ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ »

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ

1.1

Ιδρύεται

Σωµατείο

µε

την

επωνυµία

«ΟΜΙΛΟΣ

ΦΙΛΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ (Οµιλος Φίλων
Ε.Ι.Γ.Κ.)», µε έδρα το Χαλάνδρι Αττικής
1.2

Για τις συναλλαγές και δραστηριότητες του Σωµατείου µε το

εξωτερικό η επωνυµία θα είναι : «Omilos Filon E.I.G.K.».

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

2.1

Σκοποί του Σωµατείου είναι :

Α) Η ηθική, οικονοµική και - εν γένει - η παντός είδους στήριξη του
Κοινωφελούς

Ιδρύµατος

µε

την

επωνυµία

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ

Ι∆ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ» (εφεξής, «το Ίδρυµα»), που
εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, προς την επίτευξη του καταστατικού
του σκοπού.
Β) Η αρωγή στην προσπάθεια του Ιδρύµατος για την επωφελέστερη
αξιοποίηση

του

Παιδικού

–

Βρεφονηπιακού

Σταθµού

«ΕΣΤΙΑ

ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ», το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί στο
πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του Ιδρύµατος.
Γ) Η διάδοση στο ευρύ κοινό - και ιδίως στους κατοίκους του ∆ήµου
Χαλανδρίου - του έργου που επιτελείται µέσω της δραστηριότητας
του Ιδρύµατος µε στόχο τη εθελοντική συµµετοχή τους και
προσφορά στην επίτευξη των στόχων του.
2.2

Μέσα για την επιδίωξη του καταστατικού σκοπού :

Το Σωµατείο επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών του µε κάθε
πρόσφορο νόµιµο µέσο, µεταξύ δε άλλων, µε τη διοργάνωση
πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, ήτοι, επιµορφωτικών και
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σεµιναρίων, µε την έκδοση βιβλίων, ενηµερωτικών δελτίων και
άλλων εντύπων, µε τη λειτουργία εντευκτηρίου, µε τη θέσπιση και
χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, µε την ανάληψη ή ενίσχυση
ευρύτερων πολιτιστικών εκστρατειών, καθώς και µε κάθε άλλη
νόµιµη ενέργεια πρόσφορη για την προώθηση των σκοπών του.
2.3

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του ως άνω σκοπού, θα

επιδιώκεται η προσέλκυση και ενεργοποίηση εθελοντών, οι οποίοι
θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν την προσφορά τους και να
παρέχουν την προσωπική τους εργασία για την ενίσχυση του έργου
του Σωµατείου και του Ιδρύµατος.
2.4

Για

την

επίτευξη

των

σκοπών

του

το

Σωµατείο

θα

δραστηριοποιείται πάντοτε σύµφωνα µε τον καταστατικό σκοπό του
Ιδρύµατος και τη βούληση του διαθέτη Γεωργίου Κουρτέση, όπως
αυτή ορίζεται στις από 16.12.1954, 06.11.1958 και 03.02.1959
διαθήκες του, νόµιµα δηµοσιευµένες στο Πρωτοδικείο Αθηνών
(2343/13.02.1959).
2.5 Το Σωµατείο δεν έχει κερδοσκοπικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ

3.1

Το Σωµατείο έχει τακτικά και επίτιµα µέλη.

3.2

Τακτικά µέλη του Σωµατείου µπορούν να είναι ενήλικα

φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα. Η εγγραφή ως τακτικού
µέλους του Σωµατείου γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και απόφαση του τελευταίου.
3.3

Επίτιµα µέλη µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

πρώην µέλη ή µη µέλη του Σωµατείου, τα οποία έχουν ανακηρυχθεί
ως τέτοια από τη Γενική Συνέλευση, µετά από πρόταση του
∆ιοικητικού

Συµβουλίου

του

Σωµατείου,

σε

αναγνώριση

των

εξαιρετικών υπηρεσιών που αυτά προσέφεραν για την προαγωγή
του έργου του Ιδρύµατος. Τα επίτιµα µέλη έχουν δικαίωµα να
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να εκφέρουν τη γνώµη τους,
δεν έχουν όµως το δικαίωµα να συµµετέχουν στις ψηφοφορίες και
στη λήψη αποφάσεων.
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Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

