ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ»

Στην Αθήνα σήµερα 15/3/2010
ιδρύεται Σωµατείο µή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο διέπεται από τους ακόλουθους
καταστατικούς όρους και συµφωνίες, που περιέχονται στο παρόν καταστατικό και από τις διατάξεις
των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού Κώδικα.
Συµφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω άρθρα:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε∆ΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α
1.1. Η επωνυµία του Σωµατείου είναι «Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών» ,
παρουσιαζόµενη και µε το ακρωνύµιο «Σ.Υ.∆.»
1.2. Έδρα του Σωµατείου «Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών», είναι η
Αθήνα.
Το Σωµατείο διατηρεί τη δυνατότητα να ιδρύει γραφεία αντιπροσώπευσης – τοπικά
παραρτήµατα όπου αλλού αυτό κρίνεται πρόσφορο και θεµιτό.
1.3. Η σχέση των γραφείων αντιπροσώπευσης – τοπικών παραρτηµάτων µε το κέντρο – έδρα
του Σωµατείου καθορίζεται από το παρόν καταστατικό.
1.4. Το κύριο έµβληµα του Σωµατείου αποτελείται από την το διεθνές έµβληµα αναγνώρισης
των διαφυλικών ατόµων που παρουσιάζεται κάτω από τον τίτλο του παρόντος
καταστατικού, συµπληρωµένο µε την ονοµασία του Σωµατείου.
1.5. Η σφραγίδα του Σωµατείου είναι κυκλική – στην περιφέρεια του κύκλου αναφέρεται
πλήρης η ονοµασία του Σωµατείου (Σωµατείο Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών) και στο κέντρο
βρίσκεται το έµβληµα.
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2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
2.1. Το Σωµατείο είναι µη κυβερνητική οργάνωση: Τα µέλη που µετέχουν στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του κέντρου και των τοπικών παραρτηµάτων υποχρεούνται να µην είναι
εγγεγραµµένα σε κυβερνητικές ή κοµµατικές οργανώσεις ή να απέχουν του δικαιώµατος
του εκλέγεσθαι σε αυτές ή σε σχετική µε αυτές δραστηριότητα, µε εξαίρεση τις
επαγγελµατικές σχέσεις.
2.2. Το Σωµατείο είναι οργάνωση εθελοντική και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι µη
αµοιβόµενες υπηρεσίες της παρέχονται από τα µέλη του Σωµατείου εθελοντικά. Οι
αµοιβόµενες υπηρεσίες δεν έχουν σκοπό τη συγκέντρωση ιδίων εσόδων, αλλά
χρησιµοποιούνται για την κάλυψη βασικών και λειτουργικών αναγκών του Σωµατείου.
Κανένα µέλος δεν αµοίβεται για τις υπηρεσίες του προς αυτό.
3. ΑΡΧΕΣ-ΣΚΟΠΟΙ
3.1. Η προώθηση και υποστήριξη της ισονοµίας, ισότητας και της ίσης µεταχείρισης των
ευρισκόµενων στην Ελληνική Επικράτεια διαφυλικών και διεµφυλικών ατόµων (τραβεστί,
παρενδυτικών ανδρών και γυναικών, τρανσέξουαλ, ερµαφρόδιτων και µεσοφυλικών
ατόµων).
3.2. Η κατάργηση των διακρίσεων µε βάση την ταυτότητα φύλου, σύµφωνα µε τις αρχές που
προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγµα, τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές της Yogyakarta.
3.3. Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των διαφυλικών και διεµφυλικών ατόµων και η
διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων µε στόχο τη διάδοση των σκοπών του.
3.4. Οι σκοποί του Σωµατείου θα πραγµατοποιούνται µε έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού
υλικού, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δηµόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις, σύσταση
συµβουλευτικών ή επιστηµονικών επιτροπών, διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων.
3.5. Η δηµιουργία ξενώνα για την στέγαση και σίτιση και γενικά την υποστήριξη των
διαφυλικών ατόµων που βρίσκονται σε αδυναµία λόγω του κοινωνικού αποκλεισµού τους.
3.6. Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων µε αντίστοιχες του εξωτερικού καθώς και
