ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΕΣΒΟΥ»
Αρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ
ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΕΣΒΟΥ" και έδρα την πόλη της
Μυτιλήνης.
Αρθρο 2
Σκοπός του σωματείου είναι η ένωση σ’ ένα φορέα των ανθρώπων
που αγαπούν το φουσκωτό σκάφος, τη θάλασσα, ενδιαφέρονται
και αγωνίζονται για την διατήρηση και αποκατάσταση της
ισορροπίας του οικοσυστήματος, μάχονται τη μόλυνση των
θαλασσών

και

την

οικολογική

καταστροφή,

ενδιαφέρονται

έμπρακτα για την προσπάθεια εξάλειψης της μόλυνσης των
θαλασσών, των παραλιών κλ.π.,

η γνωριμία του φουσκωτού

σκάφους και των δυνατοτήτων του σε όσο μεγαλύτερο κύκλο
ανθρώπων γίνεται,

η διάδοση της αγάπης γι’ αυτό, η παροχή

ευκαιριών στα μέλη του για αλληλογνωριμία, η ανάπτυξη
ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τους, η ψυχαγωγία, έτσι
ώστε

και ο ελεύθερος χρόνος ν’ αξιοποιείται καλύτερα, η

ενημέρωση των μελών του σε ότι αφορά το φουσκωτό σκάφος,
αλλά και η παροχή κάθε βοήθειας σε ζητήματα που σχετίζονται με
το σκάφος, η επιμόρφωση των μελών του και κάθε τρίτου, για τους
κανόνες της ναυσιπλοΐας και τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του
φουσκωτού σκάφους, καθώς επίσης και η καλλιέργεια του
πολιτισμού εν γένει και η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου τών
μελών του και όχι μόνον.
Η συνεργασία με τις Αρχές της Πολιτείας καθώς και η υπαγωγή του
Σωματείου στην Πολιτική Προστασία για να της προσφέρουν την
συνδρομή που μπορούν, στην εξυπηρέτηση των σκοπών της
καθώς και για ανάπτυξη κάθε εν γένει αναγκαίας δραστηριότητας,
που επιβάλλεται από τις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας.
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Αρθρο 3
Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι υπόθεση
όλων των μελών του και ενεργείται με κάθε νόμιμο τρόπο και
ιδιαίτερα :
1) Με τη διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων.
2) Με την πραγματοποίηση θαλασσίων εκδρομών, χορών

και

συνεστιάσεων.
3) Με την προκήρυξη - διοργάνωση αγώνων ταχύτητας και
δεξιοτεχνίας με φουσκωτά σκάφη.
4) Με την εκστρατεία καθαρισμού των ακτών και παράλιων
περιοχών, ως και με την συμμετοχή σε παρόμοιες προσπάθειες.
5) Με την έμπρακτη προστασία του ενάλιου πλούτου.
6) Με την ίδρυση εντευκτηρίου, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης, την
έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων.
7) Με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την
συμμετοχή σε πολιτιστικές διοργανώσεις κάθε είδους.
8) Με την επίσκεψη σε μικρά απομονωμένα νησιά και την
συμμετοχή σε ομάδες έρευνας και διάσωσης.
9) Γενικά με κάθε εκδήλωση που αποφασίσουν τα όργανα του
σωματείου,
10) Με την συμμετοχή σε Ομοσπονδία, που έχει και επιδιώκει τους
ίδιους σκοπούς με το σωματείο αυτό. Οι σκοποί της υπερκείμενης
Οργάνωσης πρέπει να είναι παρεμφερείς ή και ευρύτεροι, όπως
αυτοί θα διατυπώνονται στο καταστατικό της υπερκείμενης
οργάνωσης και οι οποίοι ενδεικτικά μνημονευόμενοι είναι : η
βελτίωση των συνθηκών κτήσης, κατοχής και χρήσης φουσκωτών
σκαφών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ναυτοσύνης, δεσμών
φιλίας, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας σε περιπτώσεις κινδύνου
στην θάλασσα, μεταξύ των μελών φυσικών προσώπων που θα
συμμετέχουν στα σωματεία μέλη της δευτεροβάθμιας οργάνωσης,
καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, η πνευματική,
πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας.
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11) Με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της Πολιτείας, της
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