τηρεί

Μητρώο,

στο

οποίο

καταχωρίζονται τα ονόµατα και οι ∆ιευθύνσεις όλων των τακτικών
και επίτιµων µελών. Το Μητρώο µελών µπορεί να τηρείται και
µηχανογραφικά.
3.5

Ο

αριθµός

των

τακτικών

και

επίτιµων

µελών

είναι

απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΟΡΗΓΟΙ

4.1

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µέλη ή µη του Σωµατείου,

µπορούν να ανακηρυχθούν χορηγοί από τη Γενική Συνέλευση µετά
από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι χορηγοί έχουν το
δικαίωµα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να εκφέρουν τη
γνώµη τους, δεν έχουν όµως το δικαίωµα να συµµετέχουν στις
ψηφοφορίες και στη λήψη αποφάσεων.
4.2

Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

τηρεί

Μητρώο,

στο

οποίο

καταχωρούνται τα ονόµατα και οι ∆ιευθύνσεις όλων των χορηγών.
4.3

Ο αριθµός των χορηγών είναι απεριόριστος.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

5.1

Αίτηση για εγγραφή προσώπου ως µέλους του Σωµατείου

γίνεται εγγράφως προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
5.2

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία για

την εγγραφή των µελών µε βάση το Καταστατικό.
5.3

Η είσοδος του νέου µέλους στο Σωµατείο θα πρέπει να

προτείνεται από δύο τουλάχιστον τακτικά µέλη του Σωµατείου.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

6.1

Ολα τα τακτικά µέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές

τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο, έχουν καθ΄όλη τη διάρκεια
λειτουργίας του Σωµατείου δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές και

ψηφοφορίες
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Συνέλευση

στη

και

στη

∆ιοίκηση

του Σωµατείου.
6.2
για

Τα µέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια
την

πραγµατοποίηση

συµµορφώνονται

στις

των

σκοπών

διατάξεις

του

του

Σωµατείου,

Καταστατικού

να

και

να

εκπληρώνουν τακτικά κι εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις
τους.
6.3

Τα

µέλη

υποχρεούνται

να

συµµορφώνονται

µε

τους

εσωτερικούς κανονισµούς του Σωµατείου.
6.4

Σε

περίπτωση

υποχρέωσή

του

που

που

µέλος

απορρέει

του

από

το

Σωµατείου
παρόν,

παραβιάσει

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο µπορεί, µετά τις προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις του
µέλους, να επιβάλει τις παρακάτω ποινές, ανάλογα µε τη βαρύτητα
της παραβίασης και σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανονισµούς
του Σωµατείου :
α) προφορική παρατήρηση ή
β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη ή
γ) οριστική διαγραφή, η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

7.1

Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το

Σωµατείο µε απλή σχετική έγγραφη δήλωσή του προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
7.2

Λόγοι διαγραφής µέλους από το Σωµατείο είναι :

α) ενέργειες ή συµπεριφορά που έρχεται σε αντίθεση µε τους
σκοπούς ή τα συµφέροντα του Σωµατείου,
β) σοβαρές ή επανειληµµένες παραβιάσεις του Καταστατικού,
γ) µη καταβολή της συνδροµής του για δύο χρόνια.
7.3

Για

τη

διαγραφή

µέλους

του

Σωµατείου

εισηγείται

το

∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ
8.1

Οι

χορηγοί

δικαιούνται

να

παρευρίσκονται

εκδηλώσεις που οργανώνονται από το Σωµατείο.

σε

όλες

τις

8.2
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χορηγών και του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου

µπορεί

να

τερµατιστούν

τα

δικαιώµατα

και

οι

υποχρεώσεις των χορηγών.
8.3

Χορηγοί που στηρίζουν τους σκοπούς του Σωµατείου σε

µόνιµη βάση, λαµβάνουν τον τιµητικό τίτλο του Μεγάλου Χορηγού
µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1

Οι πόροι του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικούς και

έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι η εισφορά εγγραφής των µελών, οι
ετήσιες συνδροµές τους, οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των
µελών και τα εν γένει έσοδα του Σωµατείου από την περιουσία του.
Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές, οι κληρονοµιές, τα κληροδοτήµατα,
οι τυχόν επιχορηγήσεις από το ∆ηµόσιο, οι χορηγίες και οι
εισπράξεις από τις εκδηλώσεις, που οργανώνει το Σωµατείο,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.
9. 2

Η εισφορά εγγραφής µέλους στο Σωµατείο ορίζεται κατ΄

αρχήν σε δέκα Ευρώ (10,00 €) και η ετήσια συνδροµή σε είκοσι
Ευρώ (20,00 €). Τα ποσά αυτά είναι δυνατό να αναπροσαρµόζονται
κατ΄έτος µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10.1 Το Σωµατείο διοικείται και εκπροσωπείται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) µέλη. Στις συνεδριάσεις
του Σωµατείου παρίσταται υποχρεωτικά ένα µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

του

Ιδρύµατος

χωρίς

δικαίωµα

ψήφου.