µε άλλες µη κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις µε δράση για τα δικαιώµατα των
οµοφυλόφιλων και αµφιφυλόφιλων αντρών και γυναικών.
4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
4.1. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται 10ετής, αρχοµένη από σήµερα και λήγουσα την
αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2019, στην οποία το Σωµατείο λύεται αυτοµάτως χωρίς
τη συγκατάθεση ή συνεδρίαση των οργάνων της.
4.2. Η διάρκεια του Σωµατείου µπορεί να παραταθεί προ της λήξεώς του ή να συντµηθεί
κατόπιν προηγουµένης συµφωνίας της Γενικής Συνέλευσης, κατά πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) του συνόλου των ταµειακώς εντάξει µελών.
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5. ΠΟΡΟΙ και ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
5.1. Οι πόροι του Σωµατείου που συλλέγονται στο Γενικό Ταµείο του Σωµατείου και στα
ταµεία των γραφείων αντιπροσώπευσης, είναι οι δωρεές, οι χορηγίες, καθώς και ό,τι άλλο
νοµίµως και εξ οιουδήποτε λόγου κτάται.
5.2. Επιπλέον στους πόρους που συλλέγονται στο Γενικό Ταµείο του Σωµατείου
συµπεριλαµβάνονται οι συνδροµές και το δικαίωµα εγγραφής των µελών.
5.3. Το ύψος των συνδροµών και του δικαιώµατος εγγραφής µέλους, θα καθορίζεται στην
απολογιστική Γενική Συνέλευση του έτους.
5.4. Οι πόροι του Σωµατείου οι οποίοι συλλέγονται στα Ταµεία των γραφείων
αντιπροσώπευσης και για τη διαχείριση των οποίων ευθύνεται ο Ταµίας του αντίστοιχου
Παραρτήµατος, προέρχονται από: χορηγίες ή δωρεές προς το Παράρτηµα καθώς και οι
εγγραφές / συνδροµές µελών.
5.5. Η περιουσία του Σωµατείου περιλαµβάνει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα
οποία έχουν αποκτηθεί µε τις χορηγίες προς το Σωµατείο.
5.6. Τα ταµεία των γραφείων αντιπροσώπευσης υπάγονται λογιστικώς άµεσα στο Γενικό
Ταµείο, και οι τακτικές ή έκτακτες δαπάνες για λειτουργικά ή άλλα έξοδα, ρυθµίζονται µε
εσωτερικό κανονισµό που προτείνεται από το ∆.Σ. του Σωµατείου και ψηφίζεται στη
Γενική Συνέλευση.
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ
6.1. Το Σωµατείο αποτελείται από τακτικά και δόκιµα µέλη
6.2. Τα τακτικά µέλη θα αποκαλούνται στο εξής µε τον όρο «µέλη»
6.3. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό µελών όλων των κατηγοριών
6.4. Τηρείται βιβλίο µελών του Σωµατείου, µε τις αιτήσεις εγγραφής των µελών όλων των
κατηγοριών
6.5. Το βιβλίο µελών µε όλες τις λεπτοµέρειές του µπορεί να διατηρείται σε φυσική ή
ηλεκτρονική µορφή
7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
7.1. Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους του Σωµατείου
καταθέτει αίτηση µέλους σε ένα Παράρτηµα του Σωµατείου ή στο Γενικό Γραµµατέα. Η
αίτηση συνοδεύεται µε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος
καταστατικού. Με την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος αποκτά την ιδιότητα του
δόκιµου µέλους. Το δόκιµο µέλος έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε κάθε δράση του
Σωµατείου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου στα όργανα του, για ένα χρόνο, όσο ορίζεται να
διαρκεί η ιδιότητα του δόκιµου µέλους.
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7.2. Κάθε αίτηση για την ιδιότητα του µέλους εξετάζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εν
λόγω Παραρτήµατος ή από το ∆.Σ. του Σωµατείου και γίνεται δεκτή εκτός αν ο
ενδιαφερόµενος έχει αναπτύξει δράση εναντίον των σκοπών του Σωµατείου, έχει στερηθεί
τα πολιτικά του δικαιώµατα ή έχει στερηθεί µε απόφαση της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης το
δικαίωµα της ίδρυσης ή συµµετοχής σε συνεταιρισµούς ή ενώσεις για όσο διάστηµα
