«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιδρύεται

σωματείο

με

την

επωνυμία

«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ

ΚΑΙ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ», με έδρα το δ.δ Ισθμίων του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός του συλλόγου είναι να αναπτύσσει προέχοντος πολιτιστικές και
κοινωνικές δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην πνευματική

και εν γένει

πολιτιστική καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής και την
ανάπτυξη γενικά του πολιτισμού στην περιοχή με τη διατήρηση και το σεβασμό
του περιβάλλοντος και των παραδόσεων, καθόσον είναι από τους παλαιότερους
πολιτιστικούς συλλόγους του οικείο Δήμου και έχει

μεγάλη και ποικίλη

πολιτιστική καταστατική δραστηριότητα που συμβάλει στην πνευματική και
πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και του Δήμου γενικότερα.
Ως τέτοιες πολιτιστικές δραστηριότητες του σωματείου

ενδεικτικά

αναφέρονται :
- οι δραστηριότητες εκείνες οι οποίες συμβάλλουν στην προαγωγή της
πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής ανάπτυξης των κατοίκων της περιοχής.
Όπως διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις ή εκδηλώσεις
σχετικές με τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή
συμμετοχή σε θεατρικές, μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε
χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος, η οργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων, η δημιουργία τμημάτων όπως θεατρικού, χορευτικού, σκακιστικού,
αθλητικού κλπ ενδιαφέροντος.
- η δημιουργία μορφωτικής και πνευματικής στέγης για τη στενή επαφή
των νέων και γενικότερα των κατοίκων των Ισθμίων με τον πολιτισμό σε κάθε
μορφή του, για την ανύψωση του πνευματικού , μορφωτικού, πολιτιστικού και
κοινωνικού επιπέδου των μελών του και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων των Ισθμίων. Σε αυτά εντάσσονται οι ψυχαγωγία και ο αθλητισμός, η

καλλιτεχνική δημιουργία, η διαφύλαξη και διάδοση των παραδόσεων και αρετών
του λαού μας.
-

η μελέτη

και η παρακολούθηση πολιτιστικών

και

κοινωνικών

προβλημάτων της κοινότητας των Ισθμίων και η κατά το καλύτερο δυνατόν
συμβολή στην επίλυση αυτών
-η ίδρυση εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης στα Ίσθμια, είτε αυτοτελώς είτε σε
συνεργασία με άλλους συλλόγους ή φορείς
- η οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, η παρακολούθηση ή η συμμετοχή
σε συζητήσεις ή εκδηλώσεις σχετικές με τα γράμματα, τη μουσική, το χορό και
γενικά τις τέχνες, η παρακολούθηση ή η συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές
παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού
ενδιαφέροντος και χώρους καταγωγής των μελών κλπ.
-η ανάπτυξη, σύσφιξη και διατήρηση ηθικών και πνευματικών δεσμών
μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και όσων ενδιαφέρονται για την περιοχή των
Ισθμίων
- η ανάπτυξη και η προστασία της περιοχής, ακόμη και με την εκτέλεση
κοινωφελών έργων, δενδροφύτευσης εξωραϊσμού,
έργων

καθαριότητας και άλλων

υποδομής της περιοχής, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη και

αξιοπρεπέστερη η εν γένει διαβίωση στην περιοχή, με τη διατήρηση αναλλοίωτου
του φυσικού περιβάλλοντος
- η πνευματική και εν γένει πολιτιστική καλλιέργεια των κατοίκων της
περιοχής και η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των κατοίκων επίσης σε
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ή ένταξης επί προγραμμάτων της ΝΕΛΕ
αγροτουρισμού και της πνευματικής στέγης δήμων και κοινοτήτων
- η προαγωγή και άνοδος του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των
μελών του και γενικότερα των κατοίκων των Ισθμίων καθώς και η διατήρηση και
προβολή του λαϊκού πολιτισμού
- η καλλιέργεια σχέσεων και η ανάπτυξη της συνεργασίας με τοπικούς,
επιστημονικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, συλλόγους και
οργανώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των θεμάτων και προβλημάτων που
σχετίζονται ή αφορούν στην κοινωνία των Ισθμίων.
- η ενεργή συμμετοχή στις