Στις

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µπορεί να
παρίσταται ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου
χωρίς δικαίωµα ψήφου, εφόσον τούτο προβλέπεται σε σχετική
απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ιδρύµατος.
10.2 Οι

αρµοδιότητες

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

είναι

οι

ακόλουθες :
α) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το ετήσιο πρόγραµµα δράσης
του.
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τη
πρόγραµµα

δράσης

καθώς

και

Γενική

τις

Συνέλευση

αποφάσεις

της

Γενικής

Συνέλευσης.
γ) Συντάσσει στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους διαχειριστικό
απολογισµό, τον οποίο υποβάλει στην αµέσως επόµενη Γενική
συνέλευση και την Ελεγκτική Επιτροπή.
δ) Προτείνει στη Γενική Συνέλευση την είσοδο νέων µελών στο
Σωµατείο.
ε) Προσλαµβάνει το τυχόν προσωπικό του Σωµατείου.
στ) Καθορίζει το ύψος της εισφοράς εγγραφής και την ετήσια
συνδροµή των µελών.
10.3 Το

∆ιοικητικό

µεταβιβάζει

Συµβούλιο

ορισµένες

από

τις

µε

απόφασή

του

µπορεί

να

αρµοδιότητές

του

ή

τις

από

αρµοδιότητες που κατά το παρόν Καταστατικό ανήκουν στον
Πρόεδρο,

Αντιπρόεδρο,

Γραµµατέα

ή

Ταµία

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου σε τρίτους, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της
Γενικής Συνέλευσης ή και µη µέλη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.1 Τα

µέλη

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

καθώς

και

τρία

αναπληρωµατικά µέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
11.2 Οι εκλογές διεξάγονται από Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, τα
µέλη της οποίας εκλέγονται αµέσως µετά την εκλογή Προεδρείου µε
ανάταση χειρός, µε σχετική πλειοψηφία των παρισταµένων µελών.
11.3 Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την εκλογή του, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο

συνέρχεται

σε

σώµα

για

να

εκλέξει

Πρόεδρο,

Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και Σύµβουλο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται για τρία (3)
έτη. Αν η τριετία από την εκλογή του ∆ιοικητικού λήγει πριν από
την ηµεροµηνία συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, που θα εκλέξει
τη νέα ∆ιοίκηση, η θητεία του υφιστάµενου ∆ιοικητικού
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∆ιοίκησης .
12.2

Σε

περίπτωση

παραίτησης

µέλους

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου, στη θέση του καλείται το πρώτο κατά σειρά εκλογής
αναπληρωµατικό µέλος στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
το οποίο συγκροτείται και πάλι σε σώµα.
13.3 Μέλος
συνεχείς

που

απουσιάζει

συνεδριάσεις

αδικαιολόγητα

θεωρείται

ότι

επί

τέσσερις

παραιτήθηκε

(4)
και

αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος.
14.4 Εφόσον δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη, ή υπάρχουν,
αλλά αρνούνται να λάβουν µέρος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συγκεντρώνουν απαρτία,
συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13.1 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2)
φορές το χρόνο ή όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρός του. Επίσης, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται όταν το ζητήσουν εγγράφως από
τον Πρόεδρό του τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, προσδιορίζοντας
ταυτόχρονα τα θέµατα που θα συζητηθούν.
13.2

Στην

∆ιοικητικού

περίπτωση
Συµβουλίου

που

τρία

ζητούν

(3)
την

τουλάχιστον
έκτακτη

µέλη

του

σύγκληση

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρός του δεν το συγκαλέσει
εντός δέκα (10) ηµερών, µπορούν να το πράξουν οι αιτούντες µε
έγγραφη πρόσκλησή τους, που θα περιέχει απαραιτήτως τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης και θα πρέπει να αποσταλεί σε καθένα από
τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
13.3 Τα θέµατα της

ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του

∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται από τον Πρόεδρο, κάθε δε
µέλος µπορεί να προτείνει θέµατα προς συζήτηση.
13.4 Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

βρίσκεται

παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του.

