Επσλπκία – Έδξα
Άξζξν 1
Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ » (ζην
εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Σθνπφο
Άξζξν 2
Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ λέσλ θαη ε νπζηαζηηθή
εμνηθείσζή ηνπο κε ηα ηδεψδε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο θαη ε
πξνψζεζε ηεο ηδέαο κηαο θαιχηεξα νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν
θαη ηε θχζε κε ηελ παξάιιειε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απψηεξνο δε ζηφρνο
είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ ζα
έρεη ζην θέληξν ηνπ ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ
δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ.

Μέζα
Άξζξν 3
Πξφο επίηεπμε ησλ σο άλσ ζθνπψλ ην Σσκαηείν πξαγκαηνπνηεί αλνηρηέο ζπδεηήζεηο
φπνπ ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ. Δηνξγαλψλεη
εκεξίδεο-ζπλέδξηα κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ
λέσλ. Πξνσζεί, αθφκα, ηε ρξήζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Δ. Αηηηθήο παξάιιεια κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ
ζεκηλαξίσλ. Εληζρχεη ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε κε ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ νκηιηψλ
θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Τέινο, πξνβάιιεη ελαιιαθηηθνπο ηξφπνπο
δηαζθέδαζεο γηα ηνπο λένπο θαη γεληθά ρξεζηκνπνηεί θάζε άιιν λφκηκν θαη πξφζθνξν
κέζν γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη.

Άξζξν 4
Τν Σσκαηείν έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία, είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,
ιεηηνπξγεί κφλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη
γηα ηα ζσκαηεία. Επέκβαζε άιινπ ζσκαηείνπ αλεμαξηήησο βαζκνχ ζε απηή ηελ
αλεμαξηεζία ηνπ ρσξίο δηάηαμε λφκνπ, πνπ λα δίλεη ηέηνην δηθαίσκα, δελ γίλεηαη απνδεθηή,
ππνρξεσηηθά δε απνξξίπηεηαη θάζε θνξά απφ ηε δηνίθεζε απηνχ.
Μέιε – Κσιχκαηα εγγξαθήο
Άξζξν 5
Τν Σσκαηείν ηεξεί κεηξψν κειψλ. Σ’ απηφ εγγξάθνληαη ηα κέιε κε αχμνληα αξηζκφ
θαη ηα ζηνηρεία ηνπο. Δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ φπνηνο έρεη αθξνδεμηέο
πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο.
Άξζξν 6
Μέιε ηνπ Σσκαηείνπ εγγξάθνληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη, εθφζνλ δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην ηεζζαξαθνζηφ (40ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ
5, θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήζεσο, κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η έγθξηζε ηνπ
Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ παξέρεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ.
Άξζξν 7
Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζην ζσκαηείν κε
νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε (ζχκβαζε εξγαζίαο, ζχκβαζε έξγνπ)

Δηθαηψκαηα θαη Υπνρξεψζεηο ησλ Μειψλ
Άξζξν 8
Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηαθηηθή εηήζηα εηζθνξά,
φπσο εθάζηνηε νξίδεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.
Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα
φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ, λα παξίζηαληαη ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη λα παίξλνπλ ην ιφγν,
λα ειέγρνπλ ηα πεπξαγκέλα ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα παίξλνπλ κέξνο ζε θάζε εθδήισζή
ηνπ. Επίζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα απεπζχλνληαη γξαπηά ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα
θάζε ζέκα θαη λα δεηνχλ ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα ζπδήηεζε
ζεκάησλ πνπ νξίδνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο. Γηα ηέηνηα έθηαθηε ζχγθιεζε απαηηείηαη ε
ππνβνιή αίηεζεο απφ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ, νπφηε ην Δ.Σ. έρεη
ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη ηελ έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο νη αηηνχληεο ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε ζχγθιηζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Τα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ππνρξενχληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ θαη λα ηεξνχλ ην Καηαζηαηηθφ θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σσκαηείνπ.

Απνρψξεζε κειψλ
Άξζξν 9
Κάζε κέινο ηνπ Σσκαηείνπ κπνξεί λα απνρσξήζεη ππνβάιινληαο ζρεηηθή γξαπηή
δήισζε ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Η απνρψξεζε γηα ην ηέινο απηνχ ηνπ έηνπο. Τα
παξαηηνχκελα κέιε δελ έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ θαη επζχλνληαη γηα
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ αλαιάβεη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ήηαλ κέιε.

