ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία « Σύλλογος ∆ιοικητικών Υπαλλήλων
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους », με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του.
β) Η μελέτη και προβολή οργανωτικών και λοιπών μέτρων που μπορούν να
συμβάλλουν στη βελτίωση της όλης λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
γ) Η παραπέρα εξύψωση του επιστημονικού και γενικά πνευματικού επιπέδου
των μελών του με κάθε πρόσφορο μέσο, π.χ. έκδοση εφημερίδας, διαλέξεις,
συναυλίες κ.λπ.
δ) Η ενίσχυση του συναδελφικού δεσμού και η καλλιέργεια πνεύματος
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών με διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. χοροεσπερίδες,
εκδρομές κ.λπ.).
ε) Η συνεργασία με άλλες ομοειδείς οργανώσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή
παρόμοιους σκοπούς, για το συντονισμό των προσπαθειών και την επίτευξη
αποτελέσματος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος του Συλλόγου εγγράφεται με αίτησή του, μόνιμο, δόκιμο ή επί συμβάσει
διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ.
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ΑΡΘΡΟ 4
1. Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν ως δικαίωμα εφ’ άπαξ εγγραφής δρχ.
χίλιες (1.000) και ετήσια συνδρομή δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. Η ετήσια συνδρομή
αναπροσαρμόζεται με νέα απόφαση της Γ.Σ.
2. Ανεξαρτήτως χρόνου εγγραφής καταβάλλεται από το μέλος πλήρης η ετήσια
συνδρομή.
3. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών του Νομού Αττικής καταβάλλεται
στον Ταμία του Συλλόγου, μέσα στο μήνα Ιανουάριο.
Τα μέλη της Επαρχίας αποστέλλουν τη συνδρομή τους, με ταχυδρομική επιταγή
στον Ταμία του Συλλόγου, το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 5
1. Μέλη καθυστερούντα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των δεν
δικαιούνται να ψηφίσουν στις συνελεύσεις.
2. Μέλη καθυστερούντα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους πέραν του
έτους διαγράφονται, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση επί του βιβλίου
των μελών, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα ως άνω διαγραφέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν, με απόφαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, συγχρόνως με την καταβολή των καθυστερουμένων
συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 6
1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε του Συλλόγου,
υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του από το μητρώο των μελών.
2. Τα μέλη διαγράφονται από το μητρώο του Συλλόγου, όταν δεν
συμμορφούνται προς το καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί
ότι συντρέχει λόγος διαγραφής, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύαεως.
3. Μέλος παραιτούμενο ή διαγραφόμενο δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή
των καταβληθεισών συνδρομών.
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4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου, να διαγράψει μέλη τα οποία δεν προσέρχονται αδικαιολόγητα σε τρεις
συνεχείς τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 7
1. Κάθε μέλος, που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή
παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνελεύσεως ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με την
αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και
υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες είναι: α) επίπληξη, β) προσωρινή
διαγραφή και γ) οριστική διαγραφή.
2. Η ως άνω πρώτη ποινή επιβάλλεται ανέκκλητα από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο,
ενώ η δεύτερη και η τρίτη απ’ αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Α.Κ.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος πρέπει
να καλείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε απολογία εντός τασσόμενης ευλόγου
προθεσμίας. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται και
χωρίς αυτή.
4. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής μπορεί να ασκηθεί, η σύμφωνα με
το άρθρο 88 του Α.Κ., προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να τους αναγνωρίζεται η ιδιότητα αυτή και να μην τους αφαιρείται εφόσον
τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις του παρόντος.
β) Να μετέχουν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών ή
εκτάκτων, να διατυπώνουν τις απόψεις των, καθώς και κάθε παράπονο, αιτίαση ή
υπόδειξη ενώπιον αυτών.
γ) Να

υποβάλλουν

εγγράφως

προς

το

∆.Σ.