των

κοινωνικών

φορέων

και

της

κοινωνικής γνώμης σε θέματα που αφορούν τα φουσκωτά σκάφη
και γενικότερα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
των Ελληνικών νησιών. Επίσης, η πραγματοποίηση διαβημάτων
προς τις αρμόδιες Αρχές, εφ’όσον συντρέχει λόγος για τα
παραπάνω θέματα.
Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω σκοπών, μέσων και
εκδηλώσεων

δεν

αποκλείεται

η

αποδοχή

χορηγών

και

χρηματοδοτών.
Α ρ θ ρ ο 3Α
Στα πλαίσια των ενεργειών και προϋποθέσεων για την συμμετοχή
του Σωματείου σε Ομοσπονδία, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες
ενέργειες εκ μέρους του Σωματείου, άνευ της συνδρομής των
οποίων δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του σε αυτήν και
ειδικότερα, η λήψη απόφασης από την Γ.Σ. των μελών του
σωματείου, σύμφωνα με την οποίαν θα αποφασίζεται η είσοδός
του στην Ομοσπονδία. Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ θα
περιλαμβάνει:
1) Την ανεπιφύλακτη υιοθέτηση και αποδοχή του συνόλου των
όρων του καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεων και των
αποφάσεων

των

οργάνων

διοίκησης

και

ευθύνης

της

Ομοσπονδίας.
2) Την εντολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου να
υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής του στην
Ομοσπονδία καθώς και να υπογράψει οιοδήποτε σχετικό έγγραφο
και υπεύθυνη δήλωση προβλεπόμενη από το καταστατικό της,
προκειμένου το Σωματείο να γίνει νόμιμο μέλος της.
3) Την εντολή προς το Δ.Σ. του Σωματείου να υποβάλλει στην
Ομοσπονδία, από τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, το
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό τους, τα στοιχεία του φουσκωτού
σκάφους τους καθώς και όποιο άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την
διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία επί πλέον αυτών, θα έχει το
δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε οιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει
3/15

Νέο καταστατικό ΟΦΣΛ

πρόσφορες, προκειμένου να διαπιστώνει ότι η λειτουργία του
Σωματείου είναι απόλυτα σύμφωνη με τις προβλέψεις του
καταστατικού της και τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών της.
Αρθρο 4
Πόροι του σωματείου είναι:
α) το δικαίωμα από την εγγραφή σ’ αυτό.
β) η ετήσια συνδρομή και έκτακτες εισφορές
γ) τα έσοδα από την περιουσία του
δ)

τα

έσοδα

από

τις

δωρεές,

κληρονομιές,

κληροδοσίες,

επιχορηγήσεις, γιορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις του
σωματείου και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο, που περιέρχεται σ’ αυτό.
Οι κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για
ορισμένο σκοπό, διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους που
έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής. Οι κρατικές, δημοτικές
επιχορηγήσεις καθώς και επιχορηγήσεις προερχόμενες από κάθε
Ευρωπαϊκή ή Περιφερειακή πηγή χρηματοδότησης, αποτελούν
πόρους του σωματείου
Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις αποδέχεται
ή όχι το Δ.Σ, που ενημερώνει υποχρεωτικά την πρώτη Γενική
Συνέλευση των μελών του.
Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική ετήσια εισφορά και οι έκτακτες
εισφορές καθορίζονται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση των
μελών του σωματείου, η οποία και δικαιούται να αναθεωρεί τα
ποσά των.
Προβλέπεται η δυνατότητα στο σωματείο να χρησιδανείσει
αντικείμενα σε οποιαδήποτε Ομοσπονδία ή οργάνωση ευρύτερης
γεωγραφικής περιοχής στην οποία συμμετέχει ως μέλος και
δυνατότητα φιλοξενίας της έδρας οποιασδήποτε υπερκείμενης
δευτεροβάθμιας οργάνωσης στις εγκαταστάσεις του.
Αρθρο 5
Η Λέσχη περιλαμβάνει τακτικά και επίτιμα μέλη.
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1) Τα τακτικά μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και να είναι νόμιμοι κάτοχοι φουσκωτού σκάφους, ή
φίλοι τής θάλασσας γενικά και της ναυσιπλοϊας με φουσκωτά
σκάφη που ενστερνίζονται τους σκοπούς τού σωματείου και να
υποβάλουν αίτηση