διαρκεί αυτή η στέρηση.
7.3. Εφόσον το Συµβούλιο του Παραρτήµατος ή το ∆.Σ. του Σωµατείου κάνει δεκτή µία αίτηση,
ο αιτών αποκτά αµέσως την ιδιότητα του τακτικού µέλους.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
8.1. Για τη συµµετοχή των µελών στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) κατά την άσκηση του
δικαιώµατος της ψήφου και του εκλέγεσθαι, αρκεί η εγγραφή στο Σωµατείο να έχει
πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον 1 µήνα πριν την σύγκλιση της Συνέλευσης.
8.2. Αρµόδιο για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής ενός µέλους είναι το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε την κρίση του για την αποδοχή ή µη της κάθε αίτησης
8.3. Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που τους
απονέµει ο νόµος και το παρόν καταστατικό:
8.3.1. Μεριµνούν για τη διατήρηση του θεσµού του Σωµατείου και τη διάδοση των
σκοπών του.
8.3.2. Παρουσιάζουν τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν στο πλαίσιο του Σωµατείου.
8.3.3. Συµµετέχουν σε όσες το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις του Σωµατείου.
8.3.4. Μπορούν να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Σωµατείου και να εγγράφονται
στη λίστα οµιλητών µε προτεραιότητα.
8.3.5. Μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Σωµατείου.
8.3.6. Μπορούν να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα διοικητικά όργανα εφόσον είναι
ταµειακώς εντάξει.
8.3.7. Μπορούν να µετέχουν στις δραστηριότητες του Παραρτήµατος, στο οποίο ανήκουν,
όπως αυτές καθορίζονται µέσα από τα όργανα αυτού.
8.3.8. Μπορούν να µετέχουν στις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση.
8.3.9. Μπορούν να εκπροσωπούν το σωµατείο µε την παρουσία τους σε επιστηµονικές
εκδηλώσεις ή κοινωνικά γεγονότα µείζονος σηµασίας, έπειτα από απόφαση του ∆.Σ.
του Σωµατείου.
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8.3.10. ∆εν χρησιµοποιούν την ιδιότητα του µέλους, ή την κάρτα µέλους του Σωµατείου για
σκοπούς και υπηρεσίες πέραν αυτών που το σωµατείο αποφασίζει και ανακοινώνει.
8.4. Η υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση στο ∆.Σ. του Σωµατείου καθώς και σε επιτροπές
που καθορίζονται από το ∆.Σ , δε συµβιβάζεται µε συνδικαλιστική ιδιότητα ή µε
συµµετοχή στα όργανα συνδιοίκησης δηµοσίων υπηρεσιών ή πολιτικών κοµµάτων.
Υποψήφιος σε πολιτικές εκλογές δε δικαιούται να θέσει, από την ηµεροµηνία των εκλογών
µέχρι το πέρας ενός έτους, υποψηφιότητα για τις άνω αναφερόµενες θέσεις του Σωµατείου.
Στην περίπτωση που εκλεγµένο στις άνω αναφερόµενες θέσεις του Σωµατείου µέλος θέσει
υποψηφιότητα σε εκλογές εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του στο ∆.Σ. του Σωµατείου,
καθώς και στις ειδικές επιτροπές δραστηριοτήτων. Αρµόδιο για την εφαρµογή αυτού του
άρθρου του καταστατικού είναι το ∆.Σ. του Σωµατείου.
8.5. Τα τακτικά µέλη µπορούν να παραιτούνται από τις διοικητικές τους θέσεις εφόσον:
8.5.1. Έχουν αιτιολογήσει µε γραπτή αίτηση τους λόγους της αποχώρησης τους.
8.5.2. Έχει γίνει δεκτή η παραίτηση τους από το ∆Σ
8.5.3. ∆εν έχουν αφήσει εκκρεµότητες απέναντι στο Σωµατείο και έχουν επιµεληθεί της
παράδοσης όλων των στοιχείων, τα οποία αφορούσαν στη διοικητική τους θέση και
στις δραστηριότητες που συµµετείχαν.
9. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
9.1. Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το σωµατείο. Η αποχώρηση πρέπει να
γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και
ισχύει για το τέλος του. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως, µε δήλωση που επιδίδεται
στο διοικητικό συµβούλιο του Σωµατείου.

10. ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
10.1. Η αποβολή µέλους επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο και κατόπιν απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης.
11. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
11.1.

Τα όργανα του Σωµατείου είναι:
11.1.1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των µελών του Σωµατείου
11.1.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Σωµατείου
11.1.3. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.).
11.1.4. Οι Ειδικές Επιτροπές δραστηριοτήτων (Ε.Ε.).

12. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
12.1. Η Γ.Σ. του Σωµατείου αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωµατείου.
12.2. Αποτελείται από το σύνολο των µελών τα οποία έχουν ενταχθεί στο Σωµατείο
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τουλάχιστον ένα(1) µήνα προ της συγκλίσεως αυτής.
12.3.Την ευθύνη για τη σύγκλιση της Γ.Σ. την έχει το ∆.Σ.
12.4.Η ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ. καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και το Γενικό
Γραµµατέα, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των γραφείων αντιπροσώπευσης και των
µελών.
12.5.Η Γενική Συνέλευση, ασκεί όλα γενικώς τα δικαιώµατα της, όπως ορίζεται από
τους νόµους και το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα:
12.5.1. Αξιολογεί τα πεπραγµένα των Παραρτηµάτων και των Επιτροπών.
12.5.2. Είναι αρµόδια για την έγκριση ή την απόρριψη του ισολογισµού κάθε
Παραρτήµατος, του ισολογισµού όλων των εκδηλώσεων και των
ειδικών επιτροπών δραστηριοτήτων
12.5.3. Είναι αρµόδια για την έγκριση ή την απόρριψη του ετήσιου
ισολογισµού του Σωµατείου.
12.5.4. Αποδέχεται συνολικά και κατά κράτος µε ψηφοφορία τις εκ του ∆.Σ.
του Σωµατείου προτεινόµενες καταστατικές τροποποιήσεις.
12.5.5. Είναι η µόνη αρµόδια για τη διάλυση του Σωµατείου.
12.5.6. Η Γενική Συνέλευση πραγµατοποιείται µόνο όταν υπάρχει το 1/2 των
τακτικών µελών παρόν.
12.5.7. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαµβάνεται εντός 7 (επτά)
ηµερών, οπότε δεν απαιτείται το 1/2 των µελών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από το παρόν καταστατικό για συγκεκριµένες
περιπτώσεις.
12.5.8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων τακτικών µελών.
12.5.9. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγονται προσωρινά µεταξύ των µελών, τρία
µέλη µε αρµοδιότητες εφορευτικής επιτροπής: απαριθµούν τα
παριστάµενα µέλη µε δικαίωµα ψήφου, και µετρούν τις ψήφους. Εφ
όσον υπάρχει οµοφωνία η ψηφοφορία µπορεί να γίνεται και δι’
ανατάσεως της χειρός.
12.6.∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα παριστάµενα, µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της
εφορευτικής επιτροπής και µόνον αυτά.
12.7.Η ψήφος δεν είναι µεταβιβάσιµη.
12.8.Για περιπτώσεις ανυπέρβλητου κωλύµατος η Γ.Σ. έχει τη δυνατότητα να θέσει
διαδικασία αποστολής ψήφου στη διαδικασία µε επιστολή φυσική ή ηλεκτρονική.
Η διαδικασία αυτή µπορεί να έχει ισχύ το νωρίτερο για την επόµενη συνέλευση
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από αυτή του ορισµού και ψήφισής της.
12.9.Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος του Σωµατείου ή ο Αντιπρόεδρος και τηρούνται
πρακτικά από τον Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου. Ο πρόεδρος και ο Γενικός
Γραµµατέας αποτελούν το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
12.10.
Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύµατος των µελών του προεδρείου
εκλέγονται αντικαταστάτες για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης µόνο Γ.Σ.
12.11.
Μετά την ανακοίνωση της ηµερήσιας διάταξης της Γ.Σ. ανοίγει λίστα
οµιλητών.
12.12.
Κάθε τακτικό µέλος του Σωµατείου, µπορεί να ζητήσει το λόγο για
διαδικαστικό ζήτηµα ή για διευκρινιστική ερώτηση.
12.13.
Κάθε τακτικό µέλος του Σωµατείου, µπορεί να εισηγηθεί έως τρεις
προτάσεις σε ψηφοφορία εφόσον υπάρχει δεύτερος εισηγητής, για κάθε πρόταση.
Η εισήγηση υποβάλλεται στο προεδρείο γραπτώς µε αιτιολόγηση. Ο γραµµατέας
της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να διαβάσει την πρόταση και την
αιτιολόγηση της στη Γενική Συνέλευση το συντοµότερο. Αν δεν υπάρχει
διευκρινιστική ερώτηση επί της εισήγησης, πραγµατοποιείται αµέσως ανοικτή
ψηφοφορία για την έγκριση ή την απόρριψη της συγκεκριµένης πρότασης. Τόσο το
φύλλο της πρότασης όσο και το αποτέλεσµα της Γ.Σ. για την πρόταση φυλάσσονται
στα πρακτικά.
12.14.
Σε κάθε ψηφοφορία, συµµετέχουν και υπολογίζονται σε αυτή µόνο τα
παριστάµενα µέλη.
12.15.
Οι ψηφοφορίες είναι ανοικτές, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ζητήσει το
αντίθετο για συγκεκριµένη ψηφοφορία.
12.16.
Το αποτέλεσµα κάθε ψηφοφορίας ανακοινώνεται από τον πρόεδρο και
καταγράφεται στα πρακτικά.
12.17.
Η Γ.Σ. µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας
(π.χ. τηλεδιάσκεψη, µέσω διαδικτύου και άλλα) ή κάποια µέλη της να συµµετέχουν
σε αυτή µε αυτούς τους τρόπους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν
εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισµός και το αδιάβλητο της επικοινωνίας.

13. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
13.1.Η σύνοψη των συζητήσεων και των αποτελεσµάτων της Γ.Σ. δηµοσιεύεται από το
Σωµατείο σε όσα µέσα κρίνει κατάλληλο το ∆.Σ., ενώ υπάρχει η υποχρέωση να
αναρτάται ο ετήσιος αναλυτικός υπολογισµός (δράσεων και οικονοµικός) στην
ιστοσελίδα του.
14. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
14.1.Το Σωµατείο διοικείται από το ∆.Σ. που αποτελείται από πέντε (5) αιρετά µέλη.
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14.2.Όλα τα µέλη του ∆.Σ. είναι ισότιµα.
14.3.Αναλυτικά, τα αιρετά µέλη του ∆.Σ. είναι:
14.3.1. Ο Πρόεδρος
14.3.2. Ο Αντιπρόεδρος
14.3.3. Ο Γενικός Γραµµατέας
14.3.4. Υπεύθυνος Υποστήριξης και Αλληλεγγύης
14.3.5. Ο Ταµίας.
14.4.Η θητεία των αιρετών µελών του ∆.Σ. είναι διετής.
14.5.Το ∆.Σ. περιλαµβάνει επιπλέον θέσεις µέλους, καθεµία από τις οποίες
καταλαµβάνει ο πρόεδρος από κάθε τοπικό παράρτηµα του Σωµατείου.
14.6.Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. υπάγονται:
14.6.1. Η σύγκλιση της Γ.Σ.
14.6.2. Η κατάρτιση της ηµερησίας διάταξης της Γ.Σ..
14.7.Ο ορισµός των επιτροπών και του συντονιστή τους γίνεται έπειτα από πρόταση
δύο τουλάχιστον µελών του ∆.Σ. Η καθοδήγηση και ο έλεγχος του έργου των
Επιτροπών γίνεται ακολούθως προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.
14.8.Η διαχείριση της περιουσίας του Σωµατείου που αποκτάται µε πόρους του
Σωµατείου ή δωρίζεται στο Σωµατείο
14.9.Η επίτευξη συνεργασιών µε άλλους φορείς.
14.10.
Η λήψη αποφάσεων και η εφαρµογή αυτών σε κάθε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόλυτη
πλειοψηφία των παρισταµένων µελών.
14.11.
Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές ανά έτος (κάθε τρίµηνο) και
έκτακτα όποτε εισηγηθεί ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία του ∆.Σ.
14.12.

∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη του ∆.Σ.

14.13.
Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία των παρισταµένων µελών, εφόσον
υπάρχει απαρτία (τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα) και µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες το καταστατικό ορίζει ότι
απαιτείται οµοφωνία.
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14.14.
Σε περίπτωση µη απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µέσα σε 1 (µία)
εβδοµάδα .
14.15.

Όλες οι ψήφοι των µελών του ∆.Σ. είναι ισοβαρείς.

