-. ΚΑΤΑΠΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Του Σωματείου με την επωνυμία ' ΈΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΉΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" με έδρα το Βόλο ΜαγνησLας

04.12.2015 πρακτικό της

,

όπως τροποποιήθηκε με το από

Καταστατικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματεtου.
'

i

ΑΡΘΡΟ1°
/ΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται

σωματείο

υπό

την

επωνυμία

'ΈΝΩΣΗ

ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ " Δήμου Βόλου Μαγνησίας

,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

που θα έχει σφραγ(δα

,

η

οποία φέρει εν τω μέσω αυτής το έτος ιδρύσεως και παράσταση της ' 'Αργούς '' του Ιάσονα
και θα έχει ως διακριτικό τίτλο τη λέξη

' · ΑΡΓΩ' ·. Ως ημέρα εορτής του

σωματείου ορίζεται η

6η Δεκεμβρ(ου κάθε έτους - ημέρα εορτής του Αγtου Νικολάου .

ΑΡΘΡΟ2°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του
οικονομικών

σωματεLου

,

είναι η

ανάληψη πρωτοβουλιών για την

προώθηση

επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του

του ναυτικού τουρισμού

,

η σύσφιξη των δεσμών των μελών μεταξύ του ς

,

,

των

η ανάπτυξη

η επψόρφωση

και ενημέρωση των μελών του σωματείου για κάθε θέμα που αφορά την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας . Για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου
μπορούν να διοργανώνονται διαλέξεις

,

σεμινάρια,

μαθήματα

ιστιοπλο·tας ανοικτής

θαλάσσης και διακυ βέρνηση ς σκάφους ,διοργάνωση ναυταθλητικών αγώνων και άλλες
δραστηριότητες που προωθούν τους σκοπούς του σωματείου . Προς τούτο το σωματε ίο
δUναται να απευθύνεται προς κάθε δημόσια αρχή

,

προς ταξιδιωτικά γραφεία εντός και

εκτός Ελλάδας και προς κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές ενώσεις προκειμένου να
ενδυναμωθει ο ναυτικός τουρισμός στη Θεσσαλία και τη Μαγνησία. Στους σκοπούς
περιλαμβάνεται επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση ναυτικού μουσείου στο
Βόλο καθώς επίσης και η συνεργασία με τις Λψενικές αρχές και το φορέα διαχείρισης
λιμένα για παροχή λιμενικού χώρου αγκυροβολίας των σκαφών των μελών του σωματείου
σε κάθε λιμάνι του Νομού Μαγνησίας και για οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό θέμα

προκύπτει.

Επίσης

το

σωματείο

δύναται

να

συνεργάζεται

με

κοινοπραξίες

,

συνεταιρισμούς, επαγγελματικές ενώσεις , άλλα σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα
ιδιωαι<ού ή δημοσίου δικαίου για την προώθηση των σκοπών του

. Το

σωματείο μπορεί να

ιδρύει και να λειτουργεί παράρτημά του σε οιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΜΕΛΗ

Μέλος του σωματείου δύναται να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί
αποδεδε ιγμένα επαγγελματικά τη διαχείριση και

εκμετάλλευση πλο(ων αναψυχής υπό

Ελληνική σημαία ή σημαία άλλου Κράτους εντός ή εκτός
, σύμφωνα με

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τις διατάξεις του ΑΚ και της ισχύουσας νομοθεσίας περί επαγγελματικών

πλο ίων αναψυχής. Το δικαίωμα ψήφου για κάθε ΝΕΠΑ (ναυτική εταφία πλοίου αναψυχής)

,

συμπλοιο κτησία ή οιαδήποτε άλλη

εταφία

επαγγελματικό πλο ίο αναψυχής, ασκε(ται

,

που

έχει υπό την πλοιοκτησία της

ασχέτως του αριθμού πλοίων αναψυχής που

έχει στην κατοχή της ή διαχειρίζεται, από εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που ορίζεται
για το σκοπό αυτό από το όργανο διοίκησης της εταιρίας
συμπλοιοκτησία

, το αργότερο δέκα (10)

.

