ηελ ςεθνθνξία, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ
θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ, ηα νπνία θπιάζζνληαη ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, θαη ζπληάζζεη ελππόγξαθν Πξαθηηθό Απνηειεζκάησλ.
Αθνινύζσο αλαθεξύζζεη ηα κέιε πνπ εμειέγεζαλ ζην Γ θαη ηελ
Διεγθηηθή Δπηηξνπή Σν Πξαθηηθό θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ
πεξηέρεη ηα ςεθνδέιηηα παξαδίδνληαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γ, ν νπνίνο ηόηε
θεξύζζεη ηε ιήμε ηεο Γ. Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαηαγξάθεηαη
ζην Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ππνγξάθεηαη ζην ηέινο
από όια ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Γ. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ θύξνπο ησλ
εθινγώλ ππνβάιινληαη εληόο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ από ηε δηεμαγσγή
ησλ αξραηξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν.
7. Οη απνθάζεηο ηεο Γ παίξλνληαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ. ε πεξίπησζε
ακθηζβήηεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη θαηακέηξεζε.
8. Γηα πξνζσπηθά ζέκαηα ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή.
9. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ,
εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην θαηαζηαηηθό νξίδεη ξεηά άιιε
πιεηνςεθία.
10. Γηα ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, όζν θαη γηα ηε δηάιπζε
ηνπ σκαηείνπ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ησλ κηζώλ ηνπ
ζπλόινπ πιένλ ελόο ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ θαη πιεηνςεθία ησλ 3/4
ησλ παξόλησλ.
11. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε θάζε Γ έρνπλ κόλνλ ηα ηακεηαθώο εληάμεη
κέιε

12. Ζ Γ βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαηαη ην 1/3 ησλ ηακεηαθώο
εληάμεη κειώλ.
13. Μέιε θσιπόκελα λα παξαζηνύλ απηνπξνζώπσο ζε γεληθή ζπλέιεπζε
πνπ δελ έρεη νξηζζεί γηα αξραηξεζίεο, κπνξνύλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ
γξαπηώο, κε έγγξαθν πνπ θέξεη ζεώξεζε ππνγξαθήο, άιιν κέινο λα ηα
εθπξνζσπήζεη. Κάζε κέινο κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη έσο δύν κέιε. Ζ
επηζηνιηθή ςήθνο δελ επηηξέπεηαη.
14. ε πεξίπησζε πνπ ην Γ απνθαζίζεη λα παξαηηεζεί νκαδηθά πξηλ
ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, νθείιεη πξνεγνπκέλσο λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γ γηα λα
ππνβάιεη απνινγηζκό θαη λα δεηήζεη αξραηξεζίεο. Δάλ ην Γ παξαιείςεη
λα ηεξήζεη απηή ηελ ππνρξέσζε, ην δηθαίσκα ζύγθιεζεο έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο πεξηέξρεηαη ζην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ κειώλ, αδηάθνξν αλ
είλαη ε όρη ηακεηαθώο εληάμεη.
15. ηηο αξραηξεζίεο :
Α) ρξεζηκνπνηείηαη εληαίν ςεθνδέιηην, ρσξηζκέλν ζε δύν κέξε, γηα ηνπο
ππνςήθηνπο ηνπ Γ θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
Β) ηα κέιε πνπ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηα γηα ην Γ θαη ηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή νθείινπλ λα ην δειώζνπλ γξαπηώο ζην Γ εληόο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ απηό θαζνξίδεη όηαλ ζπγθαιεί ηε Γ.
Γ) oη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ πιιόγνπ ηνπιάρηζηνλ πξν
εμακήλνπ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Γ θαη λα είλαη ηακεηαθώο
εληάμεη.
Γ) ηα κέιε ςεθίδνπλ απηνπξνζώπσο, κε επηηξεπόκελεο ηεο
εθπξνζώπεζήο ηνπο από άιινλ. Ζ επηζηνιηθή ςήθνο δελ επηηξέπεηαη.
Δ) ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ςεθνθνξίαο θαζνξίδνληαη από ηελ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
Σ) Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη έλαλ κόλν ζηαπξό πξνηίκεζεο. Γηα ην Γ,
επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηαπξνύ πξνηίκεζεο ζε έλαλ (1) έσο θαη πέληε
(5) ππνςεθίνπο, θαη γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζε έλαλ (1) έσο θαη ηξεηο
(3) ππνςεθίνπο. Φεθνδέιηηα ρσξίο ζηαπξό πξνηίκεζεο ε κε κεγαιύηεξν
αξηζκό ησλ θαζνξηδνκέλσλ αλσηέξσ ζηαπξώλ ε κε άιιεο αλαγξαθέο επί
απηώλ, ζεσξνύληαη άθπξα θαη δελ πξνζκεηξνύληαη.
Ε) Αθνύ ςεθίζνπλ όινη νη παξόληεο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θιείλεη ηηο
θάιπεο θαη αξρίδεη ηελ θαηακέηξεζε, ηελ νπνία έρνπλ δηθαίσκα λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα ελδηαθεξόκελα κέιε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζε
ζηαπξνύο πξνηίκεζεο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Ζ) Γηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαζώο θαη ζπκκεηνρήο ζηηο Γ έρνπλ
κόλνλ ηα ηαθηηθά κέιε. Δλζηάζεηο κπνξεί λα ππνβάιινληαη θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη έσο ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο δελ δηαθόπηεη ηελ ςεθνθνξία. Δπί ησλ ελζηάζεσλ
απνθαίλεηαη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ
απνηειεζκάησλ.
ΑΡΘΡΟ 9