προς

συνοδεύεται από πρόταση

το

Διοικητικό Συμβούλιο που να

δύο

μελών. Το Δ.Σ. έχει την

υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από
την υποβολή της, ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την
απόρριψή της. Αν η

προθεσμία

παρέλθει

άπρακτη,

τότε

θεωρείται ότι η έγκριση έχει δοθεί. Κατά της απορριπτικής
απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Ο αριθμός τών
μελών είναι απεριόριστος.
Μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, τα νέα μέλη
αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Κατά τα
λοιπά συμμετέχουν κανονικά στις Γενικές Συνελεύσεις.
2) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. και
πλειοψηφία

3/4 των παρευρισκομένων, όσοι έχουν προσφέρει

ιδιαίτερα εξαιρετικές υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών του
σωματείου. Τα επίτιμα μέλη

δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και

εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομής ή
δικαιώματος εγγραφής στο σωματείο.
3) Εκτος από

το δικαίωμα συμμετοχής στην λειτουργία τού

σωματείου όπως καθορίζεται παραπάνω, τα μέλη έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στα ωφελήματα και τις παροχές που γίνονται από το
σωματείο, δικαίωμα χρησιμοποιήσεως των εγκαταστάσεων

και

των αντικειμένων του σωματείου καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα
που την απόλαυση του θα αποφασίσει η Γ.Σ. Τα μέλη είναι
υποχρεωμένα να συμμετέχουν στην λειτουργία του σωματείου, να
συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της καθώς και να
τηρούν τους νόμους και τις αστυνομικές και λιμενικές διατάξεις που
αφορούν στην πλοήγηση και την κυκλοφορία του ταχυπλόου στην
θάλασσα γενικότερα.
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4) Τα μέλη του σωματείου τακτικά, έκτακτα και επίτιμα, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών, αποδέχονται
να δοθούν από τα προσωπικά των στοιχεία, το ονοματεπώνυμο
και πατρώνυμό τους, καθώς και τα στοιχεία του φουσκωτού
σκάφους τους στην υπερκείμενη οργάνωση.
Αρθρο 6
Κάθε μέλος που καταβάλλει μια φορά ποσό ίσο με το δεκαπλάσιο
της

ετήσιας

συνδρομής

απαλλάσσεται

της

υποχρέωσης

καταβολής για όλη την ζωή. Κάθε μέλος που καταβάλλει μια φορά
ποσό

ίσο

συνδρομής,

προς

το

τριακονταπλάσιο

της

δωδεκαμηνιαίας

ανακηρύσσεται με απόφαση της Γ.Σ. δωρητής,

απαλλασσόμενος στο εξής από κάθε συνδρομή.
Αρθρο 7
Κάθε τακτικό και έκτακτο μέλος που καταβάλλει την ετήσια
συνδρομή

του λαμβάνει "Δελτίο Μέλους" που ανανεώνεται

περιοδικά

και

το

οποίο έχει θέση αποδεικτικού ταυτότητας

μέλους.
Αρθρο 8
Κάθε τακτικό και έκτακτο μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το
σωματείο, εφ'όσον το δηλώσει έγγραφα πριν από ένα μήνα στο
Δ.Σ. και καταβάλλει την συνδρομή του τρέχοντος κατά την
αποχώρηση του μήνα. Τακτικό ή έκτακτο μέλος που αποχώρησε
έτσι,