δέουσες κοινωνικές

διαδικασίες

και

δραστηριότητες των Ισθμίων
- η εκτέλεση κάθε είδους εξωραϊστικών, βελτιωτικών και αναπτυξιακών
έργων στα Ίσθμια (αισθητικές, εικαστικές και λειτουργικές παρεμβάσεις)

- η υποβολή αναφορών, αιτήσεων, υπομνημάτων και προτάσεων σε κάθε
είδους κρατικές, δημόσιες, νομαρχιακές, δημοτικές ή άλλες αρχές για οιοδήποτε
θέμα που σχετίζεται ή αφορά στη συνοικία και την πόλη των Ισθμίων
- η

διαμόρφωση και προώθηση συνεργασίας με άλλους κοινωνικούς

σχηματισμούς, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας συμμετοχής σε ομοσπονδία ή άλλες νομικές ενώσεις συναφών
σκοπών και η συμμετοχή σε εθνικά ή Ευρωπαϊκά (Κοινοτικά) προγράμματα
προώθησης πολιτιστικών ή κοινωνικών σκοπών συναφών με αυτούς του
σωματείου.
- η ενίσχυση και με κάθε τρόπο συνδρομή αναξιοπαθούντων μελών του
συλλόγου και η εν γένει πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του.
- η διοργάνωση παραδοσιακών εκδηλώσεων, όπως ενδεικτικά η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο εορτασμός της 28 ης Οκτωβρίου και της 25 ης Μαρτίου,
ο ετήσιος χορός του συλλόγου και οι εορτές των Αποκρεών.
ΆΡΘΡΟ 3ο
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού του συλλόγου είναι :
-

η

διοργάνωση

χοροεσπερίδων,

εορτών,

αθλητικών

υπαιθρίων

αγώνων,

συναυλιών,

διαγωνισμών

εκδρομών,
ζωγραφικής,

κινηματογραφικών προβολών, η αναβίωση τοπικών εθίμων και λειτουργία
τμημάτων παραδοσιακών, κλασσικών και ευρωπαϊκών χορών
- η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων με χορούς
παραδοσιακούς μιας και ο σύλλογος διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό αυθεντικών
παραδοσιακών φορεσιών, σε τοπικούς διαγωνισμούς, επιδείξεις, εκδηλώσεις,
παρουσιάσεις παραδοσιακών χορών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εν γένει
δραστηριότητες που αποσκοπούν κυρίως στη μετάδοση του κοινωνικού
πνεύματος, του εθελοντισμού, της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης των
ομάδων και όχι δραστηριότητες ψυχαγωγίας και διασκέδασης των μετεχόντων σε
αυτές ατόμων
- η σύγκληση και διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων των μελών, η
οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών και εκθέσεων, η δημοσίευση στον Τύπο σχετικών
θεμάτων με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου, τον
πολιτισμό και τις επιστήμες, η συγκρότηση επιτροπών μελέτης προβλημάτων, η
διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων

- η συνεργασία με άλλους συλλόγους της περιοχής ή μη, καθώς και με
τοπικές αρχές σε θέματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και

κοινωνικά και η

συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις
- η υλική και η ηθική συμπαράσταση των μελών του συλλόγου και τρίτων
και του ιδίου του Δήμου με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την
ανάληψη κοινωνικών δράσεων
- η δημιουργία και η συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή
φιλανθρωπικές εκστρατείες, είτε μόνος του ο σύλλογος είτε από κοινού με άλλους
συλλόγους ή φορείς
- η