προτάσεις

αποβλέπουσες στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

ή

υποδείξεις
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δ) Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την
ανάδειξη των οργάνων της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως του Συλλόγου.
ε) Αριθμός τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις προς τον σύλλογο
οικονομικές τους υποχρεώσεις, που ν’ αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο (1/5) τους
συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, μπορεί να ζητεί την σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την
διαπίστωση, δυσπιστίας ή μομφής, κατά ενός ή περισσοτέρων μελών του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 9
Τα μέλη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να μετέχουν των εκάστοτε συγκαλουμένων τακτικών ή εκτάκτων Γενικών
Συνελεύσεων.
β) Να εκπληρούν τις προς τον σύλλογο οικονομικές τους υποχρεώσεις.
γ) Να παρέχουν την συνδρομή τους σε κάθε προσπάθεια επιδιώξεως
οποιουδήποτε σκοπού του παρόντος και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων
του Συλλόγου (Γενικών Συνελεύσεων, ∆ιοικητικού Συμβουλίου), εφόσον αυτές
λαμβάνονται νομότυπα και δεν αφίστανται του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόρους του Συλλόγου αποτελούν:
α) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών.
β) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών.
γ) Οι προαιρετικές ή έκτακτες συνδρομές των μελών.
δ) Οι προκύπτουσες τυχόν διαφορές πέραν από τις δαπάνες από την οργάνωση
εορτών, χοροεσπερίδων, συναυλιών, εράνων, λαχείων, εντύπων, εκδόσεων κ.λπ.
ε) Οι παροχές ή επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε πηγή.
ΑΡΘΡΟ 11
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
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α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.
β) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
2. Οι τακτικές Συνελεύσεις γίνονται μια φορά το χρόνο, το πρώτο ημερολογιακό
τρίμηνο, οι έκτακτες δε όποτε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ή
ήθελε ζητήσει τούτο το ένα δέκατο (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
του Συλλόγου, με έγγραφη αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα
αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες
από της υποβολής της αιτήσεως.
3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει επί
άλλων θεμάτων, πλην των αναγραφομένων στην ημερήσια διάταξη αυτής.
4. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να καθορίζουν σαφώς τον
τόπο και χρόνο αυτής και να τοιχοκολλούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
της ορισθείσης ημερομηνίας συγκλήσεως, στο κεντρικό κατάστημα της υπηρεσίας και
να στέλλονται ταυτόχρονα σε όλες τις περιφερειακές μονάδες του ΝΣΚ ή όπου αλλού
υπηρετούν μέλη του Συλλόγου μας.
ΑΡΘΡΟ 13
1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
2. Για να υπάρχει απαρτία απαιτείται να είναι παρόντες κατά την πρώτη Γενική
Συνέλευση το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
του Συλλόγου, των υπηρετούντων στο Νομό Αττικής και εφόσον αυτή δεν επιτευχθεί
καλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από της πρώτης και με τα
αυτά θέματα, η οποία θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν
παρευρεθούν.
3. Για τη λήψη αποφάσεως προς τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη
διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία των μισών από τα οικονομικά
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τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων.
4. Επί θεμάτων προσωπικών, αρχαιρεσιών, εκλογής εφορευτικής επιτροπής,
εγκρίσεως λογοδοσίας και προτάσεως δυσπιστίας ή μομφής, είναι μυστικές.
ΑΡΘΡΟ 14
1.