14.16.
Της συνεδρίασης προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος σε απουσία του
Προέδρου, και τα πρακτικά τηρούνται αναλυτικά από το Γενικό Γραµµατέα.
14.17.
Σε περίπτωση παραίτησης αιρετού µέλους του ∆.Σ. για τη θέση που µένει
κενή θα ορίζεται αντικαταστάτης προσωρινά µέχρι την επόµενη Γενική Συνέλευση,
µετά από οµόφωνη (µόνο) επιλογή των υπόλοιπων µελών του ∆.Σ. Εάν τα
παραιτηθέντα µέλη είναι γνησίως περισσότερα των δύο, τότε προκηρύσσονται
εκλογές για νέο ∆.Σ. Η επόµενη Γενική Συνέλευση προκηρύσσει εκλογές για τη
συγκεκριµένη θέση και ακολουθεί η διαδικασία η οποία περιγράφεται στο
καταστατικό για τις εκλογές των αιρετών µελών του ∆.Σ. του Σωµατείου.
14.18.
Το ∆.Σ. µπορεί να λάβει αποφάσεις και µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας
(π.χ. τηλεδιάσκεψη, Internet και άλλα) ή κάποια µέλη του να συµµετέχουν σε αυτή
τη διαδικασία µε αυτούς τους τρόπους. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται όταν
εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισµός, το αδιάβλητο της επικοινωνίας
15. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
15.1.Οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως εξής:
15.1.1. Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από την Γ.Σ.
Ειδικότερα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι πέντε (5) σε ψήφους
υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται ψηφοφορία
µεταξύ των ισοψηφούντων. Ακολούθως το ∆.Σ. συγκροτείται σε
σώµα και µε εσωτερική ψηφοφορία µεταξύ των µελών εκλέγονται ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας, ο Υπεύθυνος
Υποστήριξης και αλληλεγγύης και ο Ταµίας. Σε περίπτωση
ισοψηφιών επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία. Το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα
µετά (µόνο) από οµόφωνη απόφασή του να διορίσει Noµικό
Σύµβουλο και Εκπρόσωπο Τύπου, οι οποίοι µπορεί να µην είναι
µέλη του σωµατείου.
15.1.2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται µε γραπτή δήλωση του
ενδιαφεροµένου προς το ∆.Σ. πρέπει δε οι δηλώσεις αυτές να έχουν
κατατεθεί στη Γραµµατεία του Σωµατείου, το αργότερο τρεις ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.
15.2.Το ∆.Σ. ελέγχει τις υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα
και είναι σύµφωνες προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις καταχωρεί µε
αλφαβητική σειρά στα ψηφοδέλτια.
15.3.Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει το ∆.Σ. στην εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. ισχύουν τα ίδια ψηφοδέλτια.
15.4.Σε περίπτωση που ένας εκλεγείς δεν θελήσει ή δεν µπορέσει να αναλάβει τα
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καθήκοντα του πριν καν το ∆.Σ. συγκροτηθεί σε σώµα αντικαθίσταται από τα
αναπληρωµατικά µέλη.
15.5.Η Εφορευτική Επιτροπή που σχηµατίζεται για τις εκλογές αποτελείται από τρία
τακτικά µέλη του Σωµατείου.
15.6.Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα κι
υποψήφιοι.
15.7.Ο εκλεγόµενος πρόεδρος δε µπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο
αξίωµα του προέδρου. Εκτός και υπάρχει οµόφωνη εισήγηση των λοιπών µελών
του ∆.Σ. και το επιθυµεί και ο ίδιος. Κανένα µέλος στο οποίο έχει επιβληθεί
πειθαρχική ποινή δε δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για µέλος του ∆.Σ.
15.8.Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη:
15.9.Του ελέγχου της εγκυρότητας των εκλογικών καταλόγων
15.10.

Της διεξαγωγής των εκλογών και της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος.