συνεργασία ή η σύμπραξη

συνεργασία σε

με άλλο σύλλογο, η συμμετοχή ή η

νομικά πρόσωπα φιλανθρωπικού σκοπού ή η απορρόφηση

άλλων συλλόγων και η δημιουργία παραρτήματος του παρόντος συλλόγου για
την επίτευξη των σκοπών του
- η με οιαδήποτε νομική μορφή συνεργασία με οιονδήποτε (ιδιωτικό ή
Δημόσιο) φορέα με σκοπό κοινωφελές ή φιλανθρωπικό, προκειμένου για τη
διαχείριση από τον παρόντα σύλλογο κάθε είδους χρηματοδοτήσεων για
κοινωφελείς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς
- η συμμετοχή σε πανελλήνιες ομοσπονδίες, εθνικούς και ευρωπαϊκούς
συνδέσμους και φορείς, σε πανελλήνιους και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, με
σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των μελών του συλλόγου,
- η ίδρυση δανειστικής βιβλιοθήκης
-η συμβολή στην έρευνα στην προώθηση και διεκδίκηση της λύσης των
τοπικών προβλημάτων
-η έκδοση πληροφοριακού εντύπου (εφημερίδας), με σκοπό την προβολή
του χωριού και των προβλημάτων του, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του,
την καταγραφή και παρουσίαση ιστορικών στοιχείων γύρω απ' αυτό, το έργο και
τις δραστηριότητες του Συλλόγου καθώς και όλων των πολιτιστικών και
κοινωνικών θεμάτων της περιοχής των Ισθμίων και του οικείου Δήμου. Το έντυπο
δεν πρέπει να ανήκει σε κανένα πολιτικό ή παραταξιακό χώρο και οι υπεύθυνοι
για την έκδοσή του οφείλουν να τηρούν στάση αμερόληπτη απέναντι σε
πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις. Στο έντυπο δημοσιεύονται ενυπόγραφα
κείμενα και απόψεις οποιουδήποτε το επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι
πολιτικό-κομματικού ή οποιουδήποτε παραταξιακού περιεχομένου και δεν
περιέχουν ύβρεις. Το όνομα ή ο τίτλος του εντύπου και η φύση του περιεχομένου
του, είναι δυνατό να αλλάξει μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία

συνέρχεται και αποφασίζει με βάση τα καθοριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του
παρόντος. Ότι όμως αφορά στους υπεύθυνους έκδοσης και σύνταξής του, στη
σχετική διαδικασία, στα έσοδα και έξοδα από την έκδοσή του και στη διαχείριση
και αξιοποίηση αυτών, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, αρμόδιο
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
- η λειτουργία και διατήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. για τη λειτουργία της
οποία, το υλικό που δημοσιεύεται σ' αυτή, την είσπραξη και διαχείριση τυχόν
εσόδων από τη χρήση της, την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της αλλά και για
το χειρισμό κάθε άλλου σχετικού μ' αυτή ζητήματος, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο του συλλόγου, και κάθε άλλο μέσο που κρίνεται κάθε φορά πρόσφορο
και ενδεικνυόμενο για την οργανωτική ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη
λειτουργία και την προώθηση των σκοπών του συλλόγου
Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο μετατροπή εν κρυπτώ ή φανερά
των άνω σκοπών του σωματείου σε κομματικούς σκοπούς οιασδήποτε πολιτικής
ιδεολογίας εκ μέρους οιουδήποτε μέλους της Διοίκησης του συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4

ο

Μέλη του συλλόγου δύνανται να γίνουν οποιοιδήποτε ημεδαποί ή
αλλοδαποί, διαμένοντες στο Νομό Κορινθίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18 ο
έτος της ηλικίας τους και εφόσον έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και
δηλώσουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού και ότι σέβονται τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και τους σκοπούς του συλλόγου. Μέλη που αργότερα έπαυσαν να
διαμένουν στο Νομό Κορινθίας, δεν διαγράφονται αυτοδίκαια, αλλά δύνανται να
εξακολουθούν να είναι μέλη του συλλόγου, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως μέλη έναντι του συλλόγου.
Οίκοθεν νοείται ότι σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου δύνανται να
μετέχουν μόνο όσοι έχουν αποκτήσει και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του
συλλόγου, κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους του συλλόγου,
υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, με την οποία θα
ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών και θα αναφέρει α) τον τόπο
κατοικίας του, β) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του με την
προσκόμιση φωτοτυπίας του ΑΔΤ, και γ) την αποδοχή των σκοπών και των
λοιπών διατάξεων του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γ.Σ. των
μελών.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τα μέλη του συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του
συλλόγου α) δικαίωμα ετήσιας εγγραφής ποσού 3 ευρώ και β) ετήσια συνδρομή
ποσού 12 ευρώ, ποσά τα οποία θα καταβάλλονται είτε εφάπαξ με την έναρξη του
έτους, είτε σε δύο (2) δόσεις των 6 ευρώ εκάστη, ανά εξάμηνο.
Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους
για πάνω από δύο (2) έτη, θα διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μελών, αφού προηγούμενα κληθούν να τακτοποιήσουν την οφειλή τους, και
θα