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

λογοδοτεί δια του Προέδρου επί των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους,
αναγιγνώσκεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμιακής διαχειρίσεως ως και η
επί του ελέγχου της διαχειρίσεως έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, μεθ’ α η
συνέλευσις αποφαίνεται περί εγκρίσεως ή μη, της διαχειρίσεως.
2. Από τη Γενική Συνέλευση του έτους, για το οποίο προβλέπεται η διεξαγωγή
αρχαιρεσιών, εκλέγεται διμελής Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη.
3. Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος, που
ορίζεται από το Πρωτοδικείο, μετά από αίτηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 15
1. Κατά την έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, αμέσως δε στη συνέχεια εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση, με ανάταση του χεριού, προσωρινό τριμελές Προεδρείο, ήτοι Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος και Γραμματέας.
Το προσωρινό τούτο Προεδρείο, διαπιστώνει με τη συνεργασία του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου την ύπαρξη απαρτίας και συντάσσει σχετικό πρακτικό, εισερχομένης στη
συνέχεια της Γενικής Συνελεύσεως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
2. Για τις ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως συζητήσεις και τις αποφάσεις που
λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο
και Γραμματέα του Προεδρείου, καταχωρίζονται δε στα οικεία βιβλία του Συλλόγου
από τον Γραμματέα της Τριμελούς Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
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Οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη μελών των οργάνων της ∆ιοικήσεως του
Συλλόγου και Αντιπροσώπων στο Συνέδριο του ∆ευτεροβαθμίου Συνδικαλιστικού
Οργάνου, διενεργούνται ανά διετία στην Αθήνα, σε ημερομηνία που ορίζεται από την
Γενική Συνέλευση και η οποία δεν απέχει πέραν των τριάντα (30) ημερών από τη
σύγκληση αυτής και κάτω από την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 17
1. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή με έγγραφη
δήλωση δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας
των αρχαιρεσιών.
2. Οι υποψήφιοι εμφανίζονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά, σε κοινό
ψηφοδέλτιο, χωριστά, για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και το
∆ευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο. ∆ικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικά
τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, που παρίστανται αυτοπροσώπως. ∆έκα (10)
ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες ανακοινούνται από την Εφορευτική Επιτροπή οι
υποψηφιότητες.
3.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αιτήσεις

υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα τους κατά την κρίση του καταλλήλους
για τα ως άνω αξιώματα.
4. Η ψηφοφορία ορίζεται σε μη εργάσιμο χρόνο και διαρκεί 4 ώρες.
5. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί
στο

τραπέζι

ψηφοδόχο.

Στη

συνέχεια,

διανέμει

στους

παρισταμένους

ή

προσερχομένους εκλογείς το ψηφοδέλτιο και παρέχει κάθε επεξήγηση ή διευκρίνιση
για τον τρόπο ψηφοφορίας.
6. α) Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα μέχρι επτά (7) σταυρών προτιμήσεως για την
ανάδειξη μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τριών (3) σταυρών για την
ανάδειξη μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και τόσων σταυρών για την εκλογή
Αντιπροσώπων στο Συνέδριο του ∆ευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου, όσος ο
αριθμός των εκλεγομένων Αντιπροσώπων του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το
εκλογικό μέτρο που ισχύει στο καταστατικό του ∆ευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού
Οργάνου.
β) Κάθε εκλογέας προσερχόμενος ρίπτει, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς
του και τον από το μητρώο των μελών γενόμενο έλεγχο περί του εάν έχει δικαίωμα
ψήφου, το ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγραφεί στον
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προς τούτο τηρούμενο ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων το ονοματεπώνυμό του
και ο αριθμός μητρώου.
7. α) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και η
Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας.
β) Από τους υποψηφίους θεωρούνται επιτυχόντες εκείνοι που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους, μέχρι συμπληρώσεως του για κάθε Όργανο του Συλλόγου
απαιτούμενου αριθμού μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες.
γ) Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τελικό πρακτικό για την
εκλογή, των ψήφων που έλαβε κάθε ένας από τους υποψηφίους και την ανακήρυξη
των

