ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»
(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)

Α' ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ, Ε∆ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση, Έδρα
1. Τα ιδρυτικά µέλη, κινούµενοι από διάθεση προσφοράς Ι∆ΡΥΟΥΝ σύλλογο µε την επωνυµία «ΟΙ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ».
2. Έδρα του συλλόγου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ακριβής διεύθυνση
ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ.
3. Ο σύλλογος µπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλα µέρη της χώρας ή του εξωτερικού.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός
Σκοπός και προσπάθεια του συλλόγου είναι η εµψύχωση ενός ουσιαστικότερου τρόπου κατοίκησης του
δηµόσιου χώρου της πόλης µέσα από τις δράσεις πολιτισµού και τον ακτιβισµό. Επιµερίζοντας τον
σκοπό αυτό ο σύλλογος έχει τους εξής στόχους:
Προστασία και ανάδειξη της φυσιογνωµίας του τόπου
1. Η ανάδειξη της φυσιογνωµίας της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης ως έναν από τους σηµαντικότερους
και ζωτικότερους δηµόσιους χώρους της πόλης
2. Η προστασία του χώρου της Νέας Παραλίας ως προς θέµατα καθαριότητας, βανδαλισµού,
συντήρησης και προστασίας πρασίνου, κακής χρήσης και «παρασιτικών» χρήσεων.
Συµµετοχικές δράσεις πολιτών / δικτύωση και προβολή
3. Η οργάνωση συµµετοχικών δράσεων και δράσεων πολιτισµού µε σκοπό την αύξηση της
επισκεψιµότητας και την προαγωγή της δηµόσιας ζωής.
4. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα χρήσης και σεβασµού του δηµόσιου χώρου και των
δηµόσιων αστικών πόρων οι οποίοι συνδυάζονται µοναδικά στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης (νερό,
πράσινο, αέρας κλπ).
5. Η συνεργασία µε άλλους συλλόγους, οργανώσεις και φορείς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην
Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και των επαγγελµατιών και του ευρύτερου κοινού που επιδιώκουν
παρεµφερείς σκοπούς.
6. ∆ράσεις δικτύωσης εκτός Ελλάδος, συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα συναφών πρωτοβουλιών για το
δηµόσιο χώρο και τα παράκτια αστικά τοπία µε στόχο τις κοινές δράσεις, την ανταλλαγή καλών
πρακτικών διαχείρισης, την προβολή και ανάδειξη του συγκεκριµένου τόπου αλλά και της πόλης
γενικότερα.
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7. Η ανεύρεση και αξιοποίηση πόρων σε εθνικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία
και ανάπτυξη της περιοχής σε θέµατα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης περιβάλλοντος,
πολιτισµού, αθλητισµού και συµµετοχικών δράσεων.
Επιστηµονική µελέτη / επιστηµονική συµβολή αρµόδιων υπηρεσιών
8. Η µελέτη και διάδοση των ευεργετικών επιδράσεων της Νέας Παραλίας ως παράκτιου αστικού
οικοσυστήµατος και δηµόσιου αστικού χώρου υψηλής σηµασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης και
την ευρύτερη περιοχή.
9. Η δηµιουργία µιας πλατφόρµας καλλιέργειας, υλοποίησης και διάδοσης ιδεών σχετικά µε την
«κατοίκηση» του δηµόσιου χώρου
10. Η επιστηµονική συµβολή στις αρµόδιες υπηρεσίες, ως προς την παρακολούθηση, αξιολόγηση,
διατήρηση, διαχείριση, αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος της Νέα Παραλίας.
ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα Πραγµατοποιήσεως των Σκοπών
Μέσα προς εκπλήρωση των άνω σκοπών ορίζονται µεταξύ άλλων:
1. Οργάνωση ενηµερωτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, δηµοσίων
συζητήσεων, σεµιναρίων, δηµοσιεύσεων επί θεµάτων που αφορούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
2. Προκήρυξη διαγωνισµών και βράβευση µελετών ή έργων που ανάγονται στους σκοπούς και το έργο
του Συλλόγου.
3. Συνεργασία µε άλλους συλλόγους, οργανώσεις, επιτροπές ή πρόσωπα που έχουν συγγενή
ενδιαφέροντα.
4. Επαφές µε τις δηµόσιες και δηµοτικές αρχές και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
5. Η έκδοση και κυκλοφορία κάθε είδους εντύπων και οπτικοακουστικού υλικού ή η επιµέλεια της
εκτύπωσης και κυκλοφορίας τους, η πώληση ή και η δωρεάν παραχώρηση αυτών.
6. Η δηµιουργία και διατήρηση δικτυακού τόπου για την προβολή των σκοπών και των δράσεων του
Συλλόγου και την ανάρτηση όλου του ενηµερωτικού και επιστηµονικού υλικού.
7. Η διάδοση µέσω των ΜΜΕ και των ηλεκτρονικών µέσων των σκοπών και επιδιώξεων του συλλόγου
καθώς και η διεκδίκηση και κατοχύρωσή των.
8. ∆ηµιουργία Παρατηρητήριου Αστικού Οικοσυστήµατος Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης - Επιτόπιοι
έλεγχοι, τακτικές εκθέσεις – αξιολογήσεις του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του συλλόγου θεωρούνται :
α.

Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών του και η δαπάνη εγγραφής τους. Από την ίδρυση του
συλλόγου και µέχρις ότου αποφασισθεί διαφορετικά απ’ τα όργανα του συλλόγου, η ετήσια
συνδροµή ορίζεται σε 20€.

β. Οι έκτακτες συνδροµές των µελών του που τυχόν θα επιβληθούν µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
γ. Οι τυχόν εθελοντικές εισφορές των µελών του.
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δ. Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία του συλλόγου, οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων
του.
ε. Οι δωρεές και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς το σύλλογο.
στ. Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το σύλλογο, από λειτουργία εντευκτηρίου µελών
και φίλων του συλλόγου, όπως επίσης και από πώληση ειδών προβολής του συλλόγου και των
σκοπών του (καπέλα, µπλούζες, γιλέκα κλπ)
ζ. Χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από Κράτη – ∆ήµους -Κοινότητες-Οργανισµούς και άλλες
Αρχές, Σωµατεία και Ιδρύµατα, µε ρητή όµως προϋπόθεση να µην υπάρχει καµία δέσµευση στις
δραστηριότητές του.
η. Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία.
Άρθρο 5
Κληρονοµιές που καταλείπονται στο Σύλλογο γίνονται πάντα αποδεκτές µε το ευεργέτηµα της
απογραφής. Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επώνυµα. Αν δωρεά προσφέρεται για ορισµένο σκοπό
δεν µπορεί να διατεθεί για άλλον, εκτός αν αυτός κατέστη ανέφικτος, οπότε αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση. Για τις κληρονοµιές, κληροδοσίες και δωρεές που διατίθενται για ορισµένο σκοπό γίνεται
ιδιαίτερη διαχείρισή τους µέσα στον προϋπολογισµό και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικά κατά
τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές µετά από
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µελών που παρέχεται µε πλειοψηφία των µισών τουλάχιστον
τακτικών µελών.
Β' ΜΕΡΟΣ
ΜΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6
Μέλη
Τακτικά
Στο σύλλογο είναι καταρχήν µέλη όσοι υπογράφουν το ιδρυτικό αυτό έγγραφο. Οποιοσδήποτε µπορεί ν’
αποχωρήσει οποτεδήποτε χωρίς κανέναν περιορισµό, καταθέτοντας την παραίτησή του στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του συλλόγου. Νέα µέλη εγγράφονται οποτεδήποτε µε κατάθεση αίτησης και έγκριση απ’ το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ειδικότερα:
I.

Όλα τα µέλη του συλλόγου δεν πρέπει να έχουν στερηθεί την ικανότητα για δικαιοπραξία.