υπάρχει

δυνατότητα

επανεγγραφής

τους

με

την

εξόφληση

των

καθυστερουμένων συνδρομών, εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη απόφασης
διαγραφής και τη γνωστοποίηση αυτής προς το διαγραφέν μέλος με οιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο
ΑΡΘΡΟ 7ο
Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του
συλλόγου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του συλλόγου
ή παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην
εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του συλλόγου ή επιδεικνύει
διαγωγή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του συλλόγου ή
δεν τηρεί πλέον καμία από τις προϋποθέσεις εγγραφής στον σύλλογο ή
προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που ζημιώνουν το σύλλογο υλικά ή ηθικά ή
επιδεικνύει διαγωγή προσβλητική προς το Σύλλογο ή για οιοδήποτε άλλο
σπουδαίο λόγο κρίνει η Γ.Σ ότι ενδείκνυται η διαγραφή, θα διαγράφεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μελών, κατόπιν σχετικής πρότασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσας με απλή πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ,
επαρκώς αιτιολογημένη, αφού προσκληθεί νομίμως στη Γ.Σ. σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο παρόν και το υποψήφιο για διαγραφή μέλος.

Διαγραφή μέλους του συλλόγου επίσης δύναται να γίνει και με απόφαση
μόνον του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις: α) κατόπιν εγγράφου
αίτησης του μέλους, β) εάν στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση των
ποινικών Δικαστηρίων των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή του δικαιώματος της
ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμών και ενώσεων με απόφαση του Συνταγματικού
Δικαστηρίου και γ) εάν καταδικασθεί αμετάκλητα

σε οποιαδήποτε ποινή για

κακούργημα ή για πλημμέλημα σχετικά με τα αδικήματα της κλοπής,
υπεξαίρεσης,

απάτης,

απιστίας,

λαθρεμπορίας,

εκβίασης,

κιβδηλείας,

παραχάραξης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, παράβαση των
διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ή για αδίκημα επί των ηθών
ή έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τα πολιτικά
τους δικαιώματα και εφόσον διαρκεί η αποστέρησης αυτή.
Κατά των αποφάσεων αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής,
μπορεί το διαγραφέν μέλος εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης διαγραφής
του, να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου,
διαφορετικά η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται έγκυρος και
ισχυρά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του

ισχύοντος

καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του συλλόγου,
δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ, να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη
του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής, να ψηφίζουν στις Γ.Σ. επί παντός θέματος
προς ψήφιση, να ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στο σύλλογο και
δικαιούνται να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση νομίμως
επιδιωκόμενη από το σύλλογο. Το Δ.Σ. του συλλόγου υποχρεούται να παρέχει
πληροφορίες και στοιχεία στα μέλη του, για την ενημέρωσή τους για την πορεία
των εργασιών του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΒΙΒΛΙΑ

Ο σύλλογος τηρεί τα εξής θεωρημένα βιβλία: α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο
οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα
ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι
χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή
ενημέρωση, β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των
μελών, γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, δ) Βιβλίο
πρακτικών συνεδριάσεων ελεγκτικής επιτροπής. ε) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο
καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. Ομοίως
θα τηρούνται όλα εκείνα τα βιβλία και παραστατικά που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις, καθώς και πάσης φύσεως λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία δια
την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιου, το οποίο
εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό
αυτό, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, από κοινό ψηφοδέλτιο κατά τη
σειρά επιτυχίας τους. Οι λοιποί δύο (2) πέραν των πρώτων επτά εκλεγομένων
υποψηφίων, είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνεται κλήρωση
Το νομίμως εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με
επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συμβούλου -και σε περίπτωση άρνησής του ή
αμέλειάς του από τους επομένους κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντες- εντός 15
ημερών από την εκλογή του, προβαίνει με φανερή ψηφοφορία στη συγκρότησή
του εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον
Ταμία του συλλόγου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι
του συλλόγου για την τυχόν εξ αμελείας ή εκ προθέσεως ζημία του συλλόγου και
δύνανται να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση για το λόγο αυτό και
αντικατάστασή του από το πρώτο σε σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος, με
απόφαση λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ..
Ομοίως σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ., αυτό αναπληρώνεται
αυτοδίκαια από το αναπληρωματικό μέλος που ακολουθεί με σειρά επιτυχίας.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. (τακτικά και αναπληρωματικά) δεσμεύονται να
αναλάβουν την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας και οργάνωσης των τμημάτων του
συλλόγου, που θα τους ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ
ΑΡΘΡΟ 11ο
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά τουλάχιστον
ανά μήνα, κατόπιν προσκλήσεως προφορικής ή εγγράφου (με επιστολή, με
τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή με e-mail) ή προφορικής από τον Πρόεδρο και το
Γενικό Γραμματέα, 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση, στην οποία πρόσκληση θα
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εκτάκτως όταν παραστεί
ανάγκη ή εάν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι του Δ.Σ. με αίτησή
τους, στην οποία πρέπει να αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα. Το διοικητικό
συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίασή του παρίστανται
πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την πλειοψηφία
των παρόντων μελών του, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τον σύλλογο βάσει των νόμων
του καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων
που αφορούν στο σύλλογο, αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στους
σκοπούς του συλλόγου, αποφασίζει για τη συμμετοχή σε παντός είδους
εκδηλώσεις και διοργανώσεις, καταμερίζει τις εργασίες των μελών του συλλόγου
και τις ελέγχει, διορίζει μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, το αναγκαίο
προσωπικό ή τις αναγκαίες συνεργασίες με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή
έργου, καθορίζοντας και τις αποδοχές ή τις αμοιβές αντίστοιχα, καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη, ετοιμάζει την ταμειακή και διοικητική λογοδοσία του Δ.Σ και την
υποβάλει στη Γ.Σ. προς έγκριση, συμπεριλαμβάνει οιεσδήποτε οικονομικές
υποχρεώσεις στον αρμοδίως καταρτιζόμενο και εγκρινόμενο προϋπολογισμό,
εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το καταστατικό και
αποφασίζει εγκύρως για τη συμμετοχή του συλλόγου σε ανώτερες ή παρόμοιες
οργανώσεις και συλλόγους.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις
(3)

κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή καθυστερεί την εκπλήρωση ή

τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς το σύλλογο για διάστημα
άνω του έτους, αντικαθίσταται με

απόφαση του Δ.Σ κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού από τον επόμενο κατά σειρά επιτυχίας
αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Τέτοια αντικατάσταση δύναται να γίνει για δύο το
πολύ συμβούλους του Δ.Σ. Κατ΄ εξαίρεση η αντικατάσταση του Προέδρου του
Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του ή σε
περίπτωση που συντρέχει λόγος διαγραφής του από μέλος του συλλόγου, γίνεται
μόνο με σχετική απόφαση της Γ.Σ. που θα λαμβάνεται με απόφαση, ληφθείσα
με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον πάσης δικαστικής
αρχής και ενώπιον όλων εν γένει των αρχών σε όλες τις σχέσεις, διαφορές και
υποθέσεις, συγκαλεί , προεδρεύει και διευθύνει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
και των Γ. Σ (τακτικών και εκτάκτων), δίδει το λόγο σε όσους το ζητούν, κηρύσσει
την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε
ψηφοφορία, δύναται να διακόψει ή διαλύσει οιανδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση
ο οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις
αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει μετά του γενικού γραμματέως πάντα
εν γένει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, ως και τα πρακτικά του Δ.Σ. και
των Γ.Σ.. Σε περίπτωση απουσίας ή αποδεδειγμένου κωλύματος του Προέδρου,
τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει αποκλειστικά στα γραφεία
του συλλόγου όλα τα αρχεία και την σφραγίδα του σωματείου, τηρεί τα λογιστικά
βιβλία της διαχείρισης και το μητρώο των μελών, υποβάλλει ανά 6μηνό προς το

Δ.Σ. λεπτομερή

κατάσταση των μελών που καθυστερούν

τις οικονομικές

υποχρεώσεις τους προς το σύλλογο, συντάσσει και υπογράφει από κοινού με
τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα
έγγραφα του σωματείου και καταρτίζει μετά του Προέδρου την ημερήσια διάταξη
κάθε συνεδρίασης και δίδει προς τα μέλη του Δ.Σ αντίγραφο όλων των
αποφάσεων του Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει σε περίπτωση
απουσίας ή αποδεδειγμένου κωλύματος, ο σύμβουλος που θα ορισθεί από τον
Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα
του σωματείου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις μηνιαίες εισφορές των
μελών και πάντα εν γένει τα έσοδα του σωματείου. Ο ταμίας ενεργεί όλες τις
πληρωμές με βάση εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγγραφη έγκριση της
σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό
Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα
πληρωμής πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται αντίγραφο ή απόσπασμα της
σχετικής απόφασης του Δ.Σ. περί της εγκρίσεως πληρωμής της δαπάνης και
εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπόλογος

και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή
άνευ εντάλματος, τα οποία

οφείλει να καταβάλει με δικά του αποκλειστικά

χρήματα στο Ταμείο του συλλόγου. Δύναται να καταθέτει στο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο κάθε είσπραξη του σωματείου, δικαιούται όμως να κρατεί εις χείρας
του ποσό μέχρι 300 ευρώ για τις επείγουσες και τρέχουσες δαπάνες του
συλλόγου. Η ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του συλλόγου στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή οπουδήποτε ο σύλλογος διατηρεί λογαριασμό του,
θα

γίνεται

κατόπιν

προηγούμενης

ειδικής

έγγραφης

αδείας

και

εξουσιοδοτήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ταμίας τηρεί το ειδικό βιβλίο
ταμείο και φυλάσσει σε ιδιαιτέρους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής.
Στο τέλος της θητείας του ή στην καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από τα
καθήκοντά του υποχρεούται να υποβάλει τον απολογισμό της διαχειρίσεως και
της περιουσίας του συλλόγου, βάσει του οποίου το Δ.Σ. θα συντάξει και εγκρίνει
τον ισολογισμό της σχετικής χρήσεως. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τα
καθήκοντά του και δεν τηρεί το παρόν άρθρο, κηρύσσεται έκπτωτος από τα

καθήκοντά του με απόφαση του Δ.Σ. και εντός οκτώ ημερών αντικαθίσταται από
άλλον με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή αποδεδειγμένα κωλυόμενο Πρόεδρο
σε όλα τα εν γένει καθήκοντα και δικαιώματά του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΘΡΟ 18ο
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου διακρίνονται σε τακτικές και
έκτακτες. Οι τακτικές διενεργούνται κάθε Ιανουάριο και κάθε Σεπτέμβριο, ενώ ο
έκτακτες όσες φορές το Δ.Σ. το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς
εντάξει μελών του συλλόγου με σχετική αίτησή του προς το Δ.Σ. στην οποία θα
πρέπει να αναγράφει -με ποινή απαραδέκτου του αιτήματος- και το προς
συζήτηση θέμα. Το Δ.Σ. υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη
Γ.Σ. εντός ενός (1) μηνός το πολύ από την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά σε
περίπτωση άρνησής του Δ.Σ. να συγκαλέσει την άνω Γ.Σ, δικαιούται να πράξει
αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις των Γ.Σ.
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες εάν δε
παραστούν σε αυτές το ½ τουλάχιστον των συνολικών ταμειακώς εντάξει μελών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη Γ.Σ., συγκαλείται νέα Γ.Σ.
μετά την παρέλευση τουλάχιστον 3 και μέχρι το πολύ 10 ημερών, με τα αυτά
θέματα και στην επαναληπτική αυτή Γ.Σ υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντες το
1/3 τουλάχιστον των συνολικών ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου. Και σε
περίπτωση μη επίτευξης και της απαρτίας του 1/3 των ταμειακών εντάξει μελών,
μετά την παρέλευση τουλάχιστον 3 και μέχρι το πολύ 10 ημερών, με τα αυτά
θέματα και στην νέα επαναληπτική αυτή Γ.Σ

υπάρχει απαρτία με όσους

παρευρίσκονται Για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή
περί διάλυσης του σωματείου, απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των
μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών .
Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα και ξεκινάει τις εργασίες της με
την

παρουσίαση των θεμάτων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ με τη σειρά που

αναγράφονται στην πρόσκληση, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Τα
μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα λόγου κατά τη σειρά του καταλόγου των
ομιλητών που καταρτίζεται. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται να

