ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου που ιδρύθηκε το 1980 από Κρητικούς, κατοίκους του Δήμου Αγίου
Δημητρίου Αττικής, με την επωνυμία «ΣΥΜΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ» και έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα
αριθμό 9160/12-4-1980 σύμφωνα με την

υπ' αριθ. 3363/1979 απόφαση του

παραπάνω Δικαστηρίου. Ακολούθως το καταστατικό του τροποποιήθηκε με τις υπ'
αριθ. 3719/1984 και 6773/2003 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ
Έδρα-Επωνυμία-Σκοπός

Άρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου Αττικής»
με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Άρθρο 2
Σκοποί και στόχοι του σωματείου είναι:
α. Η ηθική εξύψωση των μελών του και η ανάπτυξη_

του πνεύματος συναδέλφωσης

και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών.
β. Η διατήρηση και διάδοση των ηθών και εθίμων της Κρήτης και των παραδόσεων
αυτής, και
-γ. Η παροχή κάθε δυνατής ενίσχυσης στα μέλη του (υλική ενίσχυση και ηθική
συμπαράσταση).
Οι σκοποί και οι στόχοι του σωματείου δεν έχουν χαρακτήρα κερδοσκοπικό.

Άρθρο 3
Το σωματείο θα επιδιώξει την πραγματοποίηση των στόχων του:

/
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α. Με τη διοργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων και γενικά κάθε δραστηριότητα που τα αρμόδια όργανά του θα κρίνουν
ότι υπηρετεί τους σκοπούς αυτού, όπως η ίδρυση βιβλιοθήκης, εντευκτηρίου
αναγνωστηρίου, σχολών εκμάθησης κρητικών χορών, διοργάνωση διαλέξεων ή
συζητήσεων, εκδρομών, συνεστιάσεων και άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων και
β. Με τη συνεργασία του Συλλόγου με άλλα Κρητικά σωματεία που έχουν τους
ίδιους στόχους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μέλη του σωματείου-Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Άρθρο 4
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη γράφονται άνδρες και γυναίκες, κάτοικοι του Δήμου Αγίου
Δημητρίου Αττικής ή των γειτονικών Δήμων που, κατά οποιοδήποτε τρόπο,
κατάγονται από την Κρήτη.
Θεωρούνται ότι κατάγονται από την Κρήτη:
α. Αυτοί που οι ίδιοι έχουν γεννηθεί στην Κρήτη.
β. Αυτοί των οποίων οι γονείς ή οι προγονείς, ή τουλάχιστον ένας από αυτούς
έχει γεννηθεί στην Κρήτη και
γ. Οι σύζυγοι ή τα τέκνα των παραπάνω άσχετα με τον τόπο γεννήσεών των.
Επίσης γράφονται τακτικά μέλη άσχετα με τον τόπο γεννήσεώς των, τα
παιδιά εκείνα που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των, υπήρξε μέλος του
Συλλόγου για ένα χρόνο.
Επίτιμα μέλη γίνονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές και
επωφελείς υπηρεσίες για την προαγωγή και επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.
Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υστερα από
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παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου χωρίς να έχουν
δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 5
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των τακτικών μελών αρχίζουν από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή των
ως μέλη.
Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλει αίτηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο μελών και
να δηλώνει ότι:
α. Κατοικεί στο Δήμο Αγίου Δημητρίου ή σε ένα γειτονικό Δήμο
αναγράφοντας πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο και επάγγελμα.
β. Έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του
γ. Κατάγεται από την Κρήτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
δ. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις
αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου. Ταυτόχρονα καταβάλλει στο ταμείο του
Συλλόγου το δικαίωμα εγγραφής και τις μηνιαίες εισφορές τριών (3) τουλάχιστον
μηνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξετάσει την αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του
αιτούντα στο μητρώο των μελών, διαφορετικά απορρίπτει αυτή. Μέλος του οποίου
απορρίπτεται η αίτηση μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση και να ζητήσει
ανατροπή της απορριπτικής αποφάσεως. Σε περίπτωση απορρίψεως της
προσφυγής από τη Γενική Συνέλευση δεν υποβάλλεται νέα αίτηση πριν περάσει
ένας χρόνος από την ημερομηνία απορρίψεως.
Άρθρο 6
Κάθε μέλος υποχρεούται:
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α. Να πληρώνει ανελλιπώς τις οφειλόμενες στο Σύλλογο συνδρομές του
β. Να προσέρχεται στις Γενικές Συνελεύσεις
γ. Να συμμορφώνεται και να πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Να αναλαμβάνει με προθυμία και να εκτελεί κάθε εργασία που ανατίθεται
σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα πάντα με το καταστατικό και
ε. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών του
συλλόγου
Άρθρο 7

Τα μέλη του σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Συλλόγου:
α. Εφάπαξ εισφορά ευρώ δύο (2) για δικαίωμα εγγραφής
β. Ετήσια εισφορά ευρώ τρία (3) που κατάβάλλεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου
κάθε έτους
γ. Έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών του συλλόγου. Οι έκτακτες εισφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το
διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής των μελών. Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς και της
ετήσιας εισφοράς μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική επιβάρυνση.
Μέλη που καθυστερούν τις εισφορές των δεν μπορούν να ασκήσουν τα
δικαιώματά που τους παρέχει το καταστατικό.
Μέλη που καθυστερούν τις εισφορές των πέραν του έτους, διαγράφονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμενα όμως να επαναγραφούν, αφού
εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες οφειλές των.
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Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, αφού
υποβάλλει έγγραφη δήλωσή του για το θέμα αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά
υποχρεούται να πληρώσει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του και τις εισφορές
του μέχρι τέλους του οικονομικού έτους που ζητά τη διαγραφή του.
Άρθρο 8

Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του σωματείου, ή
παρεμβάλλει εμπόδια στην εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Γενικής Συνελεύσεως, ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τα
συμφέροντα του Συλλόγου, τιμωρείται με τις ακόλουθες ποινές, που επιβάλλονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση κατά τις κατωτέρω διακρίσεις:
α. Έγγραφη επίπληξη
β. Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) χρόνο
Οι ποινές αυτές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του. Κατά της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη
Γενική Συνέλευση.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το διωκόμενο μέλος, πρέπει να καλείται εγγράφως
σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία υποχρεούται να απαντήσει
εγγράφως εντός δέκα (1 Ο) ημερών. Αν δεν υποβληθεί απολογία το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αποφανθεί και χωρίς αυτή.
Σε περίπτωση οριστικής αποβολής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα
με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 9

Τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν έχουν τιμωρηθεί με την
ποινή της αποβολής δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να
ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
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να ψηφίζουν κάθε θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία, να ασκούν δε κάθε δικαίωμα
που τους παρέχει ο νόμος και το καταστατικό.
Επίσης έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τους ορισμούς
των νόμων και τις διακρίσεις του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άpθpο 10
Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται
κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών από της εκλογής του, συνέρχεται σε
συνεδρίαση με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγει το
Προεδρείο, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον
Ταμία του Συλλόγου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια. Τα
μέλη του Δ. Σ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου για τυχόν ζημιές που
θα προξενηθούν σε αυτόν, από αμέλεια ή λάθος, μπορεί δε να ανακληθούν από τη
Γενική Συνέλευση με απόφαση αυτής, που λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Για την ανάκληση του Προεδρείου απαιτείται η παρουσία
των δύο τρίτων (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα
ψήφου.

Άpθpο 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον το μήνα,
κατόπιν προσκλήσεως που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό
Γραμματέα, και στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
εκτάκτως δε, κάθε φορά που παραστεί ανάγκη, ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον
σύμβουλοι με αίτησή των στην οποία αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα.

6

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν κατά τη συνεδρίαση
παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους τους
παρευρισκόμενους συμβούλους.
Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, σύμφωνα με τους
νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την
εκπλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων.
Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα
για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν στο Σύλλογο.
Διορίζει, μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, το αναγκαίο
υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία αυτού.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και εφαρμόζει το
καταστατικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσεως, την
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις
πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την οικονομική διαχείριση και να απαλλάξει
αυτό από κάθε ευθύνη.
Άpθpο 13

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3) διαδοχικές συνεδριάσεις, ή δικαιολογημένα σε περισσότερες από δέκα (1 Ο)
διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί
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και αναπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρώτο
επιλαχόντα σύμβουλο.
Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συμβούλους.
Σε περίπτωση παραιτήσεως κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
αναπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον πρώτο
επιλαχόντα στις εκλογές σύμβουλο. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η
Γενική Συνέλευση για την εκλογή αντικαταστάτη του παραιτηθέντος συμβούλου.
Άρθρο 14
Ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον
των δικαστηρίων και όλων γενικά των Κρατικών Αρχών, σε όλες τις σχέσεις και
διαφορές. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
δίδοντας το λόγο στους ζητούντες αυτόν και αφαιρώντας αυτόν από τους
εκτρεπομένους.
Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της

Γενικής

Συνελεύσεως. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του
σωματείου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα
εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την καλή διαχείριση των εσόδων και της
περιουσίας του σωματείου. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου δύναται να διαχειρίζεται,
μαζί με τον Ταμία ή και χωριστά, τις οικονομικές συναλλαγές του Συλλόγου με
τρίτους, μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού r,Neb Banking) που δύναται να τηρεί ο
Σύλλογος.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του
από τον Αντιπρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος των
συμβούλων.

Άρθρο 15
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Ο Γενικός Γραμματέας, εκτός από τα παραπάνω κοινά καθήκοντα με τον
Πρόεδρο, διευθύνει το γραφείο του σωματείου, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα,
τηρεί το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία και έχει την
επιμέλεια για τη σωστή τήρηση των βιβλίων της διαχείρισης του Συλλόγου.
Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των μελών
που καθυστερούν την πληρωμή των εισφορών τους.
Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται στα
καθήκοντά του από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 16
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας
του σωματείου και ευθύνεται για κάθε απώλεια χρήματος.
Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους
όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών.
Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του
σωματείου και την υπογραφή του τις μηνιαίες εισφορές και όλα γενικά τα έσοδα του
σωματείου.
Πληρώνει με εντάλματα πληρωμών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
το Γενικό Γραμματέα κάθε δαπάνη για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εντάλματα πληρωμών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα
του Σωματείου και να αναγράφεται σε αυτά η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
με την οποία έχει εγκριθεί η σχετική δαπάνη. Στα εντάλματα πληρωμών
επισυνάπτεται και η σχετική εξοφλητική απόδειξη. Καταθέτει σε οποιαδήποτε
τράπεζα ή σε Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου και κρατά στο Ταμείο ποσό μέχρι τρεις χιλιάδες
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ευρώ (3.000,00) για επείγουσες πληρωμές. Η ανάληψη χρημάτων γίνεται από τον
Ταμία, ύστερα από ειδική έγκριση-εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Σύλλογος έχει τη δυνατότητα να κάνει ηλεκτρονική διαχείριση του
λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα (web banking). Την αρμοδιότητα
διαχείρισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα έχουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του
Σωματείου ενεργώντας από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους. Ανάληψη ή
κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Διοικητικό
Συμβούλιο, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο απόσπασμα των πρακτικών της
σχετικής συνεδρίασης.
Υποβάλλει στην αρχή κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση εσόδων-εξόδων του
προηγούμενου μήνα και στο τέλος του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης και
της περιουσίας του σωματείου.
Εάν ο Ταμίας δε συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί τα
οριζόμενα από αυτό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και αντικαθίσταται σε οκτώ (8) ημέρες.
Άρθρο 17

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε
όλα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ

Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται τακτικά και έκτακτα
Τακτικά συνέρχεται μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο αυτού και
όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το ένα πέμπτο
10
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(1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Τα μέλη αυτά πρέπει να
υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου και αναγράφονται σε αυτή τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδριάσεως. Η παραπάνω πρόσκληση θυροκολλείται στα γραφεία
του Συλλόγου και ανακοινώνεται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο, οκτώ (8) μέρες
πριν την ημερομηνία της σύγκλησης. Προκειμένου όμως για τακτική Γενική
Συνέλευση κατά την οποία πρόκειται να διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη των
οργάνων του Συλλόγου, ή τροποποίηση καταστατικού, η σχετική πρόσκληση
ανακοινώνεται στα μέλη προ δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον.
Άρθρο 19
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου
και αποφαίνεται για όλα τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση, είτε είναι στην
αρμοδιότητά της είτε είναι στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Για να γίνει συζήτηση
και να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συνέρχεται νέα
συνέλευση με τα ίδια θέματα, μέσα σε τρεις (3) μέχρι (15) μέρες, κατά την οποία
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη συνέλευση,
συνέρχεται τρίτη μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες, κατά την οποία είναι αρκετή η
παρουσία του ενός ογδόου (1/8) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην
περίπτωση αυτή η απαρτία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των είκοσι (20) μελών,
αν το σωματείο έχει μέλη λιγότερα των εκατό (100) και περισσότερα των εξήντα
(60).
Για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή περί
διαλύσεως

του σωματείου, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2)
11

τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό και τους νόμους.

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
Μέχρι της εκλογής αυτών τις εργασίες της Συνελεύσεως διευθύνει ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης βοηθούμενος από τον Γραμματέα,
διευθύνει τις εργασίες και τις συζητήσεις της Συνελεύσεως δίνοντας το λόγο στους
ζητούντες αυτό και αφαιρώντας τον από τους εκτρεπόμενους. Θέτει τα θέματα σε
ψηφοφορία, ελέγχει τα αποτελέσματα και υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης μαζί με το Γραμματέα.
Η Γενική Συνέλευση έχει τις παρακάτω δικαιοδοσίες:
α. Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής
β. Ελέγχει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου
γ. Ελέγχει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού
Συμβουλίου
δ. Διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου
ε. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου
στ. Αποφασίζει περί διαγραφής μέλους και επαναγραφής μέλους που είχε
διαγραφεί και
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ζ. Αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα
που αφορά το Σύλλογο
Άρθρο 21

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου κάνει Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου
χρόνου και διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο Ισολογισμός της
Ταμειακής Διαχείρισης.
Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται περί της εγκρίσεως ή όχι
των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εκλογές-Διαδικασία και χρόνος διεξαγωγής
Άpθpο 22

Τα μέλη του σωματείου εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο και την
Εξελεγκτική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία που γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια στην
τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των παραπάνω οργάνων του Σωματείου πρέπει
να γίνονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της θητείας των και όχι
βραδύτερα από ένα (1) μήνα.
Δικαίωμα να εκλέγονται σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν μόνο τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα,
έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας των, δεν έχουν τιμωρηθεί με την ποινή
της αποβολής και έχουν γραφτεί μέλη του Συλλόγου έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Δικαίωμα να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα πιο πάνω μέλη τα οποία
όμως έχουν γραφτεί μέλη του Συλλόγου, τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
των αρχαιρεσιών.
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Διευκρινίζεται ότι πληρωμές καθυστερουμένων εισφορών μπορούν να
γίνονται και κατά την ημέρα των εκλογών.
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου το
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από τις εκλογές.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα ονόματα των
υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει ένα ψηφοδέλτιο αναγράφοντας σε
αυτό χωριστά τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για την
Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 23

Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή (3)

Εφορευτική Επιτροπή, που

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή αυτή διανέμει
σε κάθε μέλος από ένα ψηφοδέλτιο και υποδεικνύει τον τρόπο που θα διεξαχθούν
οι εκλογές παρέχοντας σχετικές οδηγίες.
Ένα μέλος προκειμένου να ψηφίσει προσέρχεται ενώπιον της Εφορευτικής
Επιτροπής στην οποία επιδεικνύει την Αστυνομική ταυτότητά του κι εγγράφεται
στην ειδική κατάσταση των ψηφισάντων.
Η Εφορευτική Επιτροπή αφού ελέγξει τα στοιχεία του εκλογέα από το
μητρώο μελών και την οικονομική του τακτοποίηση επιτρέπει σε αυτόν να ρίξει το
ψηφοδέλτιο στην ψηφοδόχο (κάλπη).
Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να θέσει τόσους σταυρούς προτίμησης
όσος είναι και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι
σταυροί προτίμησης από τους ψηφοφόρους τίθενται επί του ψηφοδελτίου είτε
αριστερά είτε δεξιά του ονόματος του υποψηφίου της προτίμησής τους με μελάνι
χρώματος μόνο μπλε ή μαύρο.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων ενώπιον
όλων των παρευσκομένων μελών και η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως.
14
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Με βάση τους σταυρούς προτιμήσεως ανακηρύσσονται από την Εφορευτική

Επιτροπή οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.
Τέλος η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό σχετικό με τις εκλογές,

τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακήρυξη των
επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται
από την Εφορευτική Επιτροπή και παραδίδεται στον Πρόεδρο του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου με απόδειξη παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 24
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια,
ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου από τη Γενική Συνέλευση με
την ίδια διαδικασία.
Στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο που
διευθύνει τις εργασίες της και το Γραμματέα αυτής.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τις παρακάτω δικαιοδοσίες:
α. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία και
επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και μπορεί να ζητήσει
οποτεδήποτε να δει το περιεχόμενο του Ταμείου και
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δ. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση και την υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται
τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτής, οι διενεργούμενοι έλεγχοι και οι εκθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΖ

Πόροι του σωματείου
Άρθρο 25

Πόροι του Σωματείου είναι:
α. Η εφάπαξ εισφορά για εγγραφή των μελών, που ορίζεται στο ποσό των
δύο (2) ευρώ και η ετήσια εισφορά για κάθε μέλος, που ορίζεται στο ποσό των τριών
(3) ευρώ, καταβαλλόμενη μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα παραπάνω ποσά
μπορεί να αυξομειώσει το Δ.Σ. του σωματείου, με αιτιολογημένη απόφασή του.
β. Οι εθελοντικές εισφορές μελών ή μη μελών, καθώς και οι έκτακτες
συνδρομές που μπορεί να επιβάλλονται στα μέλη ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
γ. Τα έσοδα από διοργανώσεις λαχειοφόρων αγορών, χοροεσπερίδων,
εκδρομών, εορτών, παραστάσεων κ.λ.π
δ. Οι τόκοι καταθέσεων
ε. Οι κληρονομιές που γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής.
στ. Οι κληροδοσίες, δωρεές με όρους ή όχι, που γίνονται δεκτές ύστερα από
απόφαση του Δ.Σ.
ζ. Οι οικονομικές επιχορηγήσεις και οι ενισχύσεις από Δήμους, Κρατικές
Υπηρεσίες και Διεθνείς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π)
η. Κάθε άλλο Έσοδο από νόμιμη αιτία.
16
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Άρθρο 26
Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η του Γενάρη και τελειώνει την 31η του
Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου.
Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός κα\ι!Ρ.. απολογισμός συντάσσονται κάθε
χρόνο και υποβάλλονται στην ετήσια Γενική Συνέλευση για έγκριση.

-�·

(

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται έξοδα
κινήσεως και παραστάσεως στον Πρόεδρο, στο Γενικό Γραμματέα ή σε άλλο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 27
Το σωματείο δε διαλύεται, εκτός αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10)
μέλη, ή συντρέχουν οι λόγοι που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου. Σε κάθε
περίπτωση η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην
οποία απαιτείται απαρτία του μισού (1/2) των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων.
Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει
για την τύχη της περιουσίας του, που πρέπει να πηγαίνει σε άπορους Κρητικούς
φοιτητές το δε αρχείο παραδίδεται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Άρθρο 28
Το σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος ωοειδούς που φέρει στην περιφέρεια
την επωνυμία «ΣΥΜΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» και στο μέσο
παράσταση της νήσου Κρήτης.

Άρθρο 29
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Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάξει εσωτερικό κανονιςψp ..
λειτουργίας του Συλλόγου, με τον οποίο θα καθορίζονται με λεπτομέρεια ·τ� .:
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και γενικά ο τρόπος διεξαγωγής των
εργασιών του σωματείου. Μέχρι όμως να συνταχτεί, να εγκριθεί και να ισχύσει ο
υπόψη εσωτερικός κανονισμό�θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
καταστατικού
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Άρθρο 30
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Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η
Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και
του σχετικού περί σωματείων Νόμου.
Άρθρο 31

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του και το Νόμο και απαιτείται
απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Άρθρο 32

Το παρόν καταστατικό μετά απο τις τροποποιήσεις που έγιναν
εγκρίθηκε σήμερα απο τη Γενική Συνέλευση των μελών, που συγκλήθηκε
ειδικά για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, απο την
εγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν καταστατικό του/της ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

με την επωνυμία
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καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡ ΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Μητρώου Α.Μ.
9160 και με την υπ' αριθμ. 113/31-03-2020 Διάταξη στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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