μπορεί να επανεκλεγεί, αφού επαναπληροί όλες

τις

προϋποθέσεις εκλογής νέου μέλους.
Αρθρο 9
Τακτικό
μηνιαίας

ή

έκτακτο

μέλος που καθυστερεί την καταβολή της

συνδρομής

πέρα από δυο μήνες, θεωρείται οτι έχει

αποχωρήσει από το σωματείο και διαγράφεται με απόφαση του
Δ.Σ. Σε

περίπτωση που θελήσει να επανεγγραφεί, πρέπει

καταβάλλει εκ νέου δικαίωμα εγγραφής.
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Α ρ θ ρ ο 10
Εαν το μέλος επιδείξει διαγωγή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια
και το κύρος του σωματείου, ή μη προάγουσα τους σκοπούς του, η
αντιδρά στο σκοπό του σωματείου ή τις λαμβανόμενες αποφάσεις
του Δ.Σ. αυτής ή παραβλάπτει γενικά τα συμφέροντα του
σωματείου , μπορεί να διαγραφεί από τα μέλη του σωματείου
οριστικά ή προσωρινά ή να στερηθεί της απολαύσεως των προς τα
μέλη ωφελημάτων (ή απλώς να επιπληχθεί με απόφαση του Δ.Σ.)
αφού πρώτα κληθεί σε αιτιολογία. Οι κυρώσεις αποφασίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία και κοινοποιούνται εγγράφως
μόνο στο πρόσωπο που απευθύνονται.
Α ρ θ ρ ο 11
Τα

τακτικά και έκτακτα μέλη του σωματείου που έχουν

εκπληρώσει

τις ταμειακές τους υποχρεώσεις συνέρχονται σε

τακτική Γενική Συνέλευση εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε
έτους.

Την

ημερομηνία

και τα θέματα της τακτικής Γενικής

Συνέλευσης ορίζει το Δ.Σ. και κοινοποιεί στα μέλη τουλάχιστον
πρίν απο 15 ημέρες.
Α ρ θ ρ ο 12
Υποχρεωτικά θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:
α)

Απολογισμός

του έργου του σωματείου κατά το έτος που

έληξε.
β) Υποβολή προς έγκριση του απολογισμού των εξόδων του
προηγούμενου έτους ο οποίος συνοδεύεται από την σχετική έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
γ)

Υποβολή

προς έγκριση του προϋπολογισμού εξόδων του

έτους που αρχίζει.
δ) Εκλογή των μελών του Δ.Σ.
ε) Οι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία θα εκλέγονται από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, κατά την
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οποία θα πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες της για την ανάδειξη
των λοιπών οργάνων της διοίκησης.
Κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του σωματείου θα υπάρχει
και

ένα ψηφοδέλτιο με την

ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ», στο οποίο θα τίθενται
δύο (2) σταυροί προτίμησης και θα εκλέγονται δύο (2) τακτικοί
αντιπρόσωποι και δύο (2) αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι. Θα
εκλέγονται ως τακτικοί αντιπρόσωποι τα δύο (2) πρόσωπα που
έχουν

συγκεντρώσει

τα

δύο

μεγαλύτερα

σύνολα

σταυρών

προτίμησης και ως αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι τα δύο
πρόσωπα, τα οποία έχουν συγκεντρώσει τα αμέσως δύο επόμενα
μικρότερα σύνολα σταυρών προτίμησης.
Α ρ θ ρ ο 13
Προκειμένου περί εξαιρετικά σοβαρών θεμάτων όπως ενδεικτικά
η διάλυση του σωματείου η κτήση κινητών ή ακινήτων μεγάλης
αξίας