απαντούν επί θεμάτων και τοποθετήσεων των μελών και ο καταμερισμός του
χρόνου συζήτησης πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθμό των ομιλητών και τα
προς συζήτηση θέματα.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Η πρόσκληση προς Γ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από το Γενικό
Γραμματέα και με μέριμνα του τελευταίου τοιχοκολλάται στα γραφεία του
συλλόγου επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης, τοιχοκόλληση η οποία ισχύει ως έγκυρη γνωστοποίηση

της

πρόσκλησης προς όλα τα μέλη, χωρίς την ανάγκη καμίας άλλη διατύπωσης

ΑΡΘΡΟ 20ο
Κατά την τακτική Γ.Σ. του μηνός Ιανουαρίου λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο
δια του προέδρου του, επί των πεπραγμένων

του προηγουμένου έτους,

αναγιγνώσκεται ο απολογισμός και ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης ως
και η επί του ελέγχου της διαχείρισης έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, με
βάση τα οποία η Γ.Σ. αποφαίνεται περί εγκρίσεως ή μη της διαχείρισης και των
πεπραγμένων της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΘΡΟ 21ο
Κατά τη Γ.Σ. του μηνός Ιανουαρίου του τελευταίου έτους της θητείας του Δ.Σ.
διενεργούνται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο
και της με όμοια με το Δ.Σ. θητεία Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαιώματα
εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. Δικαίωμα
του εκλέγειν έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Η πληρωμή των τυχόν
καθυστερούμενων συνδρομών και δικαιωμάτων εγγραφής προς το σύλλογο,
δύνανται να εξοφληθούν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν αρχίσει η
ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
υποβάλλουν εγγράφως τις αιτήσεις τους προς το Δ.Σ. μέχρι την προηγουμένη της
Γενικής Συνελεύσεως ημέρα, ο δε Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των
υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση, αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων στην

αίθουσα συνεδριάσεως πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, σε ξεχωριστές λίστες
για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν κατά τα ανωτέρω αιτήσεις
υποψηφίων, ο κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα τους κατά την κρίση του
κατάλληλους για τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής .
Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους, εάν
δε υπάρχει ισοψηφία, ενεργείται κλήρωση από την κατά τα

κατωτέρω

διορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Εκ τούτου θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά
μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο οι επτά (7) πρώτοι σε ψήφους κατά σειρά, ενώ
οι λοιποί δύο σε ψήφους θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής εκλεγόμενης από
τη Γενική Συνέλευση με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, διεξάγονται δε ως
ακολούθως : Προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει
μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά της
τοποθετεί επί τραπέζης της ψηφοδόχο, την οποία σφραγίζει με ισπανικό κερί.
Ακολούθως διανέμει σε όλα τα παριστάμενη μέρη που έχουν δικαίωμα ψήφου
από ένα ψηφοδέλτιο λευκό

και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν,

υποδεικνύοντας και εξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας αφού
προσέλθει και εξακριβωθεί η ταυτότητά του και γίνει έλεγχος για το εάν έχει
δικαίωμα ψήφου ή όχι, ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο στο οποίο έχει
δικαίωμα να σημειώσει σταυρό το πολύ σε επτά (7) υποψηφίους για την εκλογή
των μελών του Δ.Σ και το πολύ τρεις (3) ψήφους για την εκλογή των μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, αφού προηγουμένως αναγραφεί στον τηρούμενο
ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων, το ονοματεπώνυμό του και ο αριθμός
μητρώου. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων και εχόντων
δικαίωμα ψήφου, προβαίνει σε διαλογή των ψήφων τηρούσα προς τούτο πίνακα
διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής. Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά
σειρά επιτυχίας, καθορίζει δε και τη σειρά των επιλαχόντων αναπληρωματικών,
αναλόγως του αριθμού των ψήφων που έλαβε έκαστος.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό περί της εκλογής των ψήφων και
ανακηρύξεως των επιτυχόντων τακτικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και καθορισμού της σειράς των επιλαχόντων, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προέδρου της Γ.Σ. και

παραδίδεται με όλα τα σχετικά της εκλογής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. με απόδειξη
παραλαβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΘΡΟ 22ο
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή εκ των
μελών του συλλόγου Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλεγόμενη, ως ανωτέρω από τη
Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του
Δ.Σ. και του Ταμία, ιδίως δε επιβλέπει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του
νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται να
εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε την
επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου, συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του
Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει αυτήν μέσω του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.
Η εξελεγκτική επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει
τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος διευθύνει όλες τις εργασίες της. Η εξελεγκτική
επιτροπή τηρεί το βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι
αποφάσεις της επί

