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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ο ΧΕΛΜΟΣ»

Άρθρο 1. Ίδρυση, επωνυµία, έδρα
1) Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύνδεσµος ο Χελµός» και έδρα την
Αθήνα, µε δυνατότητα δηµιουργίας γραφείων, εκτός της έδρας του, στην
περιφέρεια των τέως δήµων: Ακράτας, Αιγείρας, Φελλόης, Κραθίδας και
Νωνάκριδας.
2) Ο Σύνδεσµος έχει τη δική του σφραγίδα που φέρει γύρω τις λέξεις
«Σύνδεσµος Ο ΧΕΛΜΟΣ, Αθήνα». «Έτος ιδρύσεως 1947» και στο µέσον την
προτοµή του ποιητή Σπυρίδωνα Περεσιάδου µε κάτω απ’ αυτή το
ονοµατεπώνυµό του.
Άρθρο 2. Σκοπός, µέσα
1) Σκοποί του Συνδέσµου είναι:
α. Η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων, την τακτικότερη
επικοινωνία

και

την

ανάπτυξη

πνεύµατος

φιλίας,

αλληλεγγύης,

αλληλοβοήθειας και αµοιβαίας κατανοήσεως µεταξύ των µελών του.
β. Η διατήρηση της επαφής, η επέκταση της γνωριµίας και η ανάπτυξη της
επικοινωνίας των µελών µε τα χωριά της περιφέρειας.
γ. Η καλλιέργεια και ενίσχυση των συναισθηµάτων αγάπης των µελών προς
την ιδιαίτερη γενέτειρά τους και την Ελληνική Πατρίδα. Η σχετική προσπάθεια
επεκτείνεται και στους αποδήµους συµπολίτες και τους απογόνους τους.
δ. Η γνώση, η µελέτη, η παρακολούθηση και η συµβολή στην εξυπηρέτηση
των αναγκών της περιφέρειας και στην επίλυση γενικότερων τοπικών
προβληµάτων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
ε. Η ανερεύνηση, προβολή και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας.
ζ. Η διοργάνωση επιστηµονικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονοµικών
εκδηλώσεων και γενικότερα κάθε άλλη δραστηριότητα, η οποία τείνει στην
πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών.
η. Η έρευνα και συλλογή, ανάλυση και σύνθεση, η παραγωγή και διοχέτευση
πολιτιστικών, επιστηµονικών και κοινωνικών στοιχείων, που έχουν σχέση µε
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την ευηµερία και εξέλιξη των τέως ∆ήµων Ακράτας, Αιγείρας, Φελλόης,
Κραθίδας και Νωνάκριδας.
θ. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δραστηριοτήτων που
στοχεύουν σε διάδοση των γραµµάτων, των τεχνών και του πολιτισµού.
ι. Η συνδιοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµερίδων,
διαλέξεων διαφόρων θεµάτων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις
βοηθούν στην ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδοµής των τέως
∆ήµων Ακράτας, Αιγείρας, Φελλόης, Κραθίδας και Νωνάκριδας.
ια. Η συµµετοχή του Συνδέσµου µεµονωµένα ή µε άλλους Κοινωνικούς
Εταίρους στην υλοποίηση και προώθηση των περιγραφόµενων σκοπών.
ιβ. Η συµµετοχή σε Εθνικές ή Κοινοτικές µελέτες και προγράµµατα, για µια