II. Η ιδιότητα του µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από τη µέρα της εγγραφής στα Μητρώα
του συλλόγου.
IΙΙ. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου µετά από έγγραφη αίτηση
του ενδιαφερόµενου, όπου δηλώνει: α) τον τόπο διαµονής του και την πλήρη διεύθυνση της
κατοικίας του, β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και αφού καταβάλει
το τέλος εγγραφής που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και µία ετήσια συνδροµή.
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Επίτιµα
Επίτιµα µέλη γίνονται χωρίς αίτησή τους όσα αποφασίζονται σχετικά απ’ τη Γ.Σ. µετά από πρόταση
του ∆Σ λόγω της προσφοράς τους στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου. Τα επίτιµα µέλη µπορούν
να συµµετέχουν σ’ όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου, να παρίστανται και να ψηφίζουν στις Γενικές
Συνελεύσεις ενώ δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής και η ετήσια συνδροµή είναι προαιρετική.

ΑΡΘΡΟ 7
∆ικαιώµατα Μελών
Τα τακτικά µέλη του συλλόγου δικαιούνται:
α. Να µετέχουν ισότιµα στις Γενικές Συνελεύσεις µε την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο.
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ. Να εκλέγονται µεταξύ των αιρετών µελών του συλλόγου.
ε. Να απολαµβάνουν τα ωφελήµατα και κάθε δικαίωµα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως µελών
του συλλόγου.
στ. Να αποχωρούν από το σύλλογο ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις Μελών
Όλα τα µέλη του συλλόγου οφείλουν:
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών του συλλόγου.
γ. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου.
δ. Να καταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής τους στο σύλλογο. Τα µέλη που διαγράφονται και
επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε. Να καταβάλλουν την ετήσια συνδροµή τους, όπως αυτή καθορίζεται κατ' έτος µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη υποχρεούνται επίσης
να καταβάλλουν και τις τυχόν έκτακτες εισφορές που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση µε
αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3, όποτε κάτι τέτοιο απαιτεί η επιδίωξη του σκοπού του συλλόγου και
δικαιολογείται από την εµφάνιση εκτάκτων αναγκών.
Γ' ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9
Γενική Συνέλευση
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Ι.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου, µέσω του οποίου
δηλώνεται η βούληση των µελών.

IΙ.

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των
εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα µέλη της, καθώς και από τα παρόντα µέλη του
συλλόγου.

III.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται µετά από σχετική απόφαση του ∆Σ που ορίζει συγκεκριµένα τόπο,
χρόνο και ηµερήσια διάταξη α) τακτικά µία (1) φορά το χρόνο και β) έκτατα όταν το αποφασίσει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

IV.

Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά µέλη του συλλόγου µε
έγγραφη αίτηση του ενός πέµπτου (1/5) των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών καθώς επίσης η
Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωµαλίας. Η αίτηση για σύγκληση απευθύνεται
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέµατα που θα συζητηθούν. Και στις δύο
αυτές περιπτώσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευσή µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες.

V.

Τα τακτικά µέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση µε πρόσκληση που υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον µέρες
νωρίτερα. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη στην υποχρεωτικά περιεχόµενη στην αίτηση
εγγραφής µέλους ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία κατ’ αµάχητο τεκµήριο θεωρείται ότι δεν έχει
µεταβληθεί εκτός εάν η αλλαγή δηλωθεί έγγραφα και µε απόδειξη στον γραµµατέα του συλλόγου.

VI.

Στην πρόσκληση γίνεται µνεία των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης καθώς επίσης του χρόνου και του
τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

VII. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέµατα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση.
Αυτά ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είτε εφόσον προταθούν από το ένα
πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθµού των τακτικών µελών και µάλιστα δεκαπέντε µέρες πριν από
τη συζήτηση.
VIII. Απόφαση µπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των µελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα µέλη του
συλλόγου δηλώσουν γραπτά τη συναίνεσή τους σε συγκεκριµένη πρόταση.
IX.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών µπορεί να προσβληθούν µόνο στο ∆ικαστήριο,
εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας ή των διατάξεων του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 10
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης
Ι.

Τα µέλη του συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο
σχετικό βιβλίο.

II.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των
οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηµατισθεί
απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική µε τα ίδια απολύτως θέµατα ηµερήσιας διάταξης και στον ίδιο
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τόπο, µία ώρα αργότερα από την ορισθείσα αρχική και βρίσκεται σε απαρτία µε όσα µέλη
παρίστανται.
III.