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
1. Σν Γ έρεη ηε δηνηθεηηθή εμνπζία θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ
ζσκαηείνπ, αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό θαη
ζπγθαιεί ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο.

2. Σν Γ απνηειείηαη από επηά (7) ηαθηηθά θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά
κέιε.
3. Ζ ζεηεία ηνπ Γ είλαη δηεηήο, δπλάκελε λα παξαηαζεί θαηά έλα έηνο κε
απόθαζε ηεο Γ.
4. Σν λενεθιεγκέλν Γ ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα εληόο δέθα (10) εκεξώλ
από ηεο εθινγήο ηνπ, κε πξόζθιεζε ηνπ πιεηνςεθήζαληνο κέινπο. Με
κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, εθιέγεη Πξόεδξν,
Αληηπξόεδξν, Γεληθό Γξακκαηέα, Σακία θαη Έθνξν Γεκνζίσλ ρέζεσλ. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
5. Σν Γ επηκειείηαη θαη εθαξκόδεη όζα πξνβιέπνληαη από ην
Καηαζηαηηθό θαη απνθαζίδνληαη από ηελ Γ.
6. Σν Γ κεξηκλά δξαζηήξηα θαη αλαπηύζζεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
επίιπζε θάζε δεηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ
σκαηείνπ θαη δελ αλάγεηαη ξεηά ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γ.
7. Ζ επζύλε ησλ κειώλ ηνπ Γ είλαη ηόζν αηνκηθή όζν θαη ζπιινγηθή,
πιελ εθείλσλ ησλ κειώλ ηνπ πνπ έρνπλ θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά ησλ
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ ηηο ηπρόλ ζπγθεθξηκέλεο αηηηνινγεκέλεο αληηξξήζεηο
ηνπο επί ησλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ.
8. Σν Γ εηζεγείηαη ηνλ θαηαξηηδόκελν ηζνινγηζκό, απνινγηζκό θαη
πξνϋπνινγηζκό θάζε ρξόλν ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
9. Σν Γ απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο λέσλ
κειώλ, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό. Δπίζεο πινπνηεί ηα πξνβιεπόκελα
από ην άξζξν 4 θαη από ην άξζξν 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
10. Σν Γ κεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε θαη θαιή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπ
σκαηείνπ, όπσο θαζνξίδεηαη από ην Καηαζηαηηθό.
11. Σν Γ είλαη ππεύζπλν γηα ηηο δαπάλεο ηνπ σκαηείνπ, ηηο νπνίεο
πξνεγθξίλεη.
12. Σν Γ ζπγθξνηεί Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο ππό ηελ Πξνεδξία
κειώλ ηνπ Γ, πιαηζηνύκελεο ελδερνκέλσο από κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ
πξνζθέξνληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ γηα λα ζπκβάινπλ κε πξνζσπηθή
εζεινληηθή εξγαζία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ.
13. Σν Γ δηαζθαιίδεη ηελ πεξηνδηθή ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ
γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηα αλαθπόκελα θαη αληηκεησπηδόκελα πξνβιήκαηα,
ηηο αλαιακβαλόκελεο ελέξγεηεο θαη ηηο εμειίμεηο ηνπο, εθδίδνληαο θαη
δηαλέκνληαο ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ή κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ.
14. Σν Γ ππνρξενύηαη ζηελ ππνγξαθή ησλ Πξαθηηθώλ πξηλ από ηε ιήμε
θάζε ζπλεδξίαζήο ηνπ ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο
Γηάηαμεο, νη απνθάζεηο θαη νη ηπρόλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο επί απηώλ ησλ
κειώλ ηνπ Γ πνπ κεηνςήθεζαλ.
15. Σν Γ κεξηκλά γηα ηελ εγγξαθή λέσλ κειώλ ζην σκαηείν.
16. Σν Γ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ηνλ κήλα, ζπγθαινύκελν από ηνλ
Πξόεδξν θαη, ζε πεξίπησζε θσιύκαηόο ηνπ, από ηνλ Αληηπξόεδξν.
17. Ζ εκέξα, ν ηόπνο θαη ρξόλνο έλαξμεο ησλ ηαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γ αλαθνηλώλεηαη ζηα κέιε ηνπ σκαηείνπ, ε δε Ζκεξεζία Γηάηαμε
ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ ή απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν ζηα κέιε πξηλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο.
18. Σν Γ ζπγθαιείηαη θαη εθηάθησο από ηνλ Πξόεδξν θαη αλ απηόο
θσιύεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν ε αλ δεηεζεί από ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε
ηνπ Γ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη επείγνληαη θαη ζνβαξά ζέκαηα πνπ