ή

η

αποδοχή δωρεών, ο Πρόεδρος μόνος ή με

εξουσιοδότηση

του Δ.Σ., καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των

μελών. Το ίδιο γίνεται και με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών
(όχι όμως λιγότερα από πέντε μέλη) που έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους μέχρι τέλος του προηγούμενου μήνα από την
ημερομηνία της αίτησης της σύγκλησης. Τέτοια αίτηση πρέπει να
καθορίζει και τα θέματα για τα οποία αιτείται η σύγκληση,
ειδάλλως δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει
την Γενική Συνελευση μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της
αίτησης. Η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα της.
Α ρ θ ρ ο 14
Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι
και την ημερομηνία σύγκλησης έκτατης Γ.Σ., αποκλείονται απο
αυτην και δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν.
Α ρ θ ρ ο 15
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Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία, όταν παρίστανται
τα τρία πέμπτα συν ένα (3/5+1) απο τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Οταν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση γίνεται νέα
μέσα σε οκτώ μέρες η οποία θεωρείται σε απαρτία άσχετα με τον
αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.
Α ρ θ ρ ο 16
Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου
μπορεί να αναγραφεί σαν θέμα Γ.Σ. μόνον ύστερα από απόφαση
της

πλειοψηφίας της ολομέλειας του Δ.Σ. ή έγγραφης αίτησης

προς το Δ.Σ. του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον από μέλη που
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Τέτοια απόφαση
παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου
αριθμού των παρόντων μελών της Ένωσης. Για την απαρτία
της Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού
μελών από αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση
διάλυσης του σωματείου

η εκκαθάριση της περιουσίας της

διενεργείται από το Δ.Σ. αυτής. Το ενεργητικό που μένει μετά την
εκκαθάριση, περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για
την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
Αρθρο

17

Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ.
πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη του σωματείου και να είναι
ενήλικοι που να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να
μην είναι έμποροι ειδών ή σκαφών ταχυπλοΐας . Τα μέλη του Δ.Σ.
εκλέγονται από την τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο
ψηφοδέλτιο, με το πλειοψηφικό σύστημα.
Όσοι

θέλουν

να υποβάλουν υποψηφιότητα, πρέπει να το

δηλώσουν έγγραφα στον Γενικό Γραμματέα τουλάχιστον 48 ώρες
πριν από την Γ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.
Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει αμέσως μετά την εκλογή του και είναι
διετής. Το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε έναν μήνα από την εκλογή
του να δώσει στην δημοσιότητα, αφού δεχτεί τις προτάσεις των
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μελών του σωματείου, το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του
σωματείου. Η εξουσία του Δ.Σ. εκτείνεται πάνω σε κάθε υπόθεση
που από τον νόμο το καταστατικό δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης.
Α ρ θ ρ ο 18
Απαγορεύεται

στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε

είδους με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ή συγγενείς των
μέχρι

δευτέρου

βαθμού ή με νομικά πρόσωπα, στα οποία

συμμετέχουν οι παραπάνω. Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει
ως συνέπεια την έκπτωση των μελών τού Δ.Σ. που έλαβαν την
σχετική απόφαση, με δικαστική απόφαση.
Α ρ θ ρ ο 19
Σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ.
προ της λήξης της θητείας των, το Δ.Σ. καλεί για την αναπλήρωση
της θέσης των τους επιλαχόντες από τον κατάλογο των
υποψηφίων κατά σειρά της επιτυχίας των.
Α ρ θ ρ ο 20
Το

εκλεγέν Δ.Σ. συνερχόμενο σε πρώτη συνεδρίαση εντός

δεκαημέρου από την εκλογή του και παρευρισκομένων των δυο
τρίτων (2/3) των μελών του, με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος
συμβούλου,

εκλέγει

με

μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Γενικό

Γραμματέα, Αντιπρόεδρο, Ταμία.
Α ρ θ ρ ο 21
Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέρχεται τακτικά μια φορά τον μήνα,
έκτακτα δε όσες φορές προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή μετά από
αίτηση δυο μελών του που απευθύνεται έγγραφα προς το Πρόεδρο
και αναγράφει το αντικείμενο της Συνεδριάσεως. Σε περίπτωση
έκτακτης σύγκλησης του Δ.Σ. οι σχετικές προσκλήσεις πρέπει να
αναγράφουν απαραίτητα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν
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και να στέλλονται 4 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που
ορίζεται για την Συνεδρίαση.
Α ρ θ ρ ο 22
Το

Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται κατά την

συνεδρίαση 3 τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, νικά η ψήφος του
Προεδρεύοντος. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται από
τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα,
από το μέλος του Δ.Σ. που τήρησε τα πρακτικά και από τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που παρευρίσκονται. Η απουσία μέλους
του Δ.Σ. για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς έγγραφη
δικαιολογία που να θεωρείται εύλογη από 3 μέλη του Δ.Σ.
θεωρείται παραίτηση. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας
μέλους, επιτρέπεται με επιστολή του προς τον προεδρεύοντα, να
αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος του Δ.Σ.
Αρθ ρο
Ο

23

Πρόεδρος του Δ.Σ. μέριμνα για την ακριβή τήρηση των

διατάξεων του καταστατικού και των κανονισμών, εκπροσωπεί το
Σωματείο σε κάθε Δικαστική ή Δημόσια γενικά Αρχή και κάθε
τρίτον μαζί με άλλα μέλη του Δ.Σ. εφ'όσον είναι απαραίτητο,
συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει
μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα χρηματικά εντάλματα,

τα

πρακτικά και τα έγγραφα. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή όταν
κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Α ρ θ ρ ο 24
Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία των γραφείων, κρατά
την αλληλογραφία και τα αρχεία του σωματείου, μεριμνά για τις
δημοσιεύσεις αυτής, εκτελεί τα καθήκοντα Γραμματέα

των

Συνελεύσεων και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά, τα
έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.
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Α ρ θ ρ ο 25
Ο Ταμίας μεριμνά για την χρηματική περιουσία του σωματείου και
αποφασίζει για την έγκαιρη σύνταξη των προυπολογισμών.
Επιβλέπει

την λογιστική υπηρεσία και τήρηση βιβλίου εσόδων

εξόδων και περιουσιακών στοιχείων, ενεργεί κάθε είσπραξη με
βάση οικεία διπλότυπη απόδειξη και πληρωμή με ένταλμα
υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Κάνει

αναλήψεις

προσυπογράφει

από

τις τράπεζες ή άλλες καταθέσεις αφού

απαραίτητα ο Πρόεδρος για κάθε ποσό

ανάληψης ανώτερο των χιλίων (1000) χιλ. δρχ. Όταν ο πρόεδρος
κωλύεται, προσυπογράφει ο Αντιπρόεδρος. Χρήματα ή χρεόγραφα
που υπερβαίνουν κάθε φορά το ποσό των 10.000 χιλ. δρχ.
κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας. Τα παραπάνω όρια
των χρηματικών ποσών μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση
της Γ.Σ. μέσα στα όρια που επιτρέπει ο Νόμος.
Αρθρο
Ο

Εφορος

σωματείου.

υλικού
Επιβλέπει

26

μεριμνά για την υλική περιούσια του
την

διαχείριση

αυτής

και

τηρεί

τα

απαιτούμενα βιβλία υλικού.
Α ρ θ ρ ο 26Α
Οι αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία διακρινονται στους τακτικούς
αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι τα δύο πρόσωπα που έχουν
συγκεντρώσει τα δύο μεγαλύτερα σύνολα σταυρών προτίμησης και
στους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι τα δύο
πρόσωπα, τα οποία έχουν συγκεντρώσει τα αμέσως δύο
μικρότερα σύνολα σταυρών προτίμησης.
Ως αντιπρόσωποι είναι δυνατόν να εκλεγούν μέλη του σωματείου,
τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.
Δεν είναι ασυμβίβαστο να επιλεγούν και μέλη, που έχουν εκλεγεί
και συμμετέχουν ή που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή
τους και σε άλλα όργανα διοίκησης του σωματείου, εκτός και αν η
Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
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Δεν υφίσταται περιορισμός στις φορές που ένα μέλος του
σωματείου μπορεί να εκλεγεί ή να επιλεγεί αντιπρόσωπος στην
Ομοσπονδία.
Α ρ θ ρ ο 26Β
Η θητεία των αντιπροσώπων θα είναι όση και η διάρκεια της
θητείας των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και θα γίνεται
προσπάθεια, ώστε να συμπίπτει με την έναρξη και την λήξη της
θητείας αυτών.
Οι αντιπρόσωποι αυτοί θα δύνανται να λειτουργήσουν στα πλαίσια
των οργάνων της Ομοσπονδίας και να αντιπροσωπεύουν σε αυτήν
το Σωματείο και να λειτουργούν στο πλαίσιο του καταστατικού της,
υπό την προϋπόθεση ότι καθ’όλη την διάρκεια της θητείας τους ως
αντιπροσώπων θα διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού μέλους του
σωματείου – μέλους, από το οποίο προέρχονται και το οποίο δεν
θα τους έχει ανακαλέσει την αντιπροσωπευτική των ιδιότητα στην
Ομοσπονδία, ούτε καθ’οιονδήποτε τρόπο θα έχουν εκπέσει ή
παραιτηθεί αυτής.
Η ανάκληση της αντιπροσωπευτικής αυτής ιδιότητάς των για να
γίνει δεκτή από την Ομοσπονδία, θα πρέπει να έχει αποφασισθεί
από την Γ.Σ. του Σωματείου.
Α ρ θ ρ ο 27
Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
α.