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο καταστατικό και µε φανερή ψηφοφορία.

IV.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των µελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή
οργάνων του συλλόγου, σε θέµατα εµπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέµατα
λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.

V.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΓΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα και
παραδίδονται στο Γενικό Γραµµατέα του ∆Σ για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 11
Αρµοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
Ι.

Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί µόνο τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης που
αναφέρονται στην πρόσκληση του ∆Σ.

II.

Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρµοδιότητα.

III.

Θέµατα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
α. Έγκριση του οικονοµικού προϋπολογισµού, ισολογισµού, απολογισµού.
β. Απολογισµός του έργου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
γ. Η εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ. Η εκλογή µελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
δ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης του συλλόγου.
ε. Η παύση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο
λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
στ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ζ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
η. Η τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου.
θ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισµών.
ι.

Η αναστολή των εργασιών του συλλόγου.

ια. Η διάλυση του συλλόγου.
ΙV.

Στις περιπτώσεις µε στοιχεία η και ια για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συµµετοχή στην
ψηφοφορία του µισού αριθµού των εγγεγραµµένων µελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. Στις λοιπές περιπτώσεις για να ληφθεί απόφαση
απαιτείται η συµµετοχή στην ψηφοφορία του µισού αριθµού των ταµειακώς τακτοποιηµένων
µελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 12
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ι.

Ο σύλλογος διοικείται από επταµελές (7) ∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1)
Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραµµατέα, έναν (1) Ταµία και τρεις (3)
Συµβούλους και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µελών του συλλόγου µεταξύ των
τακτικών µελών µε τρεις (3) αναπληρωτές.

II.

Μετά την ανακήρυξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την εφορευτική επιτροπή και
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται σε σώµα µετά από πρόσκληση του
πλειοψηφήσαντος µέλους του, ή εφ' όσον αυτό παραλείψει µετά από πρόσκληση τεσσάρων
εκλεγέντων, και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία το Προεδρείο κατά τα παραπάνω.

IΙΙ.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του
συλλόγου.

ΙV.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια (1) φορά τον µήνα και έκτακτα όταν το κρίνει
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτά τρία (3) µέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι
παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του.

V.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο
Γενικός Γραµµατέας.

VI.

Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

VIΙ. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέµα που αφορά µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αυτό καλείται
µεν κανονικά, αλλά δεν συµµετέχει στην συνεδρίαση.
VIII. Για κάθε συνεδρίαση τα µέλη ειδοποιούνται δύο (2) τουλάχιστο µέρες νωρίτερα µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο που αναφέρει και τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Ως ισχύουσα ηλεκτρονική
διεύθυνση θεωρείται η δηλωθείσα κατά τη συγκρότηση του προεδρείου σε σώµα, και η οποία κατ’
αµάχητο τεκµήριο θεωρείται ότι δεν έχει µεταβληθεί, εκτός εάν η αλλαγή δηλωθεί έγγραφα και µε
απόδειξη στον γραµµατέα του σωµατείου.
IX.

Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη καλούνται και κατά την ίδια µέρα της συνεδρίασης µε
οποιοδήποτε µέσο.

Χ.

Μέλος που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι
έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυµα γνωστοποιείται έγκαιρα
στον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 13
Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
∆ιοικεί το σύλλογο, σύµφωνα µε τους νόµους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέµα που
αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόµενου σκοπού και ενδεικτικά:
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I.

Αποφασίζει την εγγραφή των µελών καθώς και τη διαγραφή τους.

IΙ.

Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙΙ.

Έχει την επιµέλεια της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού,

ΙV.

∆ιορίζει από τα µέλη του σωµατείου Επιτροπές για την αντιµετώπιση θεµάτων του συλλόγου.

V.

∆ιαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου.

VI.

Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγµατοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

VII. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέµατα που υλοποιεί ο σύλλογος.
VIII. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωµα εγγραφής των µελών του συλλόγου καθώς και τις εισφορές και
γενικά αναπροσαρµόζει τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στο καταστατικό σε νέα δεδοµένα, µε
πλειοψηφία πέντε εβδόµων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις
δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέµα παραπέµπεται στην Γενική
IX.

