ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την
επωνυμία
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, του Νομού
Θεσσαλονίκης.2ο άρθρο : ΣΚΟΠΟΣ
I.

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:
α.
Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του.β.
Η συμβολή στην εν γένει ανάπτυξη του τομέα της
πληροφορικής.γ.
Η διενέργεια κάθε απαραίτητης και πρόσφορης πράξης που
κατευθύνεται στην ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής και
την ενημέρωση, εκπαίδευση, επαγγελματική και επιστημονική
κατάρτιση των μελών του Συνδέσμου.δ.
Η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο και
πολιτιστική εξύψωση της χώρας.ε.
Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και επίλυση των θεμάτων που
απασχολούν τον τομέα της πληροφορικής και τα μέλη του
Συνδέσμου.Στα πλαίσια του σκοπού του ο Σύνδεσμος μπορεί να συνεργάζεται με
άλλα Σωματεία που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και έχουν
σκοπούς, συναφείς με τους δικούς του. Ακόμη να μετέχει σε
ομοσπονδίες. Επίσης στα πλαίσια του σκοπού του, ο Σύνδεσμος
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, οι οποίες να συμβουλεύονται ή να
συνεργάζονται με τρίτους, ειδικούς επιστήμονες.- Ακόμη να
διοργανώνει επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια και κάθε φύσεως
εκδηλώσεις για τα μέλη του.-

II.

Δεν περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Συνδέσμου και
απαγορεύονται ρητά : α) Η εξάρτηση, όπως και η με οποιονδήποτε
τρόπο ανάμιξη του Συνδέσμου, σε πολιτικά κόμματα, β) Η διενέργεια
από τον Σύνδεσμο, πράξεων που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα,
πολιτικούς σκοπούς και γ) Η διενέργεια, απ’ τον Σύνδεσμο εμπορικών
πράξεων.-

III.

Προς λήψη απόφασης περί μεταβολής του σκοπού του Συνδέσμου,
απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων
δίνεται υποχρεωτικά εγγράφως.-

IV.

Πρός επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, θα χρησιμοποιείται κάθε
πρόσφορο, νόμιμο και θεμιτό μέσο.-

3ο άρθρο : ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία και
το έτος ίδρυσής του.4ο άρθρο : ΜΕΛΗ
I.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα και
εκπρόσωποι νομικών προσώπων, τα οποία έχουν ως κύριο
αντικείμενο δραστηριότητας τον τομέα της πληροφορικής και
δραστηριοποιούνται, στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο καθώς
και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

II.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου, ύστερα από έγγραφη αίτηση του
ενδιαφερομένου.-

III.

Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από
α)
δήλωση του ενδιαφερομένου, περί αποδοχής των διατάξεων του
Καταστατικού,
β)
βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, περί ενάρξεως δραστηριότητας,
γ)
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
δ)
σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο,
συμφωνητικό σύστασης (καταστατικό), με τις τυχόν
τροποποιήσεις του ή ΦΕΚ.-

IV.

Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου :
α) οι ανήλικοι,
β) αυτοί που στερήθηκαν του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε, για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση και
γ) όσοι τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με κάποιο μέλος του
Συνδέσμου ή είναι άμεσοι συνεργάτες κάποιου μέλους. -

V.

Τα μέλη είναι Τακτικά, Δόκιμα, Συνδεδεμένα και Επίτιμα.
α)
Τακτικά είναι τα μέλη που έχουν όλα τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό του
Συνδέσμου.
β)
Τα Δόκιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις εκδηλώσεις του
συνδέσμου χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τρείς
μήνες και χωρίς υποχρέωση συνδρομής. Μετά το πέρας του
εξαμήνου εάν θέλουν να παραμείνουν στον σύνδεσμο θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και να καταβάλλουν την ετήσια
συνδρομή και το τέλος εγγραφής
γ)
Τα Συνδεδεμένα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι
νομικών προσώπων που επιδεικνύουν υψηλό ενδιαφέρον στον
τομέα της πληροφορικής ή αναπτύσσουν σχέσεις εξαιρετικής
συνεργασίας με επιχειρήσεις του χώρου. Κριτήριο επιλογής των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι το τεχνολογικό τους επίπεδο
και η δυνατότητά τους να παράσχουν λύσεις στις επιχειρήσεις