Δηαγξαθή Μειψλ
Άξζξν 10
Μέινο πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ή πνπ
ζπκπεξηθέξεηαη ελάληηα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Σσκαηείνπ, δηαγξάθεηαη κε απφθαζε ηνπ
Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ.

Πφξνη θαη Πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ
Άξζξν 11
Πφξνη ηνπ Σσκαηείνπ είλαη :
1.

Τα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηήζηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ .

2.
Οη θξαηηθέο θαη δεκνηηθέο επηρνξεγήζεηο, φπσο θαη νη επηρνξεγήζεηο απφ ηδησηηθνχο
θνξείο ή ηελ Επξσπατθή Έλσζε
3.
Δσξεέο ή θιεξνδνηήκαηα φπσο θαη θάζε άιιε είζπξαμε πξνεξρφκελε απφ λφκηκε
αηηία
4.

Κάζε έζνδν απφ νπνηαδήπνηε εθδήισζε ή δξάζε ηνπ Σσκαηείνπ.

Δσξεέο ή δηαζήθεο πνπ ππνρξεψλνπλ ην Σσκαηείν λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ
αληηβαίλνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ απνηειεί θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη απφ ηνπο
πφξνπο ηνπ

Η αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ απνθηάηαη, κεηαβηβάδεηαη ή πσιείηαη γηα
ινγαξηαζκφ απηνχ, κφλν θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Όξγαλα Δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ Σσκαηείνπ
Άξζξν 12
Τα φξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη:
1.

Η Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.)

2.

Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Δ.Σ.)

3.

Η Εμειεγθηηθή Επηηξνπή (Ε.Ε.)

4.

Τν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ( Π.Σ. )

Δηνίθεζε
Άξζξν 13
Τν Σσκαηείν δηνηθείηαη απφ πεληακειέο (5 κειέο) Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Δ.Σ.), πνπ
απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γξακκαηέα, Τακία θαη έλα κέινο, νη
νπνίνη καδί κε ηα ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κε
κπζηηθή ςεθνθνξία γηα ηξηεηή ζεηεία.
Δέθα κέξεο κεηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ην κέινο πνπ έιαβε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ
ςήθσλ, ζπγθαιεί ηα ππφινηπα εθιεγέληα ηαθηηθά κέιε, κε ζθνπφ ηε ζπγθξφηεζε ζε Σψκα
ηνπ Δ.Σ. θαη ηελ εθινγή, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ησλ παξαπάλσ, δειαδή Πξνέδξνπ,
Αληηπξνέδξνπ, Γελ. Γξακκαηέα, Τακία θαη κέινπο. Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο δελ κπνξνχλ
λα ζπκπέζνπλ ζην ίδην πξφζσπν.
Τν παιαηφ Δ.Σ. είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαδψζεη ζην λέν Δ.Σ. κε ζπλππνγξαθή
ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ην αξρείν, ηα βηβιία, ην ηακείν, ηα έπηπια, φιε ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε
πεξηνπζία, θαζψο θαη θάζε ελ γέλεη ζηνηρείν ηνπ Σσκαηείνπ.

Αξκνδηφηεηεο Δ.Σ.
Άξζξν 14
Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηνηθεί ην Σσκαηείν, είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε
ππφζεζε πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ Σσκαηείνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη
ησλ πφξσλ απηνχ.
Εηδηθφηεξα, ην Δ.Σ. θαζνξίδεη ηα πνζά ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο ησλ κειψλ, ζπληάζζεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ, ηνπο
νπνίνπο ππνβάιιεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Κάζε δαπάλε θαη θάζε αλάιεςε νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απέλαληη ζε ηξίηνπο είλαη
έγθπξε εθφζνλ απνθαζίδεηαη απφ ην Δ.Σ. Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη φηαλ δελ
είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί απφθαζε απφ ην Δ.Σ., ε δαπάλε γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ,
εάλ ην πνζφ δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 2.000 επξψ, παξνπζηάδεηαη δε ππνρξεσηηθά γηα
έγθξηζε ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.Σ., πνπ γίλεηαη κεηά ηελ ελ ιφγσ δαπάλε.
Γηα ζχλαςε δαλείσλ άλσ ησλ 2.000 επξψ θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε αθηλήησλ
αμίαο άλσ ησλ 3.000 επξψ απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Τν Δ.Σ. δηνξγαλψλεη ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εθδξνκέο θαη ζπληνλίδεη ηε δξάζε ηνπ
Σσκαηείνπ.
Επίζεο, ην Δ.Σ. απνθαζίδεη γηα ηελ πξφζιεςε θαη απφιπζε ηνπ έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Σσκαηείνπ.