Συνέλευση των µελών.

Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14
Αρµοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος:
I.

Συγκαλεί µόνος του ή µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του.

II.

Φροντίζει

για

την

εκτέλεση

των

αποφάσεων

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

και της Γενικής Συνέλευσης των µελών.
III.

Εκπροσωπεί το σύλλογο απέναντι σε τρίτους ή Αρχές εκτός εάν για συγκεκριµένη περίπτωση
αποφασίσει διαφορετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

IV.

Συνοµολογεί και υπογράφει συµβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

V.

∆ιεξάγει µόνος του ή µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

VI.

Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονοµικά του συλλόγου.

VII. ∆εσµεύει το σύλλογο µε την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης.
VIII. Κινεί, συνυπογράφοντας µε τον Ταµία, το λογαριασµό ταµιευτηρίου.
IX.

Ελέγχει τα βιβλία του ταµείου.

X.

Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονοµικών του συλλόγου.

XI.

Αποφασίζει την ανάθεση αρµοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Κατά τις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον κωλυόµενο Πρόεδρο αναπληρώνουν ο Αντιπρόεδρος ή ο
πρεσβύτερος από του παρόντες Συµβούλους.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα
Ο Γενικός Γραµµατέας :
I.

Έχει την διεύθυνση της Γραµµατείας του συλλόγου.
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II.

Φροντίζει για την αλληλογραφία του συλλόγου υπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο.

III.

Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

IV.

Τηρεί τη σφραγίδα του συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.

V.

Συνεργάζεται µε τα όργανα του συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούµενο στοιχείο.

VI.

Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της εφορευτικής
επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

VII. Είναι συνυπεύθυνος µε τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του
συλλόγου.
Τον

Γενικό

Γραµµατέα

όταν

απουσιάζει

ή

κωλύεται

αναπληρώνει

ένας

από

τους

Συµβούλους που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 16
Αρµοδιότητες Ταµία
Ο Ταµίας :
I.

Έχει τη διαχείριση των οικονοµικών του συλλόγου.

II.

Ενεργεί πληρωµές και εισπράξεις µε το αντίστοιχο κάθε φορά παραστατικό.

III.

Κινεί µε τον Πρόεδρο τον λογαριασµό που ο σύλλογος τηρεί στο Ταµιευτήριο.

IV.

Θέτει στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής
Συνέλευσης, του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονοµική κατάσταση του συλλόγου.

V.

Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόµος και το καταστατικό.

VI.

Υποβάλλει κάθε τρίµηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονοµικών του συλλόγου
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

VΙΙ. Εκτελεί κάθε σχετική µε την αρµοδιότητά του απόφαση του ∆Σ.
VIIΙ. Τον Ταµία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συµβούλους που ορίζεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο .
ΑΡΘΡΟ 17
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ι.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των µελών για θητεία δύο (2) ετών
µαζί µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από δύο (2) µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό
µέλος.

II.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική κατάσταση του συλλόγου και συντάσσει σχετική
έκθεση που τη θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των µελών, το αργότερο δύο (2) µήνες µετά τη
λήξη του οικονοµικού έτους.

III.

Ο έλεγχος αυτός ενεργείται µετά από παραγγελία ή αυτεπάγγελτα οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά
ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους προκειµένου µε σχετική έκθεση
που ανακοινώνεται στα µέλη του συλλόγου πέντε (5) µέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης να τεθούν υπόψη του συλλόγου τα πορίσµατα.
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IV.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωµαλιών, µε έγγραφο που απευθύνεται
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειµένου να θέσει
υπόψη της τα πορίσµατα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει
Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) µέρες.
ΑΡΘΡΟ 18
Εκλογή Αιρετών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ι.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο είκοσι ηµέρες
(20) πριν από τη λήξη της θητείας του και της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απευθύνοντας
σχετική πρόσκληση στα µέλη του συλλόγου το αργότερο δέκα µέρες (10) νωρίτερα.

II.

Όσα απ’ τα τακτικά µέλη επιθυµούν να εκλέγουν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε
προθεσµία που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
πέντε (5) µέρες, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το
σύλλογο.

III.

Τα ονόµατα των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή
την Εξελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα µέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή
διαφορετικό ψηφοδέλτιο εφόσον το ζητήσουν.

IV.

Με µυστική ψηφοφορία τα µέλη του συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά µέλη σηµειώνοντας στο
αριστερό του ονόµατος µε σταυρό τα πρόσωπα της προτίµησής τους, επτά (7) για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

V.

Εφόσον υπάρχουν δύο τουλάχιστον ψηφοδέλτια µε εφτά υποψήφιους συµβούλους το καθένα, η
εκλογή γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής όπου ο κάθε συνδυασµός εκλέγει καταρχήν
τόσους συµβούλους -κατά τη σταυροδότησή τους- όσες φορές χωράει το σύνολο όσων ψήφισαν µε
τον αριθµό εφτά για το ∆Σ και µε τον αριθµό δύο για την Εξ. Ε. Οι έδρες που αποµένουν
κατανέµονται κατά σειρά στα ψηφοδέλτια µε βάση το υπόλοιπο που έχει καθένα και σε περίπτωση
ισοψηφίας µε κλήρωση.
Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται και τα αναπληρωµατικά µέλη τόσο του ∆Σ όσο και της Ε.Ε.

VΙ.

Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι πρώτοι δέκα που µε την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους
είτε µε το κοινό ψηφοδέλτιο είτε µε χωριστά. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και οι επόµενοι τρεις (3) είναι αναπληρωµατικά µέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον
πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της µέλη και οι επόµενοι δύο (2) τα
αναπληρωµατικά.

VII. Όσοι εκλέγονται για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτούνται σε σώµα κατά τα στην οικεία
διάταξη του άρθρου 12 του καταστατικού.
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∆' ΜΕΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 19
Τροποποίηση Καταστατικού
Ι.

Ο σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το καταστατικό µε καταστατική πλειοψηφία της
Γενικής Συνέλευσης κατά τη σχετική διάταξη του άρθρου 11 του καταστατικού.

II.

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόµενη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του
Πρωτοδικείου.
ΑΡΘΡΟ 20
∆ιάλυση Συλλόγου

Ι.

Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευσή των µελών µε καταστατική
πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά τη σχετική διάταξη του άρθρου 11 του καταστατικού.

II.

Τη διάλυση του συλλόγου προτείνει στη Γενική Συνέλευση είτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είτε το
ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθµού των τακτικών µελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε
περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωµαλίας.

ΑΡΘΡΟ 21
Τύχη Περιουσίας του Συλλόγου
Η περιουσία του σωµατείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέµεται µεταξύ των µελών του αλλά
διατίθεται είτε σε µη κερδοσκοπικό φορέα µε παρεµφερή σκοπό, κατά την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης είτε σε δηµόσιο νοσοκοµείο
ΑΡΘΡΟ 22
Σφραγίδα Σήµα
Ο σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει τα στοιχεία του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 23
Βιβλία του Συλλόγου
I.

Τα βιβλία που τηρεί ο σύλλογος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.

II.

Υποχρεωτικά τηρούνται από το σύλλογο:
α. Μητρώο µελών του συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των µελών που
αφορούν το σωµατείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των µελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωµών.

III.

Προαιρετικά τηρούνται από το σωµατείο:
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α. Πρωτόκολλο Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας µελών στην Γενική Συνέλευσή.
δ. Βιβλίο αναλώσιµων υλικών.
Ο σύλλογος µπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα µε τις ανάγκες του.
ΑΡΘΡΟ 24
Προσωρινή ∆ιάταξη
Η οικονοµική επιβάρυνση των µελών του συλλόγου µέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση
καθορίζεται ως εξής :
α. Ετήσια συνδροµή τακτικών µελών ποσό 20,00 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 25
Τελική ∆ιάταξη
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι πέντε ( 25 ) άρθρα εγκρίνεται σήµερα από τα ιδρυτικά µέλη
στη Θεσσαλονίκη και υπογράφεται ως εξής :
Θεσσαλονίκη …………………..

ΟΙ Ι∆ΡΥΤΕΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

13