δ)

πληροφορικής. Τα συνδεδεμένα μέλη μετέχουν στις εκδηλώσεις
του συνδέσμου χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και με
οικονομική συνδρομή που καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Επίτιμα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών
προσώπων ( δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών ή βιομηχανικών
ή άλλων επιχειρήσεων ) που επιδεικνύουν ισχυρές
εκσυγχρονιστικές τάσεις και ενδιαφέρον στους τομείς της
πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν
δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ούτε και υποχρέωση καταβολής
οικονομικής συνδρομής.

5ο άρθρο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
I.

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια που
κατευθύνεται στην πραγμάτωση του σκοπού του Συνδέσμου και να
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού. Επίσης να
εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα, τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις. -

II.

Ακόμη και μετά την παραίτηση ή την διαγραφή τους, τα μέλη
ευθύνονται και για τις εντός του έτους, παραίτησης ή διαγραφή
οικονομικές τους υποχρεώσεις. -

6ο άρθρο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
I.

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου, έχουν ίσα δικαιώματα. - Δικαιούνται να
παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και γενικά σε όλες τις
εκδηλώσεις του Συνδέσμου, και απολαμβάνουν τα ωφελήματα από την
δράση αυτού. -

II.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, όπως και
συμμετοχής στη Διοίκηση του Συνδέσμου, έχουν όλα τα μέλη που
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο. -

III.

Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται. -

7ο άρθρο : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη μπορούν να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν οποτεδήποτε
απ΄τον Σύνδεσμο, με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, αφού προηγουμένως πληρώσουν τις οφειλόμενες
συνδρομές και εισφορές του.-

8ο άρθρο : ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
I.

Κάθε μέλος αποβάλλεται από τον Σύνδεσμο, εφόσον συντρέχει
κάποιος από τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους :
α)

Αν αλλάξει αντικείμενο δραστηριότητας και δεν ασχολείται πλέον
στον τομέα της πληροφορικής.-

β)

Αν η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του ως
μέλους, και αντίθετη με τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του
Συνδέσμου. Ασυμβίβαστη συμπεριφορά υπό την παραπάνω
έννοια, αποτελεί κυρίως i) η μη αποδοχή ή περιφρόνηση των
αποφάσεων των οργάνων του Συνδέσμου & ii) η επανειλημμένη
παραβίαση διατάξεων του Καταστατικού των σκοπών καθώς και
του κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου.-

γ)

Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή των κάθε είδους
συνδρομών και εισφορών του, μέσα στα χρονικά όρια που
καθορίζονται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση
και τις διατάξεις του παρόντος.-

II.

Αν η απόφαση αποβολής επικυρωθεί και από την Γ.Σ., καθίσταται
οριστική, και ο αποβαλλόμενος παύει να αποτελεί μέλος του
Συνδέσμου, από την επομένη κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.- Το μέλος που αποβάλλεται, έχει δικαίωμα να
ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά της απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, από την ημέρα
που του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η αποβολή του έγινε εναντίον
των όρων του Καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχαν γι΄αυτήν, σπουδαίοι
λόγοι.-

III.

Μόνο μέλος που αποβάλλεται λόγο καθυστέρησης καταβολής των
συνδρομών του, μπορεί να επανεγραφεί στον Σύνδεσμο, εφόσον
καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές με τις τυχόν προσαυξήσεις που θα
ορισθούν από το Δ.Σ. και η περί επανεγγραφής αίτησή του γίνει δεκτή
από το Δ.Σ.-

IV.

Τα μέλη που αποχωρούν ή αποβάλλονται από τον Σύνδεσμο, δεν
διατηρούν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.-

9ο άρθρο : ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
I.

II.

Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου, είναι η Γενική Συνέλευση των
μελών (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική
Επιτροπή (Ε.Ε.).Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να μεταβιβάζει
μέρος των αρμοδιοτήτων σε επιτροπές που δημιουργούνται για τον
σκοπό αυτό και εξυπηρετούν την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων
και την καλύτερη οργάνωση και ταχύτερη λειτουργία του συνδέσμου.-

10ο άρθρο : Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
I.

Το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση. Οι
αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τα υπόλοιπα όργανα, τα οποία
λειτουργούν κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία της. Έχει
αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:
α)
εκλογή και παύση του Διοικητικού Συμβουλίου,
β)
εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
γ)
έγκριση του προϋπολογισμού, καθώς και του απολογισμού του
Διοικητικού Συμβουλίου,
δ)
απαλλαγής ή καταλογισμός ευθύνης, στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
ε)
τροποποίηση του Καταστατικού, στ) διαγραφή μελών,
ζ)
διάλυση του Συνδέσμου & η) αλλαγή του σκοπού του
Συνδέσμου.-

II.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται τακτικά, μία φορά τον
χρόνο, και έκτακτα οποτεδήποτε, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
παρακάτω.-

III.

Η τακτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε
χρόνου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου.-

IV.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5
τουλάχιστον των μελών του Συνδέσμου, η οποία πρέπει να περιέχει και
το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση της Γ.Σ. - Σε περίπτωση
υποβολής της αίτησης κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο
οφείλει να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δέκα μέρες, από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.-

V.

Η Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη), βρίσκεται σε απαρτία, όταν
σ’ αυτήν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα
ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική συγκαλείται
την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και χρόνο, και
βρίσκεται πλέον σε απαρτία, οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.-

VI.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, λαμβάνει αποφάσεις με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.-

VII.

Κατ΄εξαίρεση, προς λήψη απόφασης για την τροποποίηση του
Καταστατικού ή την διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται η παρουσία του
μισού τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων
των παρόντων.-

VIII.

Οι ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν πρόκειται
για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και για
λήψη απόφασης που αφορά προσωπικό θέμα, οπότε είναι μυστικές.-

IX.

Δεν επιτρέπεται η παροχή εξουσιοδότησης από μέλος σε τρίτο για την
συμμετοχή στα όργανα του συνδέσμου ή στις ψηφοφορίες.-

X.

Για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλονται
προσκλήσεις προς όλα τα μέλη, από το Διοικητικό Συμβούλιο. - Οι
προσκλήσεις καθορίζουν ακριβώς το είδος της Γενικής Συν/σης, το
τόπο και τον χρόνο που θα γίνει αυτή, καθώς και τα θέματα που θα
συζητηθούν. - Αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε όλα τα μέλη δέκα
τουλάχιστον μέρες πριν απ΄την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στις
προσκλήσεις πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η υπενθύμιση, ότι αν
δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο και
χώρο.-

XI.

Για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αρκεί η θυροκόλληση
στα γραφεία του Συνδέσμου, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την
συνεδρίαση, της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με
ταυτόχρονη αποστολή στα μέλη με FAX ή συστημένη αποστολή ή
τηλεγράφημα. Η παραπάνω απόφαση πρέπει επίσης να περιέχει, το
είδος της Γ.Σ., τον τόπο και τον χρόνο που θα γίνει αυτή, τα θέματα
που θα συζητηθούν και την υπενθύμιση, ότι αν δεν υπάρχει απαρτία, η
Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και
ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο.-

XII.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει κατόπιν προτάσεως του ΔΣ,
εσωτερικούς κανονισμούς που θα διέπουν τις σχέσεις των μελών
μεταξύ τους καθώς και με τους πελάτες τους. Οι κανονισμοί αυτοί
έχουν ισχύ όμοια με αυτή του καταστατικού και η παράβασή τους, θα
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, όμοιο με αυτό της παραβάσεως του
καταστατικού.-

11ο άρθρο ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
I.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
είναι άμισθο και εκλέγεται μαζί με τέσσερα αναπληρωματικά μέλη, κάθε
δυο χρόνια, από την Γενική Συνέλευση.- Μετά την εκλογή των μελών
του Δ.Σ. και μέσα σε δέκα μέρες απ’ αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.- Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος και τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία, κάποιο απ’ τα
μέλη του Δ.Σ.-