Για το λόγο αυτό η εταιρία ή

ημέρες πριν τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης

του σωματείου, καταθέτει στο σωματεισ έγγραφο με εξουσιοδότηση για την ανάθεση της

ε κπροσώπησής της από ένα φυσικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση του σωματείου . Για να
εγγραφεί νέο μέλος στο σωματείο υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. προσκομLζοντας
ταυτόχρονα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκμετάλλευση του πλοLοu
ως επαγγελματικού

.

Η έγκριση ή μη της αLτησης γίνεται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ . σε

απαρτία κατά πλειοψηφία. Το Δ.Σ . μπορεί , πριν τη λήψη της απόφασής του ,να ζητήσει την
προσκομιδή οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου το οποίο
απαραίτητο

για την εγγραφή του

,

κατά την κρίση του,

μέλους και ιδίως σχετιζόμενο

με

είναι

απόδειξη της

πραγματικής εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοLου αναψυχής σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

. Σε

περίπτωση

απόρριψης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εντός τριάντα ημερών από
την κοινοποίηση σε αυτόν τη ς αρνητικής απάντησης

,

που αποφασίζει κατά πλειοψηφία των
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στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου

του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων και

ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του. Τα μέλη μπορούν να αποχωρίσουν από το

σωματείο , όποτε το θελήσουν, αζημίως για το σωματείο .

ΑΡΘΡΟ 4°
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαφετική
περbττωσ η

, κατά την κρίση του , από τη

Γενική Συνέλευση των μελών και συν(σταται:

α)Στην επίπληξη .
β)Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους.
γ)Στην οριστική διαγραφή .

11 . Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή
της Γενικής Συνελεύσεως.

'.

111.

Εναντ(ον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλ(ου για επιβολή πειθαρχιχών

κυρώσεων, χωρεL εντός δύο

(02) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙV.Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου

, λαμβάνονται με

μυστική

ψηφοφορία.

Μέλος του συλλόγου διαγράφεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. αν αποδεδειγμένα ενεργεί
αντίθετα προς το νόμο, το καταστατικό και τους σκοπούς του σωματείου. Μέλος του
σωματείου διαγράφεται αν προβαLνει σε αυθαίρετες ενέργειες
όνομα του σωματεtου

,

,

χρησψοποιώντας το

αν δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις της Γ.Σ . και του Δ.Σ.

,

αν

συμπεριφέρεται με απρέπεια στα μέλη του σωματείου, αν αδικαιολόγητα δεν εκπληρώνει

επ( τρ(μηνο

τις

ταμειακές του

κακούργημα και αν έπαυσε
επαγγελματικού

πλοίου

υποχρεώσεις,

αν

καταδικάσθηκε

αμετάκλητα

ή ανακλήθηκε από την αρμόδια αρχή

αναψυχής

για

λόγο

που

για

η άδεια του

σχετίζεται αποκλειστικά

με

την

εκμετάλλευση του πλο(ου ως επαγγελματικού.

ΑΡΘΡΟ

5°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου έχουν όλα τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις
Γ.Σ.

,

στην υλοπο(ηση και στο σχεδιασμό της λήψης των αποφάσεων

γνώμης και κριτικής για κάθε απόφαση του σωματείου

, όπως επίσης

,

στην έκφραση

δικαιούνται να έχουν

υπεύθυνη και σύντομη απόκριση στα ερωτήματά τους. Δικαίωμα του να εκλέγουν και να
εκλέγονται έχουν όσα μέλη του σωματείου έχουν τακτοποιηθεί οικονομιχά.

ΑΡΘΡΟ6°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου είναι υποχρεωμένα να συμβάλλουν ενεργά στην πραγματοποίηση
των σκοπών του σωματείου

,

να συμμορφώνονται με το καταστατικό του σωματείου, τις

αποφάσεις της Γ.Σ . και του Δ.Σ .

,

να καταβάλλουν την τακτιχή ή την έκτακτη εισφορά που

καθορίζεται από τις Γ.Σ., να μην απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις εκδηλώσεις του
σωματεLου και να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική αλληλεγγύη και συνερyασία για
το γενικότερο συμφέρον του σωματείου .

'

.