Λεηηνπξγία Δ.Σ.
Άξζξν 15
Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ. Αλ παξνπζηαζζεί αλάγθε, ην Δ.Σ. ζπγθαιείηαη εθηάθησο, κεηά απφ αίηεζε δχν
(2) ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν, γηα νξηζκέλα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε.
Τν Δ.Σ. είλαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε απηνχ. Οη
απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη θαηαρσξνχληαη απφ
ην Γεληθφ Γξακκαηέα ζην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ φια ηα παξφληα
ζηε ζπλεδξίαζε κέιε. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
Επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δ.Σ. απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε
ηνπ, ηα νπνία έρνπλ πιήξεο δηθαίσκα ιφγνπ, αιιά ςήθνπ κφλν εθφζνλ αλαπιεξνχλ
απφληα ηαθηηθά κέιε.
Αλ έλα κέινο ηνπ Δ.Σ. απνπζηάδεη ζε ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο αδηθαηνιφγεηα, κπνξεί
κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ. λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην επφκελν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο πνπ
πξνάγεηαη ζε ηαθηηθφ. Εάλ, ιφγσ ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή εθπηψζεσο κειψλ ηνπ Δ.Σ.,
απνκείλνπλ ιηγφηεξα απφ ηξία (3) θαη δελ πθίζηαληαη λφκηκνη αλαπιεξσηέο, απηά νθείινπλ
λα ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε λέαο Δηνηθήζεσο.