15.11.
Ενστάσεις κατά της διαδικασίας µπορούν να υποβληθούν σε διάστηµα τριών
(3) ηµερών από την επόµενη της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων.
15.12.
Μετά το πέρας των εκλογών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιµελείται της
παράδοσης στα νέα µέλη του ∆.Σ. των βιβλίων του Σωµατείου και των λοιπών
στοιχείων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο κάθε αξιώµατος. Η διαδικασία
παράδοσης – παραλαβής γίνεται εντός πέντε (5) ηµερών και φέρει την υπογραφή
του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα.
16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
16.1.Τα καθήκοντα του προέδρου του ∆.Σ. του Σωµατείου είναι τα ακόλουθα:
16.1.1. Η σύγκλιση και προεδρία των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και της Γ.Σ. του
Σωµατείου.
16.1.2. Η ευθύνη για την κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης τόσο του ∆.Σ.
όσο και της Γ.Σ. του Σωµατείου σε συνεργασία µε το Γενικό
Γραµµατέα του Σωµατείου.
16.1.3. Η ευθύνη για την ενηµέρωση των µελών του Σωµατείου για κάθε
ζήτηµα που προκύπτει στο Σωµατείο.
16.1.4. Η ευθύνη για την κατάθεση του ετήσιου απολογισµού στη Γενική
Συνέλευση.
16.1.5. Η υπογραφή όλων των εξερχόµενων εγγράφων του ∆.Σ. του
Σωµατείου καθώς και των Πρακτικών της Γ.Σ. των Συνεδριάσεων του
∆.Σ., των γραµµατίων εισπράξεων και των ενταλµάτων πληρωµών.
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16.1.6. Φροντίζει για την εφαρµογή του καταστατικού, των αποφάσεων των
Γ.Σ. και του ∆.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την
εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου.
16.1.7. Ενεργεί από κοινού µε τον Ταµία για τις αναλήψεις χρηµάτων από τις
Τράπεζες, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.
16.1.8. Εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδικαστικά το Σωµατείο σε περίπτωση
που αυτό χρειαστεί. Σε τυχόν κώλυµά του, το Σωµατείο
εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο.
16.1.9. Η ευθύνη ενηµέρωσης των νέων µελών σχετικά µε τους σκοπούς και
τους στόχους του Σωµατείου, όπως επίσης για τους κανόνες
λειτουργίας που διέπουν το Σωµατείο, σε συνεργασία µε τον
Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα.
17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
17.1.Τα καθήκοντα του αντιπροέδρου είναι τα ακόλουθα:
17.1.1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύµατος.
17.1.2. ∆ιεκπεραιώνει όλες τις αρµοδιότητες, οι οποίες θα ανατεθούν σ'
αυτόν από τον Πρόεδρο ή το ∆.Σ. του Σωµατείου.
17.1.3. Ενηµερώνει τα νέα µέλη σχετικά µε τους σκοπούς και τους στόχους
του Σωµατείου, όπως επίσης για τους κανόνες λειτουργίας που
διέπουν το Σωµατείο, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και το Γενικό
Γραµµατέα.
18. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
18.1.Τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα είναι τα ακόλουθα:
18.1.1. Η τήρηση των αρχείων του Σωµατείου, δηλαδή του βιβλίου
Πρωτοκόλλου, του Βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του
Βιβλίου Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ∆.Σ., του βιβλίου
Μητρώου των Μελών του Σωµατείου των ηλεκτρονικών µέσων
φύλαξης των αρχείων και ακόµη η φύλαξη της Σφραγίδας του
Σωµατείου.
18.1.2. Η ευθύνη κατάρτισης της ηµερησίας διάταξης της Γ.Σ. και των
συνεδριάσεων του ∆.Σ. σε συνεργασία µε τον πρόεδρο του
Σωµατείου.
18.1.3. Η τήρηση αναλυτικών πρακτικών της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του
∆.Σ. τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο και καταχωρεί στο
αντίστοιχο βιβλίο Πρακτικών.
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18.1.4. Η έκδοση τακτικού ενηµερωτικού εντύπου, για τα Συµβούλια των
γραφείων αντιπροσώπευσης, τους Συντονιστές όλων των Επιτροπών
και τα µέλη του ∆.Σ. Το έντυπο αυτό θα περιέχει πληροφορίες για την
πρόοδο των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα του Σωµατείου.
18.1.5. Η ευθύνη ενηµέρωσης των νέων µελών σχετικά µε τους σκοπούς και
τους στόχους του Σωµατείου, όπως επίσης για τους κανόνες
λειτουργίας που διέπουν το Σωµατείο σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο
και τον Αντιπρόεδρο
19. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
19.1.Τα καθήκοντα του Ταµία είναι τα ακόλουθα:
19.2.Η έννοµη και σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του ∆.Σ. διαχείριση της
περιουσίας του Σωµατείου.
19.3.Η εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού, εφόσον υπάρχει, για το Ταµείο του
Σωµατείου.
19.4.Η οικονοµική τακτοποίηση των µελών του Σωµατείου σε συνεργασία µε τους
ταµίες των γραφείων αντιπροσώπευσης και τους συντονιστές των διαρκών
επιτροπών, µε την είσπραξη σε διπλότυπες αποδείξεις του δικαιώµατος εγγραφής
και της ετήσιας συνδροµής των µελών, καθώς και κάθε άλλου εσόδου του
Σωµατείου.
19.5.Πληρώνει τα έξοδα του Σωµατείου και κάθε υποχρέωση προς τρίτους, ύστερα από
εντολή του Προέδρου.
19.6.Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων του Ταµείου και τηρεί
βιβλία Ταµείου, εισπράξεων και πληρωµών και κάθε άλλο στοιχείο που απεικονίζει
την οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου.
19.7.Είναι υποχρεωµένος να ενεργεί από κοινού µε τον Πρόεδρο, ή το νόµιµο
αναπληρωτή του, για κάθε πληρωµή.
19.8.Συντονίζει τη συνεργασία των γραφείων αντιπροσώπευσης και των επιτροπών µε
το ∆.Σ. και το Γενικό Ταµείο σε οικονοµικό επίπεδο.
19.9.Έχει την ευθύνη της τήρησης των τραπεζικών λογαριασµών του Σωµατείου µαζί µε
τον Πρόεδρο και της φορολογικής τακτοποίησης.
19.10.

Φροντίζει και συντονίζει τις ενέργειες για την ανεύρεση πόρων.