II.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου
και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα
για κάθε θέμα, εκτός από εκείνα, τα οποία έχουν ρήτα ανατεθεί, στη
Γενική Συνέλευση των μελών. Υποβάλλει στην τακτική Γενική
Συνέλευση προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επόμενης
διαχειριστικής της περιόδου που έληξε.-

III.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, και
έκτακτα, κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος. Επίσης,
τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., μπορούν να ζητήσουν την σύγκλησή
του, με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος οφείλει να
συγκαλέσει το Δ.Σ., μέσα σε δέκα μέρες απ’ την υποβολή της αίτησης.Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην
παραπάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται απ’ τα μέλη που υπέγραψαν
την αίτηση.-

IV.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα πέντε
(5) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου (και αν απουσιάζει αυτός, του Αντιπροέδρου).-

V.

Μέλος που απουσιάζει από πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις,
κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ.Αντικαθίσταται επίσης, μέλος που παραιτείται.- Οι αντικαταστάσεις
κατά σειρά από τους επιλαχόντες.-

12ο άρθρο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύει δικαστικώς
και εξωδίκως τον Σύνδεσμο, ενώπιον των Αρχών (Δικαστικών,
Διοικητικών κ.λ.π.) και κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις του και
κατευθύνει την δράση του. Επιβάλλει την ακριβή τήρηση του
Καταστατικού και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα, όλα τα έγγραφα
του Συνδέσμου (Πρακτικά των Συνεδριάσεων, χρηματικά εντάλματα
πληρωμής κ.λ.π.).- Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται απ’
τον Αντιπρόεδρο.13ο άρθρο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας, κρατάει την σφραγίδα και το αρχείο του
Συνδέσμου, διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί τα προβλεπόμενα
Βιβλία του. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα προς συζήτηση θέματα και
υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα τυο Συνδέσμου και τα
εντάλματα πληρωμής. Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει κάποιο από
τα μέλη του Δ.Σ.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ορίζει έναν ή και
περισσότερους βοηθούς του Γενικού Γραμματέα.-

14ο άρθρο Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές και κάθε άλλο έσοδο και ενεργεί
όλες τις πληρωμές, με εντάλματα που φέρουν τις υπογραφές του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ.- Τηρεί το Βιβλίο
Ταμείου, όπως και κάθε άλλο Βιβλίο που έχει σχέση με την καλή
διεξαγωγή της υπηρεσίας του. Εκδίδει και χορηγεί αποδείξεις για τα
ποσά που εισπράττει.- Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της επόμενης
διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισμό της προηγούμενης. Όταν
κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο. Οφείλει να καταθέτει
στην τράπεζα και στο όνομα του Συνδέσμου, τα ποσά που εισπράττει.
Κρατάει στα χέρια του για τις επείγουσες ανάγκες του Συνδέσμου, μόνο
το ποσό που θα εγκρίνει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.15ο άρθρο ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
I.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμβουλοι), εκτελούν τις
εργασίες που τους ανατέθει το Δ.Σ. και ασκούν τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται από το Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
ανατέθει με έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλη του, την διεκπεραίωση
ορισμένων υποθέσεων του Συνδέσμου. Σε περίπτωση θανάτου,
παραιτήσεως ή αποβολής οποιουδήποτε μέλους, αυτό αντικαθίσταται
από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των
επιλαχόντων, διενεργείται κλήρωση.-

II.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν περισσότερα των τριών μελών του
Δ.Σ., συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συμπληρώνει το
Διοικητικό Συμβούλιο ή εκλέγει νέο. Η θητεία του με αυτό τον τρόπο
εκλεγμένου Δ.Σ., δεν είναι δυνατό να είναι μεγαλύτερη του υπολοίπου
της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.- Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα
με απόφαση λαμβανομένη με τη συνήθη πλειοψηφία, να αντικαθιστά
μέλος ή και ολόκληρο το Δ.Σ.-

16ο άρθρο Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
I.

Αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται μαζί με τρία
αναπληρωματικά, από την ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.-

II.

Έχει θητεία διετή, συνεδριάζει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή
της και εκλέγει τον Πρόεδρο ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.
Ελέγχει την οικονομική διαχείρηση του Συνδέσμου και υποβάλλει
έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου,
συνοδευόμενη από εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι, από κάθε
ευθύνη, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας και ο
Ταμίας του Δ.Σ., οφείλουν να διευκολύνουν την Εξελεκτική Επιτροπή
και να επιδεικνύουν σε αυτήν, όλα τα έγγραφα στοιχεία.-

III.

Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή διαγραφής μέλους της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, η θέση αναπληρώνεται από τον αμέσως
επόμενο πλειοψηφήσαντα στις εκλογές.-

IV.

Κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον μελών της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει
έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσα σε δέκα μέρες από απ’ την υποβολή
της αίτησης.-

16Α άρθρο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
I.

Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
εκλέγεται και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε
(5) τακτικά μέλη. Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής.-

II.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο και
συνεδριάζει όσες φορές παρίσταται ανάγκη. Την πειθαρχική αγωγή
ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποχρεούται, εντός δύο μηνών από την
έγερση της πειθαρχικής αγωγής από το Διοικητικό Συμβούλιο, να
εκδόσει απόφαση, σε ειδικά δε θέματα το πολύ εντός τριών μηνών.-

III.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τις εξής ποινές:
α)
έγγραφη επίπληξη,
β)
πρόστιμο δραχμών 2.000 εώς και 50.000 υπέρ του ταμείου του
συνδέσμου,
γ)
προσωρινή διαγραφή και
δ)
σε περίπτωση σοβαροτάτων παραπτωμάτων το Πειθαρχικό
Συμβούλιο μπορεί να απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, με την
εισήγηση να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την αφαίρεση της
άδειας από τις αρμόδιες αρχές.-

IV.

Όλες οι από το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβαλλόμενες ποινές
γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του σωματείου.
Όσον αφορά την Ποινή της Οριστικής διαγραφής αποφαίνεται οριστικά
και αυταπαγγέλτως η επόμενη γενική συνέλευση με πλειοψηφία 3/4
των παρόντων.

V.

Σε κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν υπόκεινται οι αποφάσεις του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι οποίες καθίστανται τελεσίδικες, εφόσον
δεν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εντός 20
ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση τους.

VI.

Η ποινή οριστικής διαγραφής επιβάλλεται σε κάθε μέλος που δε
συμμορφώνεται με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η βαρύτητα της
παραβάσεως δικαιολογεί, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
την οριστική διαγραφή.-

VII.

Εκτός από τις ανωτέρω ποινές, τα μέλη του Σωματείου υπόκεινται στις
κατά Νόμο ποινικές κυρώσεις και κυρίως σε αυτές του άρθρου 40 Ν.Δ.
890/1971 και άρθρου 7 παρ.21 και 22 του Ν.1712/87.-

17ο άρθρο ΕΚΛΟΓΕΣ
I.

Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, διενεργούνται αρχαιρεσίες, κάθε δύο χρόνια.-

II.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως δύο τουλάχιστον μέρες
πρίν από την μέρα της ψηφοφορίας, με αίτηση προς το Δ.Σ.- Στην
αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται υποχρεωτικά, αν η υποψηφιότητα
αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.-

III.

Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο,
χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Ε.Ε.-

IV.

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται σε κάλπη, μέσα
σε φάκελο που φέρει την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, η
οποία είναι τριμελής, εκλέγεται από την Γ.Σ. πρίν από την εκλογή, την
οποία εποπτεύει, κάνει την διαλογή των ψήφων, συντάσσει το
πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους
επιλαχόντες.-

18ο άρθρο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
I.

Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α)
τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εισφορές των
μελών,
β)
τα εισοδήματα που τυχόν υπάρχουν από την περιουσία του
Συνδέσμου,
γ)
τα έσοδα από επιχορηγήσεις και από τις εκδηλώσεις του
Συνδέσμου,
δ)
τα κληροδοτήματα και οι δωρεές προς τον Σύνδεσμο, μελών ή
και τρίτων
ε)
οι προαιρετικές εισφορέςτων μελών και
στ)
κάθε άλλος πόρος που δεν αντίκειται στο παρόν ή στο νόμο.-

II.

Τα έσοδα διατίθενται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε
αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς του Συνδέσμου.-

III.

Η γενική συνέλευση έχει αρμοδιότητα να προβαίνει με αιτιολογημένη
απόφαση της σε αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών
του συνδέσμου ή στην κλιμάκωση αυτών με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια.

IV.

Η απόφασή του αυτή υπόκειται στην αναδρομική έγκριση της γενικής
συνελεύσεως.-

19ο άρθρο ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
I.

Ο Σύνδεσμος θα τηρεί τα παρακάτω αναφερόμενα Βιβλία, όπως και
κάθε άλλο που προβλέπεται από τον νόμο
α)
β)
γ)
δ)
ε)

II.

Βιβλίο Μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική
σειρά τα στοιχεία του κάθε μέλους, οι ημερομηνίες εγγραφής και
διαγραφής του, όπως και η ταμειακή του ενημέρωση.Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.Βιβλίο Πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική
σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.-

Τα μέλη του Συνδέσμου, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το
περιεχόμενο των Βιβλίων, μέσα σε μία εβδομάδα απ’ την υποβολή της
σχετικής έγγραφης αίτησης.-

20ο άρθρο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
I.

Τα μέλη υποχρεούνται προκαταβολικά μέσα στο πρώτο δίμηνο του
κάθε έτους, την ετήσια συνδρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται κάθε
φορά από την Γενική Συνέλευση των μελών, με απόφαση που
λαμβάνεται με συνήθη πλειοψηφία.-

II.

Η μή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων απ’τα μέλη, συνιστά λόγο
διαγραφής τους από τον Σύνδεσμο.-

III.

Επίσης, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του Συνδέσμου, τα μέλη
υποχρεούνται σε έκτακτες εισφορές, ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.-

IV.

Για κάθε ένα από τα έτη 1994 και 1995 το ποσό της ετήσιας συνδρομής
ορίζεται με το παρόν, στο ποσό των 50.000 δραχμών.-

V.

Το ποσό δικαιώματος εγγραφής,
Γενική Συνέλευση, με απόφαση
πλειοψηφία. Για κάθε ένα από τα
δικαιώματος εγγραφής, ορίζεται με
δραχμών.-

καθορίζεται κάθε φορά από την
που λαμβάνεται με τη συνήθη
έτη 1994 και 1995 το ποσό του
το παρόν, στο ποσό των 50.000

21ο άρθρο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
I.

Το Καταστατικό του Συνδέσμου μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο παρόν και στο Νόμο.-

II.

Ο Σύνδεσμος διαλύεται κατά πάντα χρόνο, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μελών του. Διαλύεται ακόμη στην περίπτωση που τα
μέλη του ελαττωθούν σε κάτω από δέκα (10), όπως και σε κάθε άλλη
περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο.-

III.

Αν ο Σύνδεσμος διαλυθεί, η περιουσία του δεν διανέμεται μεταξύ των
μελών του.- Η τύχη της περιουσίας του, μπορεί να καθοριστεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με απόφαση του αρμοδίου
Δικαστηρίου.-

22ο άρθρο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέφθηκε ή δεν ρυθμίστηκε ειδικά με
το παρόν, ισχύ θα έχουν οι σχετικές κάθε φορά μ’ αυτό, διατάξεις του
νόμου.Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείτε από εικοσιδύο (22) άρθρα,
συντάχθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του
Συνδέσμου, σε συνέλευση που έγινε για το σκοπό αυτό, στις
11/04/1994, στη θεσσαλονίκη.-

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
Ότι το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
με την 34217 απόφασή του (Διαδικασία Εκούσιας
Δικαιοδοσίας).
Θεσσαλονίκη 23/12/1997