Καζήθνληα Μειψλ Δ.Σ.
Άξζξν 16
1.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηνχ.
Εθπξνζσπεί ην Σσκαηείν ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο, δηθαζηηθή ή άιιεο αξρήο θαη ζε θάζε
ηδησηηθφ ή θπζηθφ λνκηθφ πξφζσπν, δηθαζηηθψο ή εμσδίθσο.
Υπνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηηο εθάζηνηε ελέξγεηέο ηνπ θαη λα
εθηειεί ηηο απνθάζεηο απηνχ. Υπνρξενχηαη, επίζεο, λα θξνληίδεη θαη αλ επνπηεχεη γηα ηελ
ηήξεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ.
Σπγθαιεί ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.Σ. θαζψο θαη ηηο έθηαθηεο, εθφζνλ θξίλεη απηφ
ζθφπηκν ή κεηά απφ αίηεζε δχν (2) κειψλ ηνπ Δ.Σ.
Σπγθαιεί επίζεο, κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ., ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ηνπ
Σσκαηείνπ, θαηά ηα άξζξα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
Υπνγξάθεη ηα πξαθηηθά θαη θάζε άιιν έγγξαθν, είηε απηφ αθνξά ζηε δηνηθεηηθή είηε ζηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Σσκαηείνπ. Επηβιέπεη δε ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ, φηαλ ην
θξίλεη αλαγθαίν.
Ειέγρεη θαη επνπηεχεη θάζε εθδήισζε ηνπ Σσκαηείνπ, δηνξίδνληαο θαη αληηπξφζσπφ ηνπ
ζε εμαηξεηηθέο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πεξηπηψζεηο.
2.
Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, ζε
φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο ή δηθαηψκαηα θαη παξαθνινπζεί ηηο εθδειψζεηο θαη ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σσκαηείνπ.
3.
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηελεξγεί ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Σσκαηείνπ, ζπληάζζεη ηα
πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ,
ππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν, ηεξεί ην κεηξψν ησλ κειψλ,
Αξρείν ηνπ Σσκαηείνπ θαζψο θαη θάζε άιιν βηβιίν θαη θπιάζζεη ηε ζθξαγίδα απηνχ.
4.
Ο Τακίαο ηεξεί ην ηακείν ηνπ Σσκαηείνπ. Κξαηεί ηα ινγηζηηθά βηβιία εηζπξάμεσλ θαη
πιεξσκψλ. Επνπηεχεη ζηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ ησλ κειψλ, δσξεψλ θαη ινηπψλ
εζφδσλ ηνπ Σσκαηείνπ. Υπνγξάθεη θάζε έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.
Είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πιεξσκέο ηνπ Σσκαηείνπ κε βάζε ηα εληάικαηα πνπ ππνγξάθεη ν
Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο. Επηβιέπεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
έηνπο.
Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ν Τακίαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξεί λα
δηαζέζεη πνζφ κέρξη 2.000 επξψ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δαπάλε ζα εηζαρζεί πξνο
έγθξηζε ζηελ πξψηε Σπλεδξίαζε ηνπ Δ.Σ., πνπ γίλεηαη κεηά ηελ ελ ιφγσ δαπάλε.
Ο Τακίαο ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο ηεο ηακηαθήο θίλεζεο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζην Δ.Σ.
κεληαίσο. Η ελ ιφγσ θαηάζηαζε πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη έμνδα κεηά
ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδείμεσλ. Υπνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζε αλαγλσξηζκέλν
πηζησηηθφ νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ Δ.Σ., εληφθσο θαη αλαιήςηκα ζε πξψηε δήηεζε θαη
ζε ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηνπ Σσκαηείνπ, εηζπξαηνχκελα ρξήκαηα πέξαλ ησλ
2.000 επξψ. Τν πνζφ δχλαηαη λα απμνκεηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ., αλαιφγσο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ. Επζχλεηαη δε πξνζσπηθά γηα ηα ππφινηπα πνζά,
πνπ παξακέλνπλ ζην Τακείν ηνπ Σσκαηείνπ.
Ο Τακίαο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Δ.Σ. πξνο έιεγρν ην Τακείν ηνπ
Σσκαηείνπ, φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.
Αλαιακβάλεη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Δ.Σ. ηηο πθηζηάκελεο θαηαζέζεηο.
Η παξάδνζε ηεο δηαρείξηζεο δηελεξγείηαη κε πξσηφθνιιν, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηα
πξαθηηθά ηνπ Σσκαηείνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τακία θαη εγθξίλεηαη απφ ην Δ.Σ.

Αλ ν Τακίαο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν αλαπιεξσηήο Τακίαο.
5.

Τν κέινο εθηειεί εηδηθά ηα θαζήθνληα, πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Δ.Σ.

Τν Σσκαηείν εθπξνζσπνχλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο, πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ. Σε νξηζκέλνπο ηνκείο, ή γηα νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ε εθπξνζψπεζε ηνπ Σσκαηείνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε εηδηθψο
εμνπζηνδνηεκέλα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ.

Γεληθή Σπλέιεπζε
Άξζξν 17
Η Γεληθή Σπλέιεπζε απνηειείηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ.
Η ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ζπγθαιείηαη απφ ην Δ.Σ. κηα θνξά ν έηνο.
Σηελ ηαθηηθή Γ.Σ. ηίζεληαη ζηελ θξίζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ κειψλ: 1) Η έθζεζε ηνπ Δ.Σ. γηα
ηε δξάζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 2) Ο νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θαη ηζνινγηζκφο ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηξέρνληνο, 3) Η έθζεζε ηεο Εμειεγθηηθήο
Επηηξνπήο, 4) Τν πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Δ.Σ. θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα
πξνηείλνπλ, ην Δ.Σ. ή ην 1/5 ησλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ.
Γηα λα πεξηιεθζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γ.Σ. ζέκα πνπ πξνηείλεηαη απφ ην
1/5 ησλ κειψλ, απηφ πξέπεη λα ππνβιεζεί γξαπηά ζην Δ.Σ. δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γ.Σ.
Η έθηαθηε Γ.Σ. ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Σ. κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ή κε
γξαπηή αίηεζε ηνπ 1/5 ησλ ηαθηηθψλ θαη ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ ηνπ
Σσκαηείνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ζαθψο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζπδεηεηέα ζέκαηα. Σηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ην Δ.Σ. ζπγθαιεί έθηαθηε Γ.Σ. κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