των διενεργούμενων ελέγχων ως και οι από αυτήν

συντασσόμενες σχετικές εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από: α) Τα δικαιώματα εγγραφής και τις
υποχρεωτικές συνδρομές των μελών. Ο καθορισμός του ύψους αυτών, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, ρυθμίζεται από τη ΓΣ., β) Τα εισοδήματα
προκύπτοντα από εκμετάλλευση τυχόν κινητής ή ακίνητης της περιουσίας του
συλλόγου, γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες
εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών. Ρητά
προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως, δ)
Έκτακτες και προαιρετικές εισφορές μελών, ε) οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις
από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και οικονομικές ενισχύσεις,

στ) τα έσοδα από τις εορτές, παρουσιάσεις, θεατρικές και κινηματογραφικές
παραστάσεις,

εκδρομές και κάθε είδους εκδηλώσεις που διοργανώνει ο

σύλλογος και από την έκδοση εντύπου (εφημερίδας) και την λειτουργία του
εντευκτηρίου, ζ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από εκδηλώσεις και συνεργασίες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα και επώνυμα
περιέρχεται από οιονδήποτε προς το σύλλογο.
Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου για
σκοπούς άσχετους των σκοπών και των κανονικών λειτουργιών του. Αν πέραν
τούτων, πρόσθετη διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος,
ευπρέπειας κ.α. τότε απαιτείται ομόφωνη απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Το διαχειριστικό έτος άρχεται την 1η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου
κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται
για κάθε δεύτερο έτος.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΛΥΣΗ
Ο σύλλογος δεν διαλύεται παρά μόνον εάν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10)
μέλη ή εάν συντρέχουν οι όροι που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας και οι λοιπές
κείμενες διατάξεις, Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του συλλόγου απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με παρουσία του ½
τουλάχιστον των ταμειακών εντάξει μελών και με πλειοψηφία των ¾ των
παρόντων μελών.
Μετά τη διάλυση του συλλόγου ακολουθεί αναγκαίως το στάδιο της
εκκαθάρισης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, μετά δε το
πέρας της εκκαθαρίσεως η τυχόν εναπομείνασα περιουσία του συλλόγου σε
χρήματα, κινητά ή ακίνητα, αξιόγραφα, χρεόγραφα κλπ. περιέρχεται στα Δημοτικά
Σχολεία Ισθμίων και Κυρά –Βρύσης εξ ημισείας, το δε αρχείο του συλλόγου
παραδίδεται στον Πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος των Ισθμίων
ΑΡΘΡΟ 26ο

Ο σύλλογος έχει :1) μια σφραγίδα κυκλική φέρουσα επί της περιφέρειάς της
κυκλικώς την επωνυμία του συλλόγου «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ», το έτος ίδρυσης 1973 και εσωτερικώς φέρει απεικόνιση
του νομίσματος της Αρχαίας Ισθμίας που απεικονίζει ένα ναό με το Μελικέρτη με
ένα δελφίνι και εκατέρωθεν δύο πεύκα και 2) μια τετράγωνη σφραγίδα για τις
οικονομικές συναλλαγές του με τραπεζικά ιδρύματα, Δημόσιο κλπ, η οποία θα
αναφέρει στην πρώτη και δεύτερη γραμμή την επωνυμία του συλλόγου, στη τρίτη
την έδρα του, στην το τέταρτη το τηλέφωνο και στην πέμπτη ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, με τον
οποίο καθορίζονται λεπτομερώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών
και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του συλλόγου. Μέχρι τη σύνταξη
εγκρίσεως και ισχύος του εσωτερικού κανονισμού, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις
του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Τελικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 28ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και το συνταχθησόμενο
εσωτερικό κανονισμό, θα αποφαίνεται η Γ.Σ. με πρόταση του ΔΣ. Κατά τα λοιπά
θα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
Ίσθμια ……….8-2016
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μετά το πέρας της ανάγνωσης το παρόν καταστατικό κωδικοποιημένο ψηφίζετε
ομόφωνα από τα παρόντα μέλη.
Πέρας Γ. Συνέλευσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