συµβατή µε το περιβάλλον οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη, καθώς και η
διεξαγωγή ερευνών και µελετών.
2) Η επίτευξη των σκοπών του Συνδέσµου είναι δυνατόν να επιδιώκεται:
α. Με τη συνεχή προσπάθεια αυξήσεως του αριθµού των µελών και την
ευρύτερη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες του Συνδέσµου.
β. Με την οργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων,
συνεστιάσεων κ.λ.π.
γ. Με την πραγµατοποίηση επισκέψεων και την διοργάνωση εκδροµών και
ξεναγήσεων.
δ. Με τη συγκρότηση οµάδων εργασίας µελών, υπό την ευθύνη και εποπτεία
του ∆.Σ για τη µελέτη και διατύπωση εισηγήσεων επί ειδικών θεµάτων
τοπικού ενδιαφέροντος.
ε. Με την λειτουργία βιβλιοθήκης, τη δηµιουργία αρχείου φωτογραφιών και τη
συγκέντρωση λαογραφικού υλικού.
στ. Με την έκδοση εφηµερίδας ή και έντυπο ειδικών µελετών τοπικού
ενδιαφέροντος.
ζ. Με κάθε νόµιµο µέσο, το οποίο αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η
Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 3. Μέλη, διακρίσεις µελών.
1) Μέλη του συνδέσµου έχουν δικαίωµα να γίνουν οι Έλληνες υπήκοοι ηλικίας
18 ετών τουλάχιστον, προερχόµενοι από την περιφέρεια του ∆ήµου Ακράτας
και των τέως ∆ήµων Κραθίδος, Φελλόης, Αιγείρας και Νωνάκριδας των
κάτωθι κατηγοριών:
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α. Οι γεννηθέντες στην ανωτέρω περιφέρεια και κατοικούντες µόνιµα στην
Αθήνα, Πειραιά, Προάστια.
β. Οι της ίδιας κατηγορίας διαµένοντες εκτός της ανωτέρω περιφέρειας.
γ. Οι µε µεταδηµότευση γραµµένοι στα Μητρώα ή δηµοτολόγια και µη
γεννηθέντες ή καταγόµενοι απ’ την ανωτέρω περιφέρεια.
δ. Οι καταγόµενοι από άλλες περιφέρειες, αλλά διατελούντες σε νόµιµο γάµο
µε άνδρα ή γυναίκα σύζυγο, που γεννήθηκε ή κατάγεται από την ανωτέρω
περιφέρεια.
ε. Οι κατιόντες όλων των ανωτέρω κατηγοριών.
2) ∆εν µπορεί να είναι µέλος του συνδέσµου εκείνος που µε δικαστική
απόφαση στερήθηκε του δικαιώµατος να ιδρύει ελεύθερα Συνεταιρισµό ή
Ένωση Προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.
3) Τα µέλη διακρίνονται:
α. σε τακτικά, όταν είναι µόνιµα εγκατεστηµένα στην Αθήνα, Πειραιά και
Προάστια,
β. σε αντεπιστέλλοντα, όταν κατοικούν εκτός της ανωτέρω περιοχής και έχουν
καταχωρηθεί, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 4 διαδικασία, στο
Μητρώο Μελών του Συνδέσµου µε την ως άνω ιδιότητά τους. Τα
αντεπιστέλλοντα µέλη, όταν βρίσκονται στην Αθήνα, Πειραιά και Προάστια,
έχουν όλα τα δικαιώµατα του τακτικού µέλους, πλην του δικαιώµατος του
εκλέγεσθαι, το οποίο αποκτούν, όταν εγκατασταθούν µονίµως στην Αθήνα,
Πειραιά και Προάστια.
γ.