19.11.
∆ιενεργεί οικονοµικό έλεγχο στις επιτροπές, στα γραφεία αντιπροσώπευσης
και σε κάθε δραστηριότητα του Σωµατείου, οποιαδήποτε στιγµή.
19.12.
Παρουσιάζει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό του Σωµατείου στη Γ.Σ. σε
συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Σωµατείου.
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19.13.
Ενηµερώνει το ∆.Σ. ανά πάσα στιγµή για την οικονοµική κατάσταση.
19.14.
Συντονίζει και ελέγχει την δράση των ταµείων των γραφείων
αντιπροσώπευσης. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση σε
γραπτές εντολές του.
19.15.
Επιβλέπει και εγκρίνει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό στην ιστοσελίδα
του Σωµατείου, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο.
20. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.
20.1.Καθήκον του Μέλους του ∆.Σ. είναι να διεκπεραιώνει όλες τις αρµοδιότητες που
θα του ανατεθούν.
21. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
21.1.Οι ειδικές επιτροπές ορίζονται από το ∆.Σ. µε πρόταση δύο τακτικών µελών του
Σωµατείου και έχουν συγκεκριµένο πλαίσιο δράσης που αφορά στην υλοποίηση
µιας νέας δραστηριότητας.
21.2.Το ∆.Σ. ορίζει το συντονιστή κάθε ειδικής επιτροπής και µόνο αυτό είναι αρµόδιο
για την αντικατάσταση του.

21.3.Η κάθε ειδική Επιτροπή αποσαφηνίζει το αντικείµενο και τον τρόπο της δράσης
της στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νοµοθεσίας.
21.4.Η δράση των ειδικών Επιτροπών ελέγχεται από το ∆.Σ. µε το οποίο οι ειδικές
Επιτροπές οφείλουν να συνεργάζονται και το οποίο οφείλουν να ενηµερώνουν
τακτικά.
21.5.Σε περίπτωση διαφωνίας τόσο µεταξύ των µελών της όσο και µε τις άλλες
επιτροπές, αρµόδιο σε πρώτο βαθµό είναι το ∆.Σ. και σε δεύτερο βαθµό η Γ.Σ.

22. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
20.1 Το πειθαρχικό συµβούλιο του Σωµατείου είναι τριµελές και εκλέγεται από την Γ.Σ.
20.2

Σ’ αυτό δεν µπορούν να µετέχουν µέλη του ∆.Σ.

20.3 Αρµοδιότητές του είναι η επιβολή των πειθαρχικών ποινών:της οριστικής διαγραφής µέλους,
προσωρινής διαγραφής για ένα έτος, ή έκπτωσης από το ∆.Σ. του Σωµατείου.
20.4 Λόγοι για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε µέλος του Σωµατείου είναι η παραβίαση
κανόνων του Καταστατικού ή ενέργειες που βλάπτουν τα συµφέροντα του Σωµατείου.
20.5 Οι προτάσεις για πειθαρχικές ποινές γίνονται προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο µετά από
εισήγηση τουλάχιστον επτά (7) τακτικών µελών του Σωµατείου.
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20.6 Ο αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου, παραδίδονται στο ∆.Σ. το οποίο έχει την ευθύνη
σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης, µε θέµα την επικύρωση της πειθαρχικής ποινής. Σε άλλη
περίπτωση η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου θεωρείται άκυρη.
23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
21.1. Για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωµατείου, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. Η
Γ.Σ. του Σωµατείου συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό έπειτα από απόφαση του ∆.Σ., η
οποία λαµβάνεται µε απόφαση των 3/5 των µελών του ∆.Σ.
21.2 Η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ. του Σωµατείου, µε πλειοψηφία των 2/3 των
παρόντων µελών.
24. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
24.1.Για τη διάλυση του Σωµατείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.. Η Γ.Σ. του Σωµατείου
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό έπειτα από απόφαση του ∆.Σ., η οποία
λαµβάνεται µε απόφαση των 4/5 των µελών του ∆.Σ.
24.2.Η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ. του Σωµατείου, στην οποία πρέπει να
παρίστανται τα 3/4 των µελών του Σωµατείου και µε πλειοψηφία των 2/3 των
παρόντων µελών.
24.3.Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου, για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του
Σωµατείου διαµοιράζεται σε κοινωφελείς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς που θα
αποφασίσει η Γ.Σ. και σε καµία περίπτωση δε διανέµεται στα µέλη του Σωµατείου.

ΑΘΗΝΑ ..15./....3../.....2010...
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