ΑΡΘΡΟ7°
ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόρους του σωματείου αποτελούν το ποσό της εισφοράς κάθε μέλους για την εγγραφ ή του
ορ[ζεται στο ποσό των

50

(πενήντα ευρώ) και η ετήσια εισφορά ορ(ζεται στο ποσό των

πενήντα (50) ευρώ καταβλητέα έως τον
μπορούν να ορισθούν α ιτιολογημένα

6° μήνα εκάστου έτους. Έκτακτες εισφορές που
από τη Γ. Σ . , πιθανά έσοδα από δωρεές , κληροδοσl.ες

και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟ8°
ΓΕΝ ΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Γ.Σ . εtναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό όργανο του σωματείου . Αποφασίζει για

κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει όλα τα άλλα όργανα του σωματείου. Συγκαλείται τακτικά
κάθε έξι μήνες και έκτακτα αν το ζητήσει το
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των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών ή

μετά από απόφαση του Δ.Σ. Οι Γ.Σ . ανακοινώνονται στον τοπικό ημε ρήσιο τύπο επτά

(07)

ημέρες νωρLτερα και η σχετική πρόσκληση αναρτάται στον πLνακα ανακοινώσεων στο

Γραφείο που στεγάζεται το σωματείο. Απαρτία της Γ. Σ . υπάρχει μόνο αν παρευρLσκεται το
μισό και ένα από τα μέλη που έχουν καταβάλει κάθε προβλεπόμενη εισφορά. Αν δεν
επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από επτά
χρόνο ανεξαρτήτως απαρτLας
και γραμματέας της Γ.Σ.

,

.

(07)

η μέρες στον ίδιο τόπο και

Στην έναρξη κάθε Γ. Σ . εκλέγεται Πρόεδρος

,

αντιπρόεδρος

οι οποίο ι δεν μπορεί να ειναι μέλη του Δ .Σ . του σωματείου

τακτική Γ. Σ . η τελευταία του 2°u έτους πριν τις εκλογές για την ανάδειξη Δ .Σ .
Α) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό το υ παλιού Δ. Σ .

, αφού

.

Η

:

λάβει υπόψη της και την

έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

Β) Εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή
των εκλογών

. Τα

μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν μέλη

του Δ . Σ.

Γ)Εκλέγει τριμελή εξελεγκτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη .

Δ)Ψηφίζει εσωτερικό κανονισμό της Γ.Σ . και
Ε) Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι δύο
τέταρτη

(02)

Τακτικές που πραγματοποιούνται κάθε έτος

.

Η

Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται το δεύτερο έτος της θητείας του Δ. Σ. και για

εκλογή Δ.Σ .

.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή όταν το

ζητήσουν εγγράφως είκοσι

(20) μέλη του σωματείου . Η έκτακτη Γενική Συνέλευση

πραγματοποιείται το αργότερο εντός μηνός από την πρωτοκόλληση της αιτήσεως.

Στις

εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. τα νομικά πρόσωπα -μέλη του σωματείου μπορούν να

ψ η φLζουν με αντιπρόσωπό τους υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3ou του παρόντος .

ΑΡΘΡ0 9°
ΣΥΖΗΤΗΣΗ θΕΜΑΤΩΝ

Τα μέλη του Δ.Σ . όπως και οποιοδήποτε άλλο μέλος του σωματείου μπορεί να προτείνει
θέματα της ημερήσιας διάταξης με έγγραφη δήλωσή του, μία ημέρα πριν, ή και κατά την
ημέρα της Γ.Σ. αν τούτο γίνεται δεκτό από τα

2/5 των παρευρισκομένων

μελών. Η σεφά της

συζήτησης των θεμάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ. Στην έκτακτη Γ.Σ. συζητείται πρώτο κατά
σεφά το θέμα για το οποίο συγκλήθηκε.

Επίσης

,

κατόπιν,

μπορεί να

συζητηθεί

οποιοδήποτε θέμα προταθεί από μέλος του σωματείου. Για τα θέματα αυτά η έκτακτη Γ.Σ.
αποφασίζει με ποια σεφά θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 1 0°
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και με ανάταση του χεριού
Μυστική ψηφοφορία γ ίνεται

, αν

ζητηθεί από το

1/5 των παρόντων

μελών ή από τρία μέλη

του Δ.Σ. Για προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία γίνεται πάντα μυστική

.

Οι εκλογές θα

γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε δύο χρόνια και με μυστική ψηφοφορία. Οι εκλογές για
την ανάδειξη μελών του Δ. Σ. διεξάγονται από τριμεΜ εφορευτική επιτροπή με δύο
αναπληρωματικά μέλη

. Οι αιτήσεις

το αργότερο τρεις

ημέρες πριν την έναρξη των εκλογών. Η διαλογή των ψηφοδελτίων

(03}

των υποψηφίων υποβάλλονται στον Πρόεδρο του ΔJ. .

γίνεται δημόσια καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την εφορευτική

επιτροπή

.

Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων ή της διαδικασίας των

εκλογών κρίνονται από την εφορευτική επιτροπή αμέσως
εκλογών κατατίθενται μέσα σε

ΑΡΘΡΟ U

48 ώρες από την

. Ενστάσεις

κατά του κύρους των

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟVΛΙΟ

Το σωματείο

διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο

,

το οποίο εκλέγεται με

καθολική ψηφοφορία από τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η
θητεLα του Δ.Σ. είναι διετής
επτά

(07)

.

Το Δ .Σ. συνέρχεται από το μέλος που

ημερών από της εκλογής του και εκλέγει τον Π ρόεδρο

,

πλειοψήφησε εντός
Αντιπρόεδρο

,

Γενικό

Γραμματέα, αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Από τη συγκρότησή του σε σώμα και εντός

πέντε

(05)

ημερών

,

παραλαμβάνει την κινητή και ακίνητη περιουσια του σωματείου με

ειδική πράξη από το απερχόμενο Δ.Σ .. Οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση μέλους του
σωματείου για έξοδα μετακινήσεων ή παραστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του

σωματείου

,

αποφασLζεται και εγκρίνεται από την πλειοψηφία του Δ.Σ. Κάθε μέλος έχει

δικαlωμα να παρtσταται στις συνεδριάσεις του Δ .Σ . και να εκφράζει τις απόψεις του σχετικά
με τα προβλήματα που αντιμετωπ(ζει και έχουν σχέση με το σκοπό του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12°
ΣΥΝΕΔΡΙΑΙΕΙΣ Δ.L-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Δ. Σ. συνέρχεται μηνιαίως και εκτάκτως όταν το ζητήσουν δύο
του σωματείου μπορεί να θέσει οπο ιοδήποτε

(2) μέλη του . Κάθε μέλος
θέμα προς συζήτηση , το δε Δ.Σ. υποχρεούται

να το συζητήσει και να αποφασLσει περί αυτού . Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το
σύλλογο ενώπιον κάθε δημόσιας και δικαστικής αρχής. Το Δ.Σ . δύναται με απόφασή του να
αναθέτει το χειρισμό νομικών θεμάτων σε Δικηγόρο
λειτουργία του

σωματεLου

Ιδιαίτερα το

.

Δ.Σ .

, τα

οποία θέματα σχετίζονται με τη

αποφασίζει

για την

άσκηση των

προβλεπομένων ενδίκων μέσων σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας (διοικητικά και αστικά)
συμπεριλαμβανομένων και των Ανωτάτων Δικαστηρίων στις περιπτώσεις που από πράξη ή

παράλειψη τρίτων φυσικών
παραβιάζεται και

ή νομικών προσώπων δημοσίου

καταστρατηγεlται η

ή

ιδιωτικού

δικαίου

κείμενη νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περL επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και
προστασία

του θαλασσίου περιβάλλοντος

. Το

την

Δ.Σ. συζητά και αποφασίζει και για κάθε

θέ μα σχετικά με τις επιδιώξεις του συλλόγου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών του υτιερισχύουσας ,σε περUττωση ισοψηφίας, της
ψήφου του Προέδρου. Σε απαρτία λογίζεται ότι συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τρία

(03)

μέλη του . Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου τα ως άνω

καθήκοντα αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος . Οι προσκλήσεις για τη μηνιαία συνεδρίαση του

Δ.Σ . γίνονται από το Γενικό Γραμματέα με οποιονδήποτε τρόπο και δύο

(02)

ημέρες

τουλάχιστον προ της συνεδριάσεώς του .