σε

απαρτία

εφόσον

-813.5 Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε
απόλυτη

πλειοψηφία

των

παρόντων

µελών.

Σε

περίπτωση

ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
13.6 Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται
πρακτικά

που

υπογράφονται

από

τον

Πρόεδρο,

τον

Γενικό

Γραµµατέα και το Σύµβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον κάθε δικαστικής
και διοικητικής αρχής καθώς και σε όλες τις σχέσεις του Σωµατείου
µε τρίτους. Υπογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα, τα οποία
συνυπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας. Παρακολουθεί κι ελέγχει όλες
τις

εργασίες

του

Σωµατείου,

φροντίζει

για

την

τήρηση

και

εφαρµογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισµών του
Σωµατείου. Επιµελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µαζί µε το
Γενικό Γραµµατέα, παίρνοντας κάθε µέτρο για την εξασφάλιση των
συµφερόντων

του Σωµατείου, ακόµα και χωρίς

προηγούµενη

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εάν από την αναβολή
κινδυνεύουν σοβαρά τα συµφέροντα του Σωµατείου. Επιβλέπει τη
διαχείριση του Ταµία, µε τον οποίο συνυπογράφει τις διπλότυπες
αποδείξεις είσπραξης και τα σχετικά εντάλµατα πληρωµής.
14.2 Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει στα καθήκοντά
του ο Αντιπρόεδρος.
14.3 Εφόσον πρέπει να εκπροσωπηθεί το Σωµατείο σε συλλογικά
όργανα, συµβούλια ή συνέδρια άλλων ηµεδαπών ή αλλοδαπών
οργανώσεων ή επιτροπών ή σε επιτροπές του δηµοσίου τοµέα, είναι
δυνατό να ορισθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πρόσωπα
εκτός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

15.1 Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα βιβλία και φυλάσσει την
σφραγίδα του Σωµατείου. Συµπράττει µε τον Πρόεδρο όποτε

-9επιβάλλεται και εποπτεύει το τυχόν προσωπικό του Σωµατείου.
Επίσης, εποπτεύει τα γραφεία και επιµελείται για τη φύλαξη και τη
συντήρηση των κινητών πραγµάτων του Σωµατείου. ∆ιεκπεραιώνει
την αλληλογραφία του Σωµατείου και συντάσσει τα πρακτικά του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
15.2

Με

απόφαση

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

µπορεί

να

ανατεθούν µερικά από τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα σε
πρόσωπο µε ειδικά προσόντα, το οποίο θα φέρει τον τίτλο του
Ειδικού Γραµµατέα.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΑΜΙΑΣ

16.1 Ο Ταµίας διαχειρίζεται το ταµείο του Σωµατείου, µεριµνά για
την είσπραξη των συνδροµών και των άλλων πόρων του, για την
κατάθεση σε Τράπεζα κάθε ποσού του ταµείου και έχει την ευθύνη
γενικά για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Σωµατείου.
16.2 Οι εισπράξεις διενεργούνται από τον Ταµία ή από ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρόσωπο µε
έγγραφες αποδείξεις.
16.3 Οι πληρωµές και οι αναλήψεις από τις Τράπεζες Οι πληρωµές
και οι αναλήψεις από τις Τράπεζες ενεργούνται από τον Ταµία µε
εντάλµατα πληρωµής, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
Ταµία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
17.1 Το οικονοµικό έτος του Σωµατείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.

Κατ’ εξαίρεση, για το

πρώτο έτος της λειτουργίας του, το οικονοµικό έτος του Σωµατείου
είναι βραχύτερο και αρχίζει από την εγγραφή του στο ειδικό
δηµόσιο βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας του, λήγει
δε, την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
17.2

Για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωµατείου κατά τη

διάρκεια του οικονοµικού έτους και για την οικονοµική κατάσταση
του Σωµατείου κατά τη λήξη του έτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

- 10 υποβάλει στην αµέσως επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση σχετικό
διαχειριστικό απολογισµό.
17.3 Κληρονοµιές που καταλείπονται στο Σωµατείο γίνονται δεκτές
µόνο επ’ωφελεία απογραφής.
17.4

Το Σωµατείο µπορεί να τηρεί σε

Τράπεζες έναν ή

περισσότερους λογαριασµούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται
από τον Ταµία κάθε ταµειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων

(500,00)

Ευρώ.

Το

ποσό

αυτό

µπορεί

να

αυξοµειώνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18.1 Κάθε χρόνο η Γενική Συνέλευση διορίζει από τα µέλη της µια
Επιτροπή από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, στα οποία αναθέτει να
παρακολουθούν και να ελέγχουν τη διαχείριση της περιουσίας του
Σωµατείου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
18.2 Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
18.3 Τα µέλη της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση όλων των στοιχείων
για την οικονοµική κατάσταση και δραστηριότητα του Σωµατείου.
18.4 Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλει κατ’ έτος στην Τακτική Γενική
Συνέλευση έγγραφη έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας του
Σωµατείου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το προηγούµενο
οικονοµικό έτος. Η Γενική Συνέλευση δεν µπορεί να αποφασίζει
έγκυρα για τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισµό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου χωρίς αυτήν την έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19.1 Η Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου απαρτίζεται
από τα τακτικά µέλη που έχουν καταβάλει εµπρόθεσµα τις εισφορές
τους.
19.2 Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να εκπροσωπεί µέχρι δύο άλλα
τακτικά µέλη, µε έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στο
Προεδρείο µέχρι την έναρξη τη συνεδρίασης.

- 11 AΡΘΡΟ 20
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωµατείου
και αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τους σκοπούς και το έργο
του Σωµατείου, εφόσον αυτό δεν έχει ανατεθεί ρητά από το νόµο ή
το παρόν Καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
20.2 Οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης – πέραν των όσων
ορίζονται από το νόµο – είναι οι ακόλουθες :
α) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγµένων και του
ετήσιου διαχειριστικού απολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
γ) η είσοδος νέου µέλους στο Σωµατείο
δ) η απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη
ε)

η

εκλογή

και

η

ανάκληση

των

µελών

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου, καθώς και η αποβολή τους από το Σωµατείο
στ) η εκλογή και η ανάκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής
ζ) η εκλογή και η ανάκληση των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής
η) η ανακήρυξη των χορηγών και των επίτιµων µελών
θ) η τροποποίηση του Καταστατικού
ι) η διάλυση του Σωµατείου

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µέσα σε έξι µήνες
από τη λήξη του οικονοµικού έτους, έκτακτα δε, όποτε το κρίνει
αναγκαίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσει το ένα πέµπτο
(1/5) τουλάχιστον των µελών του Σωµατείου µε έγγραφη αίτησή
του, στην οποία θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα .
21.2 Η

σύγκληση

της

Γενικής

Συνέλευσης

γίνεται

από

το

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε έγγραφη πρόσκληση, που κοινοποιείται
τουλάχιστον προ επτά (7) ηµερών σε κάθε µέλος του Σωµατείου µε
επιστολή. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει τον ακριβή χρόνο και
τόπο καθώς και τα θέµατα που θα συζητηθούν.
21.3 Αν

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική

Συνέλευση εµπρόθεσµα, µπορεί να την συγκαλέσει µόνο ο

- 12 Πρόεδρος ή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των µελών του
Σωµατείου µε την παραπάνω διαδικασία.
21.4 Αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν συγκαλέσει την έκτακτη
Γενική Συνέλευση µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγγραφη αίτηση
του ενός πέµπτου (1/5) τουλάχιστον των µελών, µπορούν οι ίδιοι
οι αιτούντες να την συγκαλέσουν µε έγγραφη πρόσκλησή τους
προς τα τακτικά µέλη, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην
παράγραφο 20.2.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΡΤΙΑ –ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

22.1

Για

τη

συζήτηση

και

λήψη

αποφάσεων

στις

Γενικές

Συνελεύσεις απαιτείται να παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) του αριθµού των µελών µε δικαίωµα ψήφου. Κατ’ εξαίρεση
απαιτείται η παρουσία των µισών τουλάχιστον µελών για την
τροποποίηση

του

παρόντος

Καταστατικού

ή

τη

διάλυση

του

Σωµατείου. Ειδικά, όταν πρόκειται για την είσοδο νέου µέλους, η
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα 4/5 των
εγγεγραµµένων τακτικών µελών του Σωµατείου. Εάν δεν επιτευχθεί
η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνέλευση, η Γενική Συνέλευση
συγκαλείται εκ νέου και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το
1/2 των τακτικών µελών του Σωµατείου.
22.2 Εάν κατά την πρώτη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης δεν
συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση
εντός