Μητρώου

Πρακτικών

μελών, β. Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., γ.

συνεδριάσεων

Περιουσιακών

Γ.Σ.,

δ.

Εσόδων

-

εξόδων,

ε.

στοιχείων, στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και

εξερχόμενων εγγράφων. Τα βιβλία αυτά πριν από την χρήση των,
θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Ο έλεγχος

και η εποπτεία της διαχείρισης του σωματείου

ανατίθεται στην εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τον
Πρόεδρο και ένα μέλος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και
ελέγχει την οικονομική διαχείριση από το Δ.Σ. και δικαιούται να
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εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του σωματείου και να ζητά

την

επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.
Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση από το Δ.Σ. και
την υποβάλλει στην τακτική Γεν. Συνέλευση. Εκλέγει τον Πρόεδρο
της στην πρώτη συνεδρίαση της που γίνεται μέσα σε 15 ημέρες
από

την

εκλογή

της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε

τρίμηνο και έκτακτα όταν το θεωρήσει αναγκαίο. Εκλέγεται από την
ετήσια Γεν. Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και η θητεία της είναι
διετής.
Α ρ θ ρ ο 28
Το Δ.Σ. μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συστήσει μόνιμες ή
έκτατες

επιτροπές που το έργο, την δικαιοδοσία και τις

λεπτομέρειες λειτουργίας των κανονίζει με απόφαση του.
Α ρ θ ρ ο 29
Οι

ενστάσεις

και διαμαρτυρίες κατ' αποφάσεων του Δ.Σ. του

σωματείου υποβάλλονται προς την Γ.Σ. και αποκλείεται η
προσφυγή

σε

άλλες

δικαστικές ή διοικητικές

Αρχές πριν να

αποφανθεί σχετικά η Γ.Σ.
Α ρ θ ρ ο 29Α
Εως ότου συμπληρωθεί η θητεία της τρέχουσας διοίκησης του
Σωματείου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η Τακτικη Γενική
Συνέλευση των αρχαιρεσιών για την εκλογή της νέας διοίκησής
του, τους άνω πρώτους αντιπροσώπους του Σωματείου στην
Ομοσπονδία δύναται να επιλέξει το Δ.Σ. του σωματείου και η
θητεία τους να είναι έως την ημερομηνία πραγματοποίησης των
άνω αρχαιρεσιών του Σωματείου, εκτός και αν αποφασισθεί με
έκτακτη Γ.Σ. η άμεση εκλογή των αντιπροσώπων από αυτήν. Εάν
προτιμηθεί η λύση της επιλογής των αντιπροσώπων από το Δ.Σ.
του Σωματείου, τότε μετά την επιλογή των, η πρώτη τακτική Γ.Σ.
των μελών του Σωματείου θα επικυρώσει την επιλογή αυτή των
αντιπροσώπων από το Δ.Σ.
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Α ρ θ ρ ο 30
Για

κάθε

περίπτωση

που δεν προβλέπεται από τούτο το

καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και της νομοθεσίας περί σωματείων.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29 Μαρτίου 2009
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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