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε τρεις

(03)

συνεχείς τακτικές

συνεδριάσεις αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος. Εάν το διαγραφόμενο μέλος

του Δ.Σ. είχε κάποιο αξίωμα μετά την αναπλήρωσή του διενεργείται ψηφοφορία για το
αξίωμα τούτο

. Το

ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση διαγραφής δύο

(02)

μελών του Δ.Σ.

τα οποία έχουν κάποιο αξίωμα. Σε περUττωση παραιτήσεως ή διαγραφής των μελών
ολόκληρου του Δ.Σ . ή τεσσάρων

(04)

μελών του συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με μέρψνα

του απερχομένου Προέδρου ή Αντιπροέδρου και προβαίνει στην εκλογή νέου Δ .Σ.
Το Δ.Σ . λογοδοτεί για κάθε θέμα αρμοδιότητάς του στην Τακτική

Γενική Συνέλευση των

μελών του συλλόγου και υποβάλλει σε αυτή για έγκριση τα πεπραγμένα της θητείας του
τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε έτους.

ι

•

,

..

ΑΡΘΡΟ 13°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ .Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ . Σ. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνελεύσεως, συγκαλεί
τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
καταστατικού

,

,

εnιτηρεL την τάξη και ακριβή εφαρμογή του

συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και

γενικώς όλα τα έγγραφα που συντάσσονται γ ια την ικανοποίηση των σκοπών του
σωματείου. Για τις ενέργειές του ενημερώνει κατά τις συνεδριάσεις και τις συνελεύσεις τα
μέλη του Δ. Σ . και της Γενικής Συνελεύσεως . . Καταθέτει με τον Ταμία

τα χρήματα του

συλλόγου σε Τράπεζα και αναλαμβάνει αυτά κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Π ρόεδρο όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται

.

Ο

Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει κάποιες από τις αρμοδιότητές του στον
Αντιπρόεδρο.

Ο

Γενικός

Γραμματέας τηρεl την

αλληλογραφία

και τα

απαραlτητα

Βιβλία

που

προβλέπονται από το παρόν καταστατικό . Συντάσσε ι και συνυπογράφει κάθε είδους
εξερχόμενο έγγραφο και τακτοποιεί την αλληλογραφία.
Ο Ταμίας ενεργε ί τις εισπράξεις του συλλόγου με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις αλλά
και τις πληρωμές που αποφασi.ζει και εγκρίνει το Δ . Σ . Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο
μελών και το βιβλίο ταμεLου και παραδιδει αυτά για έλεγχο στον Πρόεδρο
Δ.Σ. αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του Συλλόγου

, το

,

τα μέλη του

οποίο υποβάλλει αίτηση νια

το λόγο αυτό στο Δ.Σ . Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης
κάθε πληρωμή που αποφασίστηκε από το Δ.Σ. ή τη

ενεργεί

Γ.Σ .. Τα γραμμάτια είσπραξης

αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Εξελ . Επιτροπής

, πριν

,

, ή τον αναπληρωτή του

από τη χρήση τους. Φροντίζει νια την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου

ή όψεως στο όνομα του σωματείου

, σε Τράπεζα που

έχει αποφασίσε ι το Δ.Σ. Ανάληψη των

χρημάτων νLνεται με εντολή του Προέδρου και του Γραμματέα στο όνομα του Ταμία

.

ΑΡΘΡΟ14°
ΕΞ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συγχρόνως με την εκλογή του Δ .Σ. ενεργε(ται από την Γενική Συνέλευση και εκλογή
Τριμελούς Εξελεγκτικής επιτροπής με δύο αναπληρωματικά μέλη
είναι διετής

.