Άξζξν 18
Γηα ηε ζχγθιηζε ηαθηηθήο Γ.Σ. ζηέιλνληαη γξαπηέο αηνκηθέο πξνζθιήζεηο δέθα ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ.Σ., νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην νίθεκα, ην ρξφλν ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απηήο.
Γηα ηε ζχγθιηζε έθηαθηεο Γ.Σ. νη πξνζθιήζεηο ζηέιλνληαη έμη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηε Γ.Σ.
Σε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο νη πξνζεζκίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπληκεζνχλ ζε έμη θαη
ηέζζεξηο κέξεο αληίζηνηρα.

Άξζξν 19
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ απνηειεί αλψηαην φξγαλν ηνπ Σσκαηείνπ θαη απνθαζίδεη
γηα θάζε ππφζεζε απηνχ, πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γ.Σ. έρνπλ φια ηα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε
ηνπ Σσκαηείνπ.
Η Γ.Σ. είλαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαηαη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ πνπ είλαη
ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία ζηελ πξψηε Γ.Σ., ζπγθαιείηαη κεηά
ηελ πάξνδν κηαο εβδνκάδαο λέα Σπλέιεπζε, ρσξίο λέα πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ
ίδηα ψξα θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η δεχηεξε Γ.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία
κε νζαδήπνηε παξφληα κέιε.
Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Σ., αλ ν λφκνο δελ επηβάιιεη απμεκέλε πιεηνςεθία, ιακβάλνληαη κε
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. Απφθαζε γηα
ζέκα, πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ πξφζθιεζε, είλαη άθπξε.

Η Γ.Σ. δηεπζχλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα, πνπ εθιέγνληαη κε απιή πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ, ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο
Γ.Σ. είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Νφκσλ.

Άξζξν 20
Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Σ. ιακβάλνληαη πάληα κε ςεθνθνξία. Με κπζηηθή ςεθνθνξία
ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα αξραηξεζίεο, εθινγή ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ζέκαηα
εκπηζηνζχλεο ή πξνζσπηθά. Όιεο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία κε
αλάηαζε ησλ ρεξηψλ ή κε νλνκαζηηθή θιήζε.

Άξζξν 21
Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο Εμειεγθηηθήο
Επηηξνπήο θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γίλνληαη θάζε ηξία ρξφληα, ην κήλα Οθηψβξην.
Τν Δ.Σ. ινγνδνηεί ζηε Γ.Σ. θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθήξπμε εθινγψλ θαη ηελ εθινγή ηεο
Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο. Η Γ.Σ. απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα απηά.
Η Εθνξεπηηθή Επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, πνπ εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ
παξφλησλ, ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. Ο πιεηνςεθήζαο νξίδεηαη Πξφεδξνο ηεο
Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο.
Τν ςεθνδέιηην θαηαξηίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ Δ.Σ., θέξεη επί πνηλή αθπξφηεηαο ηε ζθξαγίδα
ηνπ Σσκαηείνπ θαη πεξηέρεη αιθαβεηηθψο ηα νλφκαηα ησλ αλαθεξπρζέλησλ ππνςεθίσλ
ρσξηζηά γηα ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη γηα ηελ Εμειεγθηηθή Επηηξνπή. Η αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ γίλεηαη δχν (2) πιήξεηο κέξεο πξηλ απφ ηελ κέξα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κε
απφθαζε ηνπ Δ.Σ. απφ ηηο αηηήζεηο, πνπ ππνβάιινληαη απφ θάζε ηαθηηθφ κέινο, πνπ
επηζπκεί ηελ εθινγή ηνπ θαη έρεη ηα πξνζφληα πξνο ηνχην.
Ο αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ, πνπ ζεκεηψλεηαη έλαληη ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ, νξίδεηαη
ζηνπο πέληε (5). Ψεθνδέιηην ρσξίο ζηαπξφ πξνηίκεζεο είλαη έγθπξν ππέξ ησλ
ππνςεθίσλ.