σε επίτιµα, όταν, κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου, ανακηρύσσονται πανηγυρικά σε ένδειξη τιµής από τη Γενική
Συνέλευση, διότι καίτοι δεν ανήκουν στις ανωτέρω δύο κατηγορίες,
εργάσθηκαν αφιλοκερδώς για το σύνδεσµο ή προσέφεραν εξαιρετικές και
πολύτιµες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του συνδέσµου.
4) Τα µέλη διακρίνονται τιµητικά σε «δωρητές», «ευεργέτες» και «µεγάλοι
ευεργέτες». Η ως άνω διάκριση αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και απονέµεται πανηγυρικά από τη Γενική Συνέλευση (καταστατική ή έκτακτη).
Όποιος διακρίνεται τιµητικά και δεν είναι µέλος του συνδέσµου, εγγράφεται
χωρίς καµία διαδικασία ως επίτιµο µέλος.
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Άρθρο 4. Εγγραφή µέλους.
Τα µέλη (τακτικά και αντεπιστέλλοντα) εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους ή
µε πρόταση ενός µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να απορρίψει την αίτηση ή πρόταση
αιτιολογηµένα. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως ή της προτάσεως, ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να καταφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση,
καταστατική ή έκτακτη, που θα συγκληθεί, η οποία αποφασίζει ανέκκλητα επί
του θέµατος.
Άρθρο 5. ∆ιαγραφή µέλους.
1) Μέλος του Συνδέσµου που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για
διάστηµα πέραν της διετίας, δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του
Καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, των νοµοθετικών
διατάξεων περί σωµατείων και γενικά δείχνει συµπεριφορά ασυµβίβαστη
προς τους σκοπούς και το πνεύµα του Συνδέσµου «Ο Χελµός», διαγράφεται
µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφού προηγουµένως
κληθεί σε ακρόαση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να ενηµερωθεί της γνώµης της Επιτροπής
∆εοντολογίας, πριν εκδώσει την ανωτέρω αιτιολογηµένη απόφασή του περί
διαγραφής.
Το διαγραφόµενο µέλος έχει το δικαίωµα να προσφύγει στην πρώτη Γενική
Συνέλευση που θα συγκληθεί, αφού καταθέσει σχετική αίτηση στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν την σύγκλησή της. Η διαγραφή
ισχύει εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
Το µέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδροµής, ξαναεγγράφεται
αυτοδικαίως, εφόσον καταβάλει όλες τις οφειλόµενες συνδροµές.
2) Μέλος του Συνδέσµου που στερήθηκε µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
των πολιτικών του δικαιωµάτων διαγράφεται άµεσα και αυτοδίκαια.
Άρθρο 6. ∆ικαιώµατα µελών.
Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στη ∆ιοίκηση και
στα

λοιπά

καταστατικά

όργανα

του

Συνδέσµου,

σύµφωνα

µε

τις

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό και στο νόµο, εφόσον
έχουν συµπληρώσει εξάµηνο από την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του
Συνδέσµου.
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Άρθρο 7. Υποχρεώσεις µελών.
1) Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδροµής µέλους
καθώς και ετήσιας συνδροµής έκδοσης της εφηµερίδας. Το ποσό της
συνδροµής µέλους και συνδροµής έκδοσης της εφηµερίδας προτείνεται από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2) Τα αντεπιστέλλοντα µέλη υποχρεούνται στην καταβολή του µισού της
συνδροµής µέλους.
3) Τα επίτιµα µέλη δεν υποχρεούνται στις ανωτέρω καταβολές και λαµβάνουν
τιµητικά κάθε µήνα το φύλλο της Εφηµερίδας του Συνδέσµου.
4) Τακτικά και αντεπιστέλλοντα µέλη που µεταπίπτουν από τη µία κατηγορία
στην άλλη, υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 8. Πόροι – οικονοµικά µέσα.
Πόροι και οικονοµικά µέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσµου είναι:
α. Οι ετήσιες συνδροµές των µελών του Συνδέσµου σύµφωνα µε το άρθρο 7
καθώς και οι έκτακτες εισφορές των µελών.
β. Οι διάφορες εισπράξεις από εράνους, διαλέξεις, εορτές, παραστάσεις, και
εκδροµές που διοργανώνει ο Σύνδεσµος.
γ. Οι δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και εισφορές υπέρ του Συνδέσµου.
δ. Οι τόκοι των κεφαλαίων του Συνδέσµου καθώς και τα εισοδήµατα από τα
ακίνητα, που υπάρχουν.
Άρθρο 9. Όργανα.
Τα όργανα του Συνδέσµου είναι:
α. η Γενική Συνέλευση των µελών,
β. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
γ. η Εφορευτική Επιτροπή,
δ. η Ελεγκτική Επιτροπή και
ε. η Επιτροπής ∆εοντολογίας.
Άρθρο 10. Γενική Συνέλευση.
1) Η Γενική Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του
Συνδέσµου. Εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τακτικά και
αναπληρωµατικά, της Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής και
της Επιτροπής ∆εοντολογίας.
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2) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων της ∆ιοικήσεως, τα οποία
µπορεί να ανακαλεί και αντικαθιστά µε µυστική ψηφοφορία, κατόπιν
προτάσεως µοµφής ή εµπιστοσύνης.
3) Εγκρίνει τον ισολογισµό και τον απολογισµό του παρελθόντος έτους και
ψηφίζει τον προϋπολογισµό του επόµενου.
4) Ψηφίζει τους ιδιαίτερους κανονισµούς, αναθεωρεί ή επικυρώνει τις
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποφασίζει τελικώς