το

πολύ

δέκα

(10)

ηµερών

από

τη

συνεδρίαση

που

µαταιώθηκε, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων µελών.
22.3 Εφόσον ο Νόµος ή το παρόν Καταστατικό δεν προβλέπουν
διαφορετικά, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών. Κατ’
εξαίρεση απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων
(3/4) των παρόντων µελών για την τροποποίηση του παρόντος
Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωµατείου.
22.4 Οµόφωνη απόφαση των µελών που έχει περιβληθεί στον
έγγραφο τύπο, ακόµη και αν δεν υποβλήθηκε για συζήτηση στην
Γενική Συνέλευση, θα έχει την ίδια ισχύ µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.

- 13 ΑΡΘΡΟ 23
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23.1

Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Όταν όµως τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί
το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των µελών, η ηµερήσια διάταξη
δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνει άλλα θέµατα από όσα αναφέρουν
στην αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση δεν µπορεί να λάβει έγκυρη απόφαση για θέµα
που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση των µελών.
23.2

Κατά

∆ιοικητικού

την

έναρξη

Συµβουλίου

της

συνεδρίασης

προεδρεύει

µέχρις

ο

Πρόεδρος
ότου

η

του

Γενική

Συνέλευση εκλέξει το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και, σε περίπτωση ψηφοφορίας, τα τρία
(3) µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει
την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης, διευθύνει τις
συζητήσεις και θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία. Ο Γραµµατέας
τηρεί τα πρακτικά. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα
θέµατα που έχουν σχέση µε τις αρχαιρεσίες, καταρτίζει τον
κατάλογο των υποψηφίων και στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει τη
διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά τη σειρά
επιτυχίας τους και συντάσσει πρακτικά.
23.3

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε ανάταση του χεριού.

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται για:
α) την εκλογή ή ανάκληση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και Ελεγκτών, καθώς και για την αποβολή µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου από το Σωµατείο και
β) εφόσον ζητηθεί, για προσωπικό εν γένει ζήτηµα που αφορά ένα
από τα µέλη.
23.4 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο
βιβλίο πρακτικών της και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γραµµατέα της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

24.1 Το Σωµατείο, όταν διαλυθεί, τίθεται σε εκκαθάριση και
θεωρείται ότι υφίσταται µόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά

- 14 το στάδιο της εκκαθάρισης κάθε έγγραφο του Σωµατείου αναφέρει
υποχρεωτικά ότι το Σωµατείο βρίσκεται σε εκκαθάριση.
24.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει χρέη εκκαθαριστού,
εκτός εάν η Γενική Συνέλευση εξέλεξε µε την απόφαση λύσης του
Σωµατείου άλλους εκκαθαριστές.
24.3 Οι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού και υποχρεούνται να
προβούν στην εξόφληση των κάθε είδους χρεών και υποχρεώσεων
του Σωµατείου, αφού προβούν στη ρευστοποίηση της περιουσίας
του. Μετά δε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης των
χρεών και υποχρεώσεων του Σωµατείου και των σκοπών της
εκκαθάρισης,

η

τυχόν

εναποµείνασα

περιουσία

θα

διατεθεί

αποκλειστικά στο κοινωφελές ίδρυµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ», στην κατοχή του οποίου περιέρχεται και το
σύνολο του αρχείου του.

ΑΡΘΡΟ 25
ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Το Σωµατείο έχει σφραγίδα που ο τύπος της καθορίζεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει εσωτερικούς κανονισµούς για
την κανονική διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων του Σωµατείου.
Η ισχύς των Κανονισµών αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου
τους στη Γραµµατεία του αρµόδιου Πρωτοδικείου σύµφωνα µε το
νόµο.
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει είκοσι επτά (27) άρθρα,
εγκρίθηκε σήµερα και ψηφίστηκε οµόφωνα από τους ιδρυτές και
θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωµατείου στα τηρούµενα βιβλία
Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κατόπιν

αυτών

συντάχθηκε

το

υπογράφηκε από όλα τα ιδρυτικά µέλη.

παρόν

καταστατικό,

που