επιτυχόντων

τακτικών

μελών

και

ισαρίθμων

αναπληρωματικών,

που

υπογράφεται από αυτή και ύστερα παραδίδεται μαζί με όλα τα σχετικά της
διεξαχθείσης εκλογής στο ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο, επί αποδείξει παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κατά τα ανωτέρω δια μυστικής
ψηφοφορίας για διετή θητεία, είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους.
2. ∆εν μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα από ένα των
αξιωμάτων, με εξαίρεση τους αντιπροσώπους στο ∆ευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό
Όργανο, που μπορούν να είναι και μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
3. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει κυρίως τις εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
α) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Αποφασίζει κάθε φορά, με αιτιολογημένη απόφαση, για την παραδοχή ή
απόρριψη των υποβαλλομένων αιτήσεων εγγραφής και αιτήσεων διαγραφής μελών,
τις οποίες αποδέχεται χωρίς άλλο.
γ) Γνωστοποιεί με τοιχοκόλληση τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής του
ισολογισμού και απολογισμού της χρονικής περιόδου της θητείας του, συντάσσει και
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του νέου συνδικαλιστικού
έτους.
δ) Μεριμνά για την αύξηση της οργανικής δυνάμεως του Συλλόγου.
ε) Αποφασίζει για τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.
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στ) Μεριμνά για την προώθηση κάθε ζητήματος, που τείνει στην ευόδωση των
σκοπών του Συλλόγου και γενικά επιμελείται της διοικήσεως και της διαχειρίσεως της
περιουσίας του Συλλόγου, έχοντας ευθύνη για κάθε διαπιστούμενη παράβαση ή
παράλειψη.
ζ) Αποφασίζει για την ένταξη του Συλλόγου σε ∆ευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό
Όργανο.
η) Προβαίνει στην σύσταση επιτροπών από μέλη του Συλλόγου, στις οποίες
προΐσταται ένα από τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την οργάνωση
διαλέξεων, εκδρομών κ.λπ. Η χρονική διάρκεια των επιτροπών τούτων συμπίπτει με
αυτή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
θ) Ενημερώνει τα μέλη με ανακοινώσεις, σε κάθε γενικό ζήτημα, σχετικό προς
τους σκοπούς του Συλλόγου.
ι) Προβαίνει, εφόσον τα οικονομικά του Συλλόγου το επιτρέπουν, στη μίσθωση
οικήματος για την εγκατάσταση των Γραφείων του Συλλόγου και την προμήθεια κάθε
αντικειμένου εξυπηρετικού των σκοπών αυτού.
4. Η παράδοση και παραλαβή της περιουσίας, της διαχειρίσεως και όλων των
βιβλίων και τίτλων του Συλλόγου, από Συμβουλίου σε Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε 20
ημέρες από των αρχαιρεσιών, βάσει λεπτομερούς και τακτικού πρωτοκόλλου
συντασσομένου σε ιδιαίτερο βιβλίο και προσυπογραφόμενο από τους παραδίδοντες
και τους παραλαμβάνοντες Προέδρους, Γενικούς Γραμματείς και Ταμίες, ως και της
κατά το έτος της παραλαβής Ελεγκτικής Επιτροπής συμπαρισταμένης.
5. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν δύο φορές το μήνα,
έκτακτα δε όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητήσουν τούτο εγγράφως τρία
(3) τουλάχιστον μέλη του.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Πρόεδρος αρνείται ή αμελεί να συγκαλέσει το
∆.Σ. εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της έγγραφης αιτήσεως, τούτο
συγκαλείται από εκείνους που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή του.
6. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα
(4) από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
7. Για τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που
καταχωρίζονται στο γι’ αυτό το σκοπό τηρούμενο ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά
υπογράφονται απ’ τα παριστάμενα μέλη. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζονται
με αίτησή τους και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.
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8. Μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις
(3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται από τον πρώτο
επιλαχόντα.
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
Το νεοεκλεγέν ∆.Σ., δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων υπό
της Εφορευτικής Επιτροπής συνέρχεται υπό την Προεδρία του πλειοψηφίσαντος
Συμβούλου ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού υπό του επομένου στη σειρά εκλογής
και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μέχρι τελικής εκλογής.
ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου:
α) Εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως καθόσον αφορά τις σχέσεις
αυτού προς τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά.
β) Συμβάλλεται εξ ονόματος του Συλλόγου, ύστερα από εξουσιοδότηση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου.
γ) Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις,
προεδρεύει αυτών εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της
εκτελέσεως των λαμβανομένων αποφάσεων και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής,
τα γραμμάτια εισπράξεως, τον ισολογισμό, προϋπολογισμό και απολογισμό του
Συλλόγου.
δ) Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για όλα τα πεπραγμένα του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου, κατά το διάστημα της θητείας του.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτου
κωλυομένου ο πρεσβύτερος των Συμβούλων.
ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