για την

εγγραφή µέλους ή τη διαγραφή του, στην περίπτωση του άρθρου 5.
5) Μεταβάλλει η τροποποιεί το Καταστατικό και ως ανώτατο και κυρίαρχο
όργανο αποφασίζει γενικά για κάθε θέµα.
6) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά µια φορά το χρόνο, κατά το µήνα
Νοέµβριο και έκτακτα, όταν παραστεί ανάγκη, κατόπιν αποφάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εάν το ζητήσει τουλάχιστον το δέκατο των
ταµειακώς εν τάξει µελών.
7) Η πρόσκληση των µελών γίνεται µε ανακοίνωση, που δηµοσιεύεται
εγκαίρως στην εφηµερίδα του Συνδέσµου, ή µε ατοµική πρόσκληση ή και
οποιαδήποτε άλλο µέσο, είκοσι ηµέρες πριν από την οριζόµενη ηµεροµηνία
συγκλήσεως.
8) Στην πρόσκληση αναφέρεται η ηµεροµηνία, ο τόπος, ο χρόνος και η
ηµερήσια διάταξη και στην περίπτωση µη πραγµατοποιήσεως της πρώτης
συνελεύσεως, λόγω ελλείψεως απαρτίας, η ηµεροµηνία, ο τόπος και ο χρόνος
επανασυγκλήσεως αυτής.
9) Στις Γενικές Συνελεύσεις συµµετέχουν και ψηφίζουν όλα τα µέλη, εφόσον
έχουν εκπληρώσει προς τον Σύνδεσµο, τις προβλεπόµενες στο καταστατικό
οικονοµικές τους υποχρεώσεις (ταµειακώς εν τάξει).
Τα µέλη µπορούν να συµµετέχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση δια
αντιπροσώπου, εφόσον προηγουµένως κατατεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
έγγραφη

εξουσιοδότηση,

νοµίµως

υπογεγραµµένη

από

τον

αντιπροσωπευόµενο.
Άρθρο 11. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.
1) Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει µε απαρτία των µισών πλέον ενός των
ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών, αφού προηγουµένως εκλέξει τον Πρόεδρο
αυτής, ο οποίος προεδρεύει και συντονίζει τη συζήτηση και το Γραµµατέα, ο
οποίος κρατεί τα πρακτικά και συντάσσει τον ονοµαστικό πίνακα των
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παρόντων µελών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δια του Προέδρου ή του Γενικού
Γραµµατέα απολογείται για τα πεπραγµένα της χρονιάς που έληξε. Ο Ταµίας
εκθέτει την οικονοµική κατάσταση του Συνδέσµου. Ακολουθεί η ανάγνωση της
εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση του έτους
που έληξε και αφού τοποθετηθούν τα µέλη τίθεται σε ψηφοφορία η έγκριση
των πεπραγµένων και των οικονοµικών. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων) και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτής, καθώς και από
τρία τουλάχιστον παρόντα στη Γενική Συνέλευση µέλη.
2) Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας συνέρχεται εκ νέου µέσα σε δέκα
ηµέρες, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία, µε οσαδήποτε παρόντα µέλη.
3) Η Γενική συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών,