Εμειεγθηηθή Επηηξνπή
Άξζξν 22
Η Εμειεγθηηθή Επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, απφ ηα νπνία ην έλα πξνέξρεηαη
πάληνηε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε, θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά, πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γ.Σ.
γηα ηξία (3) έηε. Όιεο νη δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή ηνπ Δ.Σ. εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ εθινγή
ηεο Ε.Ε. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ν πιεηνςεθήζαο είλαη ν Πξφεδξνο.
Καζήθνληα ηεο Ε.Ε είλαη : α) ν έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Σσκαηείνπ, β) ε
ζχληαμε αλά εμάκελν ζρεηηθήο έθζεζεο θαη πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο. Τελ έθζεζε θαη
ην πφξηζκα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ππνβάιιεη ζην Δ.Σ., ελψ ηνπ δεχηεξνπ
ζηε Γ.Σ., ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην πφξηζκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ.
Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλσκαιηψλ ε Ε.Ε. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ην Δ.Σ. ηε
ζχγθιηζε έθηαθηεο Γ.Σ. εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηεο, γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο.

Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην
Άξζξν 23
Τν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, ηα νπνία πξνέξρνληαη
απνθιεηζηηθψο απφ ηα ηδξπηηθά κέιε. Όιεο νη δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή ηνπ Δ.Σ.
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ εθινγή ηνπ Π.Σ. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ν πιεηνςεθήζαο είλαη ν
πξφεδξνο.

Καζήθνλ ηνπ Π.Σ. απνηειεί ν έιεγρνο παξαβάζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ηεο
ελδνζσκαηεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ. Σε πεξίπησζε επηβιαβνχο θαη
αζπκβίβαζηεο κε ην ζθνπφ θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Σσκαηείνπ ζπκπεξηθνξάο, ην Π.Σ.
αζθεί πεηζαξρηθφ έιεγρν, δπλάκελν λα επηβάιιεη ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Σσκαηείνπ,
θαηφπηλ θιήζεψο ηνπ ζε απνινγία, ηηο πνηλέο: α) ηεο γξαπηήο παξαηήξεζεο, β) ηεο
γξαπηήο απζηεξήο παξαηήξεζεο, γ) ηεο πξνζσξηλήο απνβνιήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο,
θαη
δ) ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ.

Τξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ
Άξζξν 24
Οη πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ππνβάιινληαη απφ ην Δ.Σ. ή
απφ ην 1/20 ησλ κειψλ ηνπ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γ.Σ. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο
πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, απαηηείηαη ε παξνπζία ζηε Γ.Σ. ηνπ 1/2
ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ
παξφλησλ.

Δηάιπζε Σσκαηείνπ
Άξζξν 25
Τν Σσκαηείν δηαιχεηαη κφλν αλ παξακείλνπλ ιηγφηεξα απφ δέθα (10) κέιε ή ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο, κε απφθαζε ηεο Γ.Σ., πνπ ζπγθαιείηαη κε κνλαδηθφ
ζέκα ηε δηάιπζε.
Γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο πεξί δηάιπζεο ηνπ Σσκαηείνπ, απαηηείηαη ε παξνπζία ζηε Γ.Σ.
ηνπ εκίζεσο ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ε πιεηνςεθία ησλ
ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ.
Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Σσκαηείνπ, ε πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ζε Σσκαηεία πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ή παξεκθεξή ζθνπφ κε ην παξφλ Σσκαηείν.

Άξζξν 26
Τν Σσκαηείν έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπινχ ζρήκαηνο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νινγξάθσο
ε επσλπκία ηνπ θαη ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία Κ.Ε.Α.Ν., θαζψο θαη ην έηνοε ίδξπζεο.

Άξζξν 27
Κάζε πεξίπησζε κε πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ, ξπζκίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.,
κε επηθχιαμε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ησλ θεηκέλσλ λφκσλ.

Άξζξν 28
Τν παξφλ Καηαζηαηηθφ απνηειείηαη απφ 28 άξζξα, ζπδεηήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηα
ηδξπηηθά κέιε, ηα νπνία ππνγξάθνπλ παξαθάησ θαη ζα ππνβιεζεί ζε έγθξηζε ζην
Πξσηνδηθείν Αζελψλ.