11
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο και επικουρεί
τούτον στην άσκηση των υπό του προηγουμένου άρθρου καθηκόντων του.
ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Προΐσταται και διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου.
β) Τηρεί τα Μητρώα, το Αρχείο, τα βιβλία και τα έγγραφα ως και την σφραγίδα
του Συλλόγου και επιμελείται για την φύλαξή τους.
γ) Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και επιμελείται της υπογραφής τούτων.
δ) ∆ιεξάγει την αλληλογραφία και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε
εξερχόμενο έγγραφο και τα χρηματικά εντάλματα.
ε) Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του
∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
στ) Παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών του Συλλόγου.
2. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους
Συμβούλους, οριζόμενος από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1. Ο Ταμίας:
α) ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
β) Ενεργεί

κάθε είσπραξη με

διπλότυπες

αποδείξεις

αριθμημένες

και

θεωρημένες από τον Πρόεδρο.
γ) Ενεργεί κάθε πληρωμή με χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
δ) Φυλάσσει τα χρήματα με ατομική του ευθύνη και καταθέτει αυτά στις
Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσόν υπερβαίνει τις πέντε
χιλιάδες (5.000) δραχμές εντός ευλόγου χρόνου, όχι πάντως πέραν των πέντε (5)
ημερών, σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή όπως αλλιώς αποφασίζει το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο.
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2. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο
οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κατά την ενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη ∆ιοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου εκλέγεται ομοίως και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή αυτού, για το ίδιο με το
∆ιοικητικό Συμβούλιο χρονικό διάστημα.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του
πλειοψηφίσαντος μέλους της, εκλέγουσα τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.
Ελέγχει με μεγάλη προσοχή την διαχείριση του Ταμείου του Συλλόγου, τηρούσα
πρακτικά εγγραφόμενα στο οικείο βιβλίο, την δε σχετική έκθεση υποβάλλει στη
Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 25
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Κ.ΛΠ.
1. Απαγορεύεται η εκλογή του αυτού προσώπου στη ∆ιοίκηση του Συλλόγου
και στην Ελεγκτική Επιτροπή.
2. Η μείωση των μελών του Συλλόγου δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο
διαλύσεώς του, εφ’ όσον παραμένουν ενεργά μέλη αυτού, περισσότερα των είκοσι
(20).
3. Ο Σύλλογος από της διαλύσεώς του τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση. Χρέη
εκκαθαριστού αναλαμβάνει η Ελεγκτική Επιτροπή, η δε περιουσία του Συλλόγου
περιέρχεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, μέχρις ότου ανασυσταθεί ή
δημιουργηθεί νέος Σύλλογος που να έχει παρεμφερείς σκοπούς.
4. Ο Σύλλογος είναι αμέτοχος κάθε πολιτικής κινήσεως. Στις αίθουσες αυτού και
κατά τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως
απαγορεύεται κάθε πολιτική συζήτηση με ποινή την οριστική διαγραφή του μέλους ή
των μελών, τα οποία θα ήθελαν να παραβούν την παρούσα διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 26
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Ο Σύλλογος έχει επίσημη σφραγίδα κυκλική, που περιλαμβάνει τον τίτλο αυτού
και το έτος ιδρύσεώς του στο μέσον.
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Υπό του Συλλόγου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α) Μητρώο μελών.
β) Πρωτόκολλο και Αρχείο εισερχομένων εγγράφων μαζί με τους σχετικούς
φακέλους.
γ) Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
ε) Βιβλίο Ταμείου.
στ) Βιβλίο Γραμματίων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής.
ζ) Τα πιο πάνω βιβλία αριθμούνται και στο τέλος αυτών, υπογράφεται από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο η σελιδομέτρησή τους.
ΑΡΘΡΟ 28
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται
σύμφωνα προς τις περί Σωματείων κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 29
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα, μετά τις
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Γ.Σ. που
συγκλήθηκε την 16ην Απριλίου 1992, για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως
τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο
βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΑΘΗΝΑ 20-4-92
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΦΕΙΑ∆ΑΚΗ