εκτός

από

την

περίπτωση

του

άρθρου

12

(τροποποίηση

καταστατικού).
Οι ψηφοφορίες σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µπορούν να γίνονται και µε
ανάταση του χεριού, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 5
παράγραφος 1 εδάφιο γ (διαγραφή µέλους), για αρχαιρεσίες, διαλύσεως του
Συνδέσµου, ή προτάσεων µοµφής ή εµπιστοσύνης, οπότε η ψήφος είναι
υποχρεωτικά µυστική.
Άρθρο 12. Τροποποίηση καταστατικού – ∆ιάλυση.
1) Για την λήψη αποφάσεως τροποποιήσεως του καταστατικού ή εκούσιας
διαλύσεως του Συνδέσµου απαιτείται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση
και να έχουν δικαίωµα ψήφου τα 2/3 των µελών του Συνδέσµου. Η σχετική
απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών.
2) Για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνελεύσεως ειδοποιούνται τα µέλη ένα
µήνα

ενωρίτερα, ειδικά

δε

για την τροποποίηση

του

καταστατικού

ενηµερώνονται συγχρόνως και για τις υπό τροποποίηση διατάξεις και των
σχετικά µε αυτές προτάσεων του Συµβουλίου.
3) Σε περίπτωση εκούσιας διάλυσης του Συνδέσµου η σχετική απόφαση της
Συνέλευσης των µελών κοινοποιείται µε την φροντίδα του Προέδρου, µέσα σ’
έναν µήνα από την ηµέρα της Συνέλευσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην
εποπτεύουσα αρχή.
4) Η διάλυση επέρχεται από την ηµέρα της εγγραφής της αποφάσεως της
Συνελεύσεως στο βιβλίο του Πρωτοδικείου.
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Άρθρο 13. ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
1) Ο Σύλλογος διοικείται από επταµελές (7) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
εκλέγεται για δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση κατά το µήνα Νοέµβριο.
Μαζί µε τα τακτικά µέλη εκλέγονται τουλάχιστον και τρία (3) αναπληρωµατικά
µέλη.
2) Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει για πρώτη φορά
κατόπιν προσκλήσεως του µέλους που συγκέντρωσε τις περισσότερες
ψήφους κατά την ψηφοφορία εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη
Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση ισοψηφίας του µεγαλύτερου σε ηλικία
µέλους που εκλέχθηκε.
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Έφορο καθώς και τον
αναπληρωτή Γραµµατέα και Ταµία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µία φορά το µήνα και έκτακτα
εφόσον παραστεί ανάγκη κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, ή µε
αίτηµα τριών (3) συµβούλων που κατατίθεται εγγράφως στον Γραµµατέα του
Συλλόγου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται στη συνεδρίαση
τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα µέλη του.
Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές
συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε.
Μέλος που παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του Συµβούλου αναπληρώνεται
από επιλαχόντες, µέχρι εξαντλήσεως του αριθµού αυτών. Μετά από αυτά και
επί µη υπάρξεως επταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου προκηρύσσονται
άµεσα γενικές εκλογές και όχι αργότερα από ένα µήνα.
Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων

µελών και σε

περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου, εφόσον η
ψηφοφορία είναι φανερή. Οι συνεδριάσεις είναι δηµόσιες και µέλη του
Συνδέσµου που τυχόν παρίστανται, µπορούν να παρέµβουν, εφόσον το
αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 14. Καθήκοντα ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
1) Τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου,
η µε κάθε νόµιµο µέσο επιδίωξη των σκοπών του και η µέριµνα για την
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περιουσιακή κατάσταση αυτού και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη, για την οποία
δεν απαιτείται η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Συντάσσει και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισµό του
προηγούµενου και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους.
2) Φροντίζει για την κανονική και ανελλιπή έκδοση της Εφηµερίδας του
Συνδέσµου, την οποία ενισχύει οικονοµικά, όταν παρίσταται ανάγκη.
3) Καταρτίζει τµήµατα ψυχαγωγίας, µορφωτικών εκδηλώσεων κ.λ.π και ορίζει
επιτροπές οργανώσεων αυτών. Υποχρεωτικά στα τµήµατα και στις επιτροπές
µετέχει τουλάχιστον ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο διευθύνει
σύµφωνα µε τις σαφείς εντολές και οδηγίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή µέλους (άρθρο 5), αφού
προηγουµένως έχει γνωµοδοτήσει η Επιτροπής ∆εοντολογίας.
Άρθρο 15. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί το Σύνδεσµο σε
κάθε δικαστική, διοικητική ή άλλη αρχή κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας και
έναντι τρίτων.
2) Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3) Συγκαλεί σε συνεννόηση µε τον Γενικό Γραµµατέα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
σε συνεδριάσεις και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, η οποία υπογράφεται
από αυτόν και τον Γενικό Γραµµατέα.
4) Συνυπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα οποιοδήποτε έγγραφο του
Συνδέσµου.
5) Συνυπογράφει µε τον Ταµία και τον Γενικό Γραµµατέα τα χρηµατικά
εντάλµατα εισπράξεων και πληρωµών.
6) Επικυρώνει τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων και φροντίζει για την τήρηση των σχετικών αποφάσεων.
7) Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο
οποίος και έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου, κατά
τον χρόνο ασκήσεως των καθηκόντων του.
Άρθρο 16. Γενικός Γραµµατέας.
1) Ο Γενικός Γραµµατέας συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο στην εκπλήρωση των
καθηκόντων του, διευθύνει το γραφείο του Συνδέσµου και φροντίζει για την
κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργίας του.
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2) Τηρεί το αρχείο, τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων, το Πρωτόκολλο, το Μητρώο µελών και το βιβλίο ενταλµάτων
πληρωµών.
3) ∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα
του Συνδέσµου.
4) Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συνδέσµου και µε τον
Πρόεδρο και τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµής και τα γραµµάτια
εισπράξεων.
5) Ειδοποιεί σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για τις συνεδριάσεις.
6)

Τον

Γενικό

Γραµµατέα,

απόντα

ή

κωλυόµενο,

αναπληρώνει

ο

αναπληρωτής Γραµµατέας, ο οποίος έχει όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του Γενικού Γραµµατέα, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 17. Ταµίας.
1) Ο Ταµίας διαχειρίζεται τα οικονοµικά του Συνδέσµου, ενεργεί τις εισπράξεις
µε διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωµές βάσει ενταλµάτων και
αποδείξεων.
2) Τηρεί κατάλογο των

τακτοποιηµένων ταµειακώς µελών και κρατεί τα

διαχειριστικά βιβλία, τα οποία ενηµερώνει ανελλιπώς, και υποχρεούται να τα
επιδεικνύει µαζί µε τα παραστατικά στοιχεία των επί µέρους εγγράφων στην
ελεγκτική επιτροπή, κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της
Γενικής Συνελεύσεως.
3) Φέρει προσωπική ευθύνη για το ποσό των χρηµάτων που έχει στα χέρια
του, το ύψος του οποίου ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ως µικρό
Ταµείο. Τα υπόλοιπα χρήµατα καταθέτονται σε ονοµαστικό λογαριασµό του
Συνδέσµου σε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα των Αθηνών.
4) Οι χρηµατικές αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασµό του Συνδέσµου
γίνονται είτε από τον Ταµία, είτε από τον Πρόεδρο, κατόπιν σχετικής
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5) Τον Ταµία, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταµίας, ο
οποίος έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Ταµία, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.
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Άρθρο 18. Έφορος
1) Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για την κινητή (πλην χρηµάτων) και ακίνητη
περιουσία του Συνδέσµου.
2) Ο Έφορος τηρεί το βιβλίο υλικού, στο οποίο καταγράφεται η περιουσία του
Συνδέσµου, φυλάει το αρχείο των παρελθόντων ετών, το αρχείο της
Εφηµερίδας και τα αδιάθετα φύλλα της. Επιτηρεί τη βιβλιοθήκη, τα
εντευκτήρια και φροντίζει γενικά για την καλή εµφάνιση και κοσµιότητα του
Γραφείου και της αίθουσας του Συνδέσµου.
3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Εφόρου αναπληρώνεται από
άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 19. Εφορευτική Επιτροπή.
1) Η Εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση.
2) ∆ιεξάγει τις εκλογές για την ανάδειξη µελών των καταστατικών οργάνων και
αποφαίνεται για τις τυχόν ενστάσεις που έγιναν κατά την ψηφοφορία ή την
καταµέτρηση των σταυρών προτιµήσεως.
3) Ανακηρύσσει τα αποτελέσµατα της εκλογικής διαδικασίας, επιµελείται µε
τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού, το οποίο και υπογράφει.
Άρθρο 20. Ελεγκτική Επιτροπή.
1) Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση την ίδια ηµέρα µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για θητεία δύο ετών, µε
δύο αναπληρωµατικά µέλη. Της επιτροπής προΐσταται ο πρώτος στη σειρά
επιτυχίας κατά τις αρχαιρεσίες και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προερχόµενος
µε κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι σε απαρτία µε δύο (2) τουλάχιστον
µέλη παρόντα.
2) Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τον απολογισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
την ταµειακή διαχείριση και την διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσµου και
προς τούτο έχει το δικαίωµα να ζητά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε
χρήσιµο στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για την άσκηση του ελεγκτικού
έργου της.
3) Ο έλεγχος ενεργείται υποχρεωτικά µια φορά τον χρόνο στο τέλος της
χρήσεως, την 31 Νοεµβρίου και έκτακτα κάθε φορά που κρίνεται αυτό
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αναγκαίο. Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής φέρεται σε γνώση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 21. Επιτροπή ∆εοντολογίας.
1. Η Επιτροπής ∆εοντολογίας αποτελείται από τρία (3), εκ της Γενικής
Συνελεύσεως, εκλεγµένα µέλη και ενός (1) αναπληρωµατικού, τα οποία έχουν
συµπληρώσει το 30ο