,

της οποίας η θ ητεία

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται εντός του πρώτου δεκαημέρου από της

εκλογής της και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και το μέλος της

. Έργο

της είναι ο

προσεχτικός έλεγχος των πράξεων του Δ.Σ. και η παρουσίαση του σχετικού ελέγχου στη

Γενική Συνέλευση των μελών

αιτούμενο στοιχείο

. Το Δ.Σ. παρέχει στην επιτροπή αυτή πρόθυμα κάθε
. Εάν για οιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει Εξ€λεγκτική Επιτροπή τότε τον

έλεγχο μπορεί να ασκήσει

,

πριν τη λογοδοσία του Δ .Σ. , τριμελής επιτροπή που εκλέγεται

από έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ

15°

ΑΡΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Άρση εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. μπορεί να γLνει αφού παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα

(10)

μηνών αφότου εξελέγη το Δ.Σ. και εφόσον υποβληθεί εγγράφως τεκμηριωμένη

έγγραφη πρόταση

που υπογράφεται από το

Ya

αυτή την περίπτωση ο Π ρόεδρος εντός δέκα

των ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Σε

(10)

ημερών από τη λήψη του σχετικού

εγγράφου συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση με θέμα την πρόταση μομφής σύμφωνα με όσα

ορίζονται στο άρθρο 8° .

ΑΡΘΡΟ16°
ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Βιβλία του σωματείου καθορίζονται τα εξής:
1.-Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων.
2.-Βιβλίο πρακτικών Δ . Σ .
3.-Βιβλίο Μητρώου μελών

.

4 .-Βιβλίο Πρωτοκόλλου .
5.-Βιβλίο Ταμείου .
6 .-Βιβλίο περιουσίας.

Όλα τα βιβλία πρέπει να έχουν σελίδες αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο

,

Γραμματέα και το βιβλίο ταμεLου από τον Ταμία. Το Βιβλ(ο Μητρώου μελών μπορεί να

τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 17°
ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δωρητές του συλλόγου ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. όσοι προσφέρουν διακόσια πενήντα

(250,00) ευρώ και άνω ενώ ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες άνω
(1.000,00) ευρώ. Στους ανωτέρω απονέμεται από το Δ.Σ. και σχετικό δLnλωμα.

των χιλίων

ΑΡΘΡΟ

18°

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Το σωματείο

δύναται να έχει επίτιμα μέλη

.

Επίτιμα μέλη αναι<ηρύσσοvται από το Δ .Σ .

πρόσωπα τα οποLα προσέφεραν προς το σωματείο εξαφετικές υπηρεσίες. Τα επLτψα μέλη
δεν έχουν το διιcαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

,

μπορούν όμως

να μετέχουν στις

Γενικές Συνελεύσεις χωρLς δικαίωμα ψήφου. Στις εορτές και τελετές του σωματεtου τα
επίτιμα μέλη απολαμβάνουν

ιδιαLτερες τιμές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το σωματείο

δύναται με απόφασή του να απονέμει τον τίτλο του ΕπιτLμου Προέδρου σε άτομα που με
την προσφορά τους συνετέλεσαν στην προώθηση του έργου και του προορισμού του

σωματείου .
Α ΡΘΡΟ19°
ΓΕ ΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά από το παρόν καταστατικό ι<ανονίζεται από το Δ.Ι.
και από την κείμενη νομοθεσία περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ20°
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙ ΚΟΥ

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορε[ να γίνει μετά την παρέλευση ενός έτους
και κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ . και εφόσον αποφασίσει η πλειοψηφία των

2/3

των

παρισταμένων μελών της Γενικής Συνελεύσεως, τα οπο[α πρέπει να είναι τουλάχιστον το
ήμισυ των εγγεγραμμένων ιcαι ταμειαιcώς τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ21°
ΔΙΑΛΥΙΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάλυση του σωματε[ου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών σε τακτική ή
έκτακτη

συνεδρ[αση

και

υπό

τους

όρου ς

και προϋποθέσεις που

αποφασίζεται

η

τροποποίηση του καταστατικού και ο νόμος προβλέπει. Σε περίπτωση διάλυσης του

σωματείου όλη η περ ιουσLα του θα περιέρχεται στο Ελλη νικό Δημόσιο.

- - -----

..
ΑΡΘΡΟ 22°
ΨΗΦΙΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΠΑΤΙΚΟΥ

Η ψήφιση του παρόντος που αποτελείται από εLκοσι δύο

(22)

άρθρα έγινε στο Βόλο

Μαγνησίας και υπογράφεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που συν ήλθαν για τον

σκοπό αυτό .
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