αλαθύπηνπλ. Ζ πξόζθιεζε θαη ε Ζκεξεζία Γηάηαμε γλσζηνπνηνύληαη ζηα
κέιε ηνπ Γ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία
ζύγθιεζεο.
19. Σν Γ έρεη απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη πέληε ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ε ηνπ Αληηπξνέδξνπ. Διιείςεη
απαξηίαο ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ζε δύν εκέξεο κε ηηο ίδηεο
πξνϋπνζέζεηο απαξηίαο.
20. ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ,
ην Γ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί, εθόζνλ ζπγθεληξώλεη ηνλ ειάρηζην
αξηζκό παξόλησλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα έρεη απαξηία.
21. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ είλαη αλνηρηέο ζε όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ,
εθηόο εάλ αθνξνύλ ζε πξνζσπηθό ζέκα κέινπο θαη ην Γ απνθαζίζεη
δηαθνξεηηθά.
22. Δθ ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ πνπ παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γ, δηθαίσκα ιόγνπ έρνπλ ηα κέιε ηνπ Γ, ηα κέιε ηεο ΔΔ, ηα κέιε ησλ
Δπηηξνπώλ όηαλ ζπδεηείηαη ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελό ηνπο ζέκα θαη,
κεηά από έγθξηζε ηνπ Γ, θάζε άιιν κέινο ηνπ σκαηείνπ πνπ ζα δεηήζεη
λα ιάβεη ηνλ ιόγν.
23. Σν Γ παύεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κόλνλ κε απόθαζε
ηεο Γ, κεηά από δηαηύπσζε κνκθήο πξνο απηό. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο
απαηηείηαη απαξηία ηνπ εκίζενο ζπλ έλα ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ ηνπ
σκαηείνπ θαη πιεηνςεθία ¾.
ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ
1. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ :
Α) πγθαιεί θαη δηεπζύλεη ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ θαη
εθπξνζσπεί ην σκαηείν ζηηο Γεκόζηεο Αξρέο θαζώο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ
σκαηείνπ κε ηξίηνπο.
Β) Πξνηείλεη ηνπο Δηζεγεηέο θαη ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, θαζώο
θαη ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα θαη ηνλ ηόπν ηεο επόκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γ θαη ην Γ απνθαζίδεη ζρεηηθά.
Γ) Πξνηείλεη θαη ην Γ απνθαζίδεη ηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπώλ θαη Οκάδσλ
Δξγαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ.
Γ) Γηαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ θαη ηεο Γ.
Δ) Λνγνδνηεί ζηηο Γ γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Γ θαη
ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γ ηνλ απνινγηζκό ηνπ Γ.
Σ) Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε αλαθνηλώζεσλ θαη, εθόζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ
πεξηνδηθή θπθινθνξία θπιιαδίσλ πξνο ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ
σκαηείνπ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Γ, ηηο εμειίμεηο ησλ
αλαιακβαλνκέλσλ από ην Γ ελεξγεηώλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ
ζην σκαηείν θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ.
Ε) Μεξηκλά γηα ηε ζύληαμε, έγθξηζε από ηελ ηαθηηθή Γ θαη εθαξκνγή
Δηήζηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Δζόδσλ-Δμόδσλ θαη Βαζηθώλ Δπηδηώμεσλ–
Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ σκαηείνπ.
Ζ) Δληέιιεηαη ηελ από ηνλ Σακία πιεξσκή ησλ δαπαλώλ ηνπ σκαηείνπ,
πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά από έγθξηζε ε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γ θαη
ζπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Σακία ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο.

Θ) πλνκνινγεί ζπκβάζεηο εθ κέξνπο ηνπ σκαηείνπ, γηα ηηο νπνίεο
πξνϋπάξρεη ε έγθξηζε θαη ε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γ.
Η) Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα εμεξρόκελα έγγξαθα
ηνπ σκαηείνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη εμνπζηνδόηεζε ή έγθξηζε ηνπ Γ.
ΗΑ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε Καλνληζκνύ Οξγάλσζεο θαη
Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.
ΗΒ) Δθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμώδηθα ην σκαηείν θαηόπηλ ζρεηηθήο
έγθξηζεο ηνπ Γ. Ο ίδηνο δύλαηαη λα δηνξίδεη κε έγγξαθε επηζηνιή
πιεξεμνύζην Γηθεγόξν πξνο ηνλ σο άλσ ζθνπό, νκνίσο σζηόζν πξέπεη
λα πθίζηαηαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Γ.
2. Σνλ Πξόεδξν θσιπόκελν αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ θαη ηνλ
Αληηπξόεδξν ν Γεληθόο Γξακκαηέαο.
ΑΡΘΡΟ 11

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
1. Ζ Γ εθιέγεη ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη από ηξία ηαθηηθά
κέιε θαη δύν αλαπιεξσκαηηθά, κε ζεηεία ίζε πξνο απηή ηνπ Γ.
2. Καζήθνλ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ν δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ.
3. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηθαηνύηαη όπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν λα ιακβάλεη
γλώζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαζηαηηθώλ
δηαρείξηζήο ηνπο, ρσξίο λα παξαθσιύεη ην έξγν ηνπ Γ.
4. Δάλ ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηαπηζηώζεη ζνβαξέο δηαρεηξηζηηθέο
αλσκαιίεο, ελεκεξώλεη κε γξαπηή ελππόγξαθε Έθζεζε ην Γ, θαιώληαο
ην λα δηνξζώζεη ηα θαθώο θείκελα. Δάλ ην Γ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο
ζπζηάζεηο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή δύλαηαη λα
απνζηέιιεη ζπζηεκέλεο επηζηνιέο ζε όζα κέιε επηζπκεί κε γλσζηνπνίεζε
ηεο αλάγθεο γηα ζύγθιεζε έθηαθηεο Γ.
5. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζηελ ηαθηηθή Γ ελππόγξαθε
Έθζεζε ύζηεξα από ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε όζνλ αθνξά ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Γ θαηά ηελ πξνεγεζείζα δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν. Ζ Έθζεζε απηή θαηαρσξείηαη ζηα Πξαθηηθά ηεο Γ. Γεθαπέληε
εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ην Γ θαιεί ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν
θαη λα επαιεζεύζεη ηνλ απνινγηζκό πνπ ν Σακίαο ππέβαιε ζην Γ.
6. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γ από θάζε νηθνλνκηθή θαη
δηαρεηξηζηηθή επζύλε απνηειεί ε έγθξηζε από ηε Γ ηεο Έθζεζεο ηεο ΔΔ.
7. Σν δηαρεηξηζηηθό έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο.
ΑΡΘΡΟ 12

ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ
1. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεξεί ην κεηξών ησλ κειώλ, δηελεξγεί ηελ
αιιεινγξαθία, ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Πξόεδξν, θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, θπιάζζεη ηε

ζθξαγίδα ηνπ
πιιόγνπ, κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε αλαγγειία ησλ
πλειεύζεσλ θαη εηδνπνηεί ηα κέιε γηα ζπγθεληξώζεηο θαη εθδειώζεηο ηνπ
πιιόγνπ θαη, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Πξόεδξν, έξρεηαη ζε επαθή κε ηα
θαηάιιεια πξόζσπα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ θαη ησλ ζεκάησλ
ηνπ σκαηείνπ.
2. πλππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν όια ηα έγγξαθα θαη, κε ηνλ Πξόεδξν
θαη ηνλ Σακία, όια ηα εληάικαηα. Ζ ζπλππνγξαθή ελλνείηαη εθόζνλ ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο δελ ζπκβαίλεη λα αλαπιεξώλεη ηνλ θσιπόκελν
Πξόεδξν θαηά ην άξζξν 10, ΗΒ.2.
3. Μεξηκλά θαη είλαη πξνζσπηθά ππεύζπλνο λα ιακβάλνπλ γλώζε όια ηα
κέιε ηνπ Γ θάζε εηζεξρόκελνπ θαη εμεξρόκελνπ εγγξάθνπ ηνπ
σκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 13

ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
1. Ο Σακίαο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ
σκαηείνπ, ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ, ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ γηα είζπξαμε ή θαηαβνιή ρξεκαηηθώλ πνζώλ γηα αγνξέο
θάζε είδνπο (αληηθείκελα, πιηθά, εμνπιηζκόο γξαθείνπ θ.ιπ.), ηελ ηήξεζε
βηβιίνπ όπνπ αλαγξάθνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ σκαηείνπ θαη
ζπληάζζεη ηνπο ηζνινγηζκνύο θαζώο θαη ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο εζόδσλ
θαη εμόδσλ ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη ζην Γ πξνο έγθξηζε. Μεξηκλά γηα
ηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκώλ, δσξεώλ θ.ιπ. πλππνγξάθεη, καδί κε ηνλ
Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηηο
απνδείμεηο είζπξαμεο ή πιεξσκήο.
2. Δπηδεηεί ηνλ έιεγρν από ηελ ΔΔ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ
σκαηείνπ κε έγγξαθν ηνπ πξνο ηελ ΔΔ δεθαπέληε εκέξεο κεηά ηελ ιήμε
ηνπ ινγηζηηθνύ έηνπο.
3. Καηαζέηεη ζε Σξάπεδα ή Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην θάζε πνζόλ ύζηεξα
από εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γ.
4. Αλαιακβάλεη από ηηο θαηαζέζεηο ηνπ σκαηείνπ ζηηο Σξάπεδεο ή ην
Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην, νπνηνδήπνηε πνζό, βάζεη ζρεηηθνύ εγγξάθνπ
ηνπ σκαηείνπ θαη απνζπάζκαηνο ηνπ νηθείνπ Πξαθηηθνύ Απνθάζεσο ηνπ
Γ.
5. Οθείιεη λα δεηεί ζε θάζε ηαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γ ηελ επηθύξσζε
από ην Γ ηνπ κεληαίνπ απνινγηζκνύ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ
πιεξσκώλ ηνπ επνκέλνπ κελόο.
6. Τπνβάιιεη ζην Γ ζηελ αξρή θάζε κήλα ζπλνπηηθή θαηάζηαζε
εηζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ κελόο.
ΑΡΘΡΟ 14

ΔΦΟΡΟ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ
1. Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε, πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ
εθδειώζεσλ,
δεκνζίσλ
δξάζεσλ
θαη
δξαζηεξηνηήησλ
πνπ
πξνγξακκαηίδνληαη από ην Γ, όπσο επηζθέςεσλ πξαγκαηνγλσκνζύλεο,
ελεκεξώζεσλ ησλ θαηνίθσλ ζε γεηηνληέο θαη δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο

πόιεο, ζπγθξόηεζεο ζπλαζξνίζεσλ δηακαξηπξίαο, θαζώο θαη δηαιέμεσλ,
εθδξνκώλ θαη θνηλσληθώλ ζπλαληήζεσλ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ή ενξηαζηηθνύ
θαη ςπραγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ. Αλάινγα κε ηελ εθδήισζε, ν έθνξνο
εληζρύεηαη ζην έξγν ηνπ από ηα κέιε ηνπ Γ ή θαη ηαθηηθά κέιε ηνπ
σκαηείνπ.
2. Μεξηκλά γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ σκαηείνπ, γηα ηε δεκηνπξγία
θαη ελεκέξσζε ηνπ ηζηόηνπνπ θαη επηκειείηαη ηεο έθδνζεο ηνπ
ελεκεξσηηθνύ έληππνπ πιηθνύ, θπιιαδίσλ θ.ιπ., ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.
3. πληξέρεη ηνλ ΓΓ ζην έξγν ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 15

ΓΩΡΗΣΔ – ΔΤΔΡΓΔΣΔ – ΗΘΙΚΔ ΑΜΟΙΒΔ
1. Όζνη πξνζθέξνπλ δσξεά ε θαηαιείπνπλ θιεξνδνζίεο ζην σκαηείν,
εθόζνλ γίλνληαη απνδεθηέο από ην Γ, νλνκάδνληαη από ην Γ Γσξεηέο ε
Δπεξγέηεο ηνπ πιιόγνπ.
2. Οη δσξεηέο ή επεξγέηεο κπνξνύλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ λα
αλαθεξπρζνύλ επίηηκα κέιε ηνπ σκαηείνπ.
3. Οη δσξεηέο νλνκάδνληαη από ην Γ. Ζ νλνκαζία επεξγεηώλ
απνθαζίδεηαη από ηε Γ κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γ.
4. Με απόθαζε ηνπ Γ, απνλέκεηαη ην έκβιεκα ηνπ σκαηείνπ, «ηηκήο
έλεθελ» ζε ζσκαηεία, ηδξύκαηα, ππεξεζίεο, νξγαληζκνύο θαη πξόζσπα γηα
αμηόινγε πξνζθνξά πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 16

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
1. Σξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνύ. Σν παξόλ Καηαζηαηηθό κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί ύζηεξα από παξέιεπζε ελόο (1) έηνπο από ηελ εθάζηνηε
ηξνπνπνίεζή ηνπ. Γηα λα γίλεη ε ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη απόθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία ιακβάλεηαη κε απαξηία ηνπ εκίζενο πιένλ
ελόο ησλ ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ θαη απνθαζίδεη κε εηδηθή (απμεκέλε)
πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξόλησλ θαη ςεθηζάλησλ κειώλ.
2. Γηάιπζε ηνπ σκαηείνπ. Γηάιπζε ηνπ σκαηείνπ επέξρεηαη γηα ηνπο
αθόινπζνπο ιόγνπο :
Α) Με απόθαζε ηεο Γ, ζπγθαινύκελεο απνθιεηζηηθά γηα απηόλ ηνλ
ζθνπό. Γηα λα ππάξρεη απαξηία γηα ηε ιήςε απηήο ηεο απόθαζεο
απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ησλ ερόλησλ δηθαίσκα ςήθνπ
κειώλ (εηδηθή απαξηία) θαη ε απόθαζε ιακβάλεηαη κε εηδηθή (απμεκέλε)
πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ ςεθηζάλησλ.
Β) Τπνρξεσηηθά, όηαλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ κεησζεί θάησ
ησλ είθνζη.
Γ) Μεηά από δηθαζηηθή απόθαζε πνπ δηαηάζζεη ηε δηάιπζε.
α) Σε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή ηνπ. Καηά ην
δηάζηεκα απηό ην σκαηείν ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο
εθθαζάξηζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ νπνία έρεη
πξνζηεζεί νη ιέμεηο «ππό εθθαζάξηζε».

β) Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο ζε όια ηα εμεξρόκελα έγγξαθα ηνπ
σκαηείνπ αλαγξάθεηαη όηη απηόο βξίζθεηαη ππό εθθαζάξηζε.
γ) Ζ εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη από ηξεηο εθθαζαξηζηέο πνπ επηιέγεη ε Γ
πνπ απνθάζηζε ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ.
δ) Μεηά ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ, ε πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζην
Γήκν Πξέβεδαο.
ΑΡΘΡΟ 17

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Σα ηδξπηηθά κέιε ςεθίδνπλ κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ ηξηκειή πξνζσξηλή
Γηνηθνύζα Δπηηξνπή, κε θύξην έξγν ηεο λα ζπγθξνηήζεη ην ζσκαηείν θαη
λα ην νδεγήζεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζε αξραηξεζίεο ζύκθσλα κε ην
Καηαζηαηηθό.
2. Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή νξίζηεθε κε ηνλ σο άλσ ηξόπν θαη ηνύην
βεβαηώλεηαη από ηηο ηηζέκελεο ζην παξόλ ππνγξαθέο ησλ ηδξπηηθώλ
κειώλ. Απνηειείηαη από η…. .
3. Σα θαζήθνληα ησλ κειώλ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο είλαη αλάινγα
πξνο εθείλα ησλ κειώλ ηνπ Γ όπσο θαζνξίδνληαη από ην Καηαζηαηηθό.
4. Ζ πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή :
Α. Μεξηκλά γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ από ην Πξσηνδηθείν.
Β. Δληόο ηεζζάξσλ κελώλ από ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ από ην
Πξσηνδηθείν, ζπγθαιεί Γ πξνο ηελ νπνία ινγνδνηεί θαη δεηεί ηελ
απαιιαγή ηεο από θάζε επζύλε θαη ηελ εθινγή Γ θαη ΔΔ.
Γ. Μεξηκλά γηα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ.
Μέρξη ηεο εκεξνκελίαο εθινγήο Γ, θάζε εγγξαθόκελνο ζην σκαηείν
θαηαβάιιεη ζηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 10 επξώ γηα ηε δεκηνπξγία θεθαιαίνπ
θίλεζεο.
ΑΡΘΡΟ 18

ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΙΟ ΑΡΘΡΟ
Γηα κε ζπκπεξηιακβαλόκελεο πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ
εθαξκόδεηαη ν Αζηηθόο Κώδηθαο θαη νη γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ελώζεσλ θαη
ζσκαηείσλ.
Σν παξόλ θαηαζηαηηθό απνηειείηαη από δέθα νθηώ (18) άξζξα,
ππνβιήζεθε ζήκεξα …. …….. 2011 ζηελ θξίζε ηεο Ηδξπηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ, δηαβάζηεθε άξζξν πξνο άξζξν θαη
ςεθίζηεθε ζην ζύλνιό ηνπ πακςεθεί. Ζ ηζρύο ηνπ αξρίδεη κε ηε
δεκνζίεπζε ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πξέβεδαο ζην
νηθείν Βηβιίν σκαηείσλ πνπ ηεξείηαη ζε απηό.
Πξέβεδα, ……………….(Ζκεξνκελία)