έτος της ηλικίας τους. Τα µέλη της Επιτροπής

∆εοντολογίας δεν µπορεί να είναι και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
θητεία της Επιτροπής ∆εοντολογίας

ταυτίζεται χρονικά µε τη θητεία του

∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Η Επιτροπή ∆εοντολογίας συνεδριάζει κατόπιν σχετικής αποφάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, για να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη διαγραφή µέλους
(άρθρο 5). Η Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆εοντολογίας έχει συµβουλευτικό
και µόνο χαρακτήρα, και δεν δεσµεύει την απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 4, ούτε την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 4.
Άρθρο 22. Περιουσία
1) Η περιουσία του Συνδέσµου δεν µπορεί να διατίθεται για σκοπούς,
διάφορους από τους προβλεπόµενους στο Καταστατικό.
2) Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσµου, ολόκληρη η περιουσία του
περιέρχεται αυτοδικαίως στον πολιτιστικό σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» που
εδρεύει στην Ακράτα ή αν δεν υπάρχει στο Μουσικοχορευτικό Σύλλογο
Φιλαρµονική Ακράτας.
Άρθρο 23. Εφηµερίδα
1) Η έκδοση (έντυπη ή ηλεκτρονική) και η διαχείριση του δηµοσιογραφικού
οργάνου του Συνδέσµου «ΧΕΛΜΟΣ»

υπάγεται στις αρµοδιότητες του

∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ο Εκδότης και ο
∆ιευθυντής της εφηµερίδας.
3) Εκδότης της εφηµερίδας ορίζεται πάντοτε µέλος του Συνδέσµου.
4) ∆ιευθυντής

της εφηµερίδας µπορεί να ορισθεί και τρίτο πρόσωπο, το

οποίο έχει τα σχετικά προσόντα και την ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία.
Άρθρο 24. Εορτή Συνδέσµου
Ως εορτή του Συνδέσµου ορίζεται η πρώτη Κυριακή µετά την 19ην
Ιανουαρίου, επέτειο της ιδρύσεως του Σωµατείου.
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Άρθρο 25. Ισχύουσες διατάξεις
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Ν.∆ 795/1971
Περί Σωµατείων και Ενώσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
Άρθρο 26. Ακροτελεύτια διάταξη.
Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε ολόκληρο από τη Γενική Συνέλευση της
30.01.2011, αποτελείται από 26 άρθρα και τίθεται σε ισχύ από την ηµέρα
εγγραφής του στο ∆ηµόσιο Βιβλίο Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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