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§ 1 Όνομα, σφραγίδα, έδρα και γλώσσα επικοινωνίας του συλλόγου
Το όνομα του συλλόγου είναι
«Σύλλογος Ελλήνων Σπουδαστών και Επιστημόνων στο Γκράτς»
Ο Σύλλογος έχει μια σφραγίδα σε στρογγυλή μορφή, η οποία περιέχει το όνομά του.
Το κείμενο της σφραγίδας είναι: «Σύλλογος Ελλήνων Σπουδαστών και Επιστημόνων στο Γκρατς»
Στο κέντρο απεικονίζεται ο Παρθενώνας της Ακρόπολης στην Αθήνα (εικόνα κάτω!)

Η έδρα του συλλόγου είναι το Γκρατς.
Η επίσημη γλώσσα του συλλόγου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα.
Όλες οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό ισχύει επίσης για όλες τις
γραπτές σημειώσεις και τα πρακτικά συνεδριάσεων.

§ 2 Σκοποί και στόχοι του συλλόγου
Οι σκοποί και οι στόχοι του συλλόγου είναι:
a) Η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων, η διατήρηση της επαφής και η ένωση όλων των
προσώπων ελληνικής καταγωγής που ζουν στο Γκρατς και το Steiermark
b) Η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων όλων των Ελλήνων σπουδαστών και επιστημόνων στο
Γκρατς
c) Η προώθηση των κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στους ΄Ελληνες μεταξύ
τους και με τον αυστριακό λαό
d) Η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την προώθηση κοινών ενδιαφερόντων και συμφερόντων
της σπουδάζουσας νεολαίας
e) Η συνεργασία με άλλους συλλόγους για την κοινή προώθηση του ελληνικού πολιτισμού
f) Η εκπροσώπηση σε συλλογική βάση των ενδιαφερόντων των μελών του, όσον αφορά σε
προβλήματα που προκύπτουν από την παραμονή τους στην Αυστρία
g) Η δημιουργία προϋποθέσεων για εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος των μελών του
h) Η φροντίδα και η ενίσχυση των πνευματικών και αθλητικών σχέσεων και ασχολιών
i) Η συζήτηση και η ενίσχυση εθνικών ενδιαφερόντων στο πνεύμα της δημοκρατίας με αποκλεισμό
όμως πολιτικών και θρησκευτικών δραστηριοτήτων
j) Η ενίσχυση της επαφής με τη σπουδάζουσα νεολαία της Ελλάδας

§ 3 Μέσα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων
Τα μέσα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων είναι:
a) Η τακτική και η έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου
b) Η απόκτηση και η διαθεσιμότητα (λειτουργία) ενός κοινού χώρου για τα μέλη του συλλόγου
c) Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις και συζητήσεις κοινού ενδιαφέροντος
d) Η ίδρυση μιας βιβλιοθήκης
e) Η έκδοση και η κυκλοφορία ενός ενημερωτικού φυλλαδίου
f) Η υποστήριξη διεξαγωγής μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά σχολικής ηλικίας
g) Η αφιλοκερδής πληροφόρηση κι εκπροσώπηση των μελών και των ενδιαφερόντων τους απέναντι
στις αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες
h) Η αποστολή αντιπροσώπων σε εκδηλώσεις που γίνονται στο πνεύμα των σκοπών του συλλόγου
i) Οι κοινές εκδρομές και οι διοργανώσεις αθλητικών συναντήσεων
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j)

Η συνεργασία με όλους τους ελληνικούς και ξένους συλλόγους σπουδαστών στην Αυστρία και στο
εξωτερικό
k) Η συνεργασία με όλους τους συλλόγους που έχουν για σκοπό τους τη διαφύλαξη και
διάδοση του ελληνικού πολιτισμού
l) Ο σύλλογος είναι ουδέτερος (ανεξάρτητος) απένανατι σε κάθε κρατική οργάνωση, σε
πολιτικά κόμματα και σε άλλες οργανώσεις. Ο σύλλογος μπορεί να έχει και να εκφράζει την
άποψή του σε θέματα που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Οι δραστηριότητες του συλλόγου γίνονται μέσα στα πλαίσια των γενικών
κανόνων της δημοκρατίας, της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών.

§ 4 Εξασφάλιση οικονομικών πόρων
Οι οικονομικοί πόροι του συλλόγου προέρχονται από:
a) Συνδρομή των τακτικών μελών, οι οποίες πρέπει να πληρώνονται ετησίως και καθόλην την
διάρκεια της ιδιότητάς τους σαν μέλος. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται κάθε φορά από τη
γενική συνέλευση μετά από πρόταση του ΔΣ.
b) Οικονομικές ενισχύσεις και εισφορές (Δωρεές)
c) Έσοδα από εκδηλώσεις του συλλόγου.

§ 5 Μέλη του συλλόγου
Πρόσωπα, τα οποία ανήκουν σε συλλόγους που ενεργούν ενάντια στους στόχους του συλλόγου και
γενικά σε αντιδημοκρατική βάση, δεν μπορούν να γίνουν μέλη του συλλόγου.
Πριν από την πρώτη σύνταξη (ίδρυση) του συλλόγου η εγγραφή μελών πραγματοποιείται μέσω των
ιδρυτών.

§ 5.1 Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης, μετά το πέρας του 18ου έτους
ηλικίας του και ο οποίος είναι κάτοικος στο Γκρατς και τη Στυρία Αυστρίας.
Πρόσωπα που κατοικούν στο Γκρατς και τη Στυρία, των οποίων ένας από τους γονείς είναι
Έλληνας και είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας, μπορούν επίσης να γίνουν τακτικά μέλη μετά
το πέρας του 18ου έτους ηλικίας τους.
Για την εγγραφή των μελών χρειάζεται μία γραπτή αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο.
Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να πληρώνει την ετήσια συνδρομή του.
Μετά από την εγγραφή του υποχρεούται κάθε μέλος να αποδεχτεί το παρόν καταστατικό.
§ 5.1.1 Δικαιώματα των τακτικών μελών
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση. Τα
τακτικά μέλη έχουν περαιτέρω το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα κάθε τακτικού μέλους ισχύουν, εφόσον δεν υπάρχουν
οικονομικές εκκρεμότητες στο πνεύμα του καταστατικού.
Τα τακτικά μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν προτάσεις στο ΔΣ του συλλόγου που όμως
για να ισχύουν πρέπει να υπογραφούν ιδιοχείρως.
Τα τακτικά μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα της πρόσβασης και του ελέγχου της αλληλογραφίας του
αρχείου μελών και των πρακτικών του ΔΣ, της ΓΣ και της ΕΕ, μετά από γραπτή αίτηση στο γραμματέα
του συλλόγου.
§ 5.1.2 Υποχρεώσεις των τακτικών μελών
a) Η πληρωμή της από τη ΓΣ καθορισμένης ετήσιας συνδρομής.
b) Η συμμετοχή σε κάθε τακτική και έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου.
c) Η αυστηρή τήρηση του καταστατικού, η υπεύθυνη διεκπεραίωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων
και με αυτόν τον τρόπο η ενεργή συμμετοχή στην πρόοδο του συλλόγου.

§ 5.2 Επίτιμα μέλη
Επίτιμο μέλος γίνεται κάθε πρόσωπο που προτείνεται από την Γ.Σ. και έχει φανεί χρήσιμο και έχει
τιμήσει το σύλλογο.
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§ 5.2.1 Δικαιώματα των επίτιμων μελών
Τα επίτημα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε γενική συνέλευση, δεν έχουν όμως
δικαίωμα να παίρνουν μέρος σε ψηφοφορίες, ούτε το διακίωμα ψήφου.

§ 6 Απώλεια της ιδιότητας μέλους
Η ιδιότητα μέλους λήγει για τους εξής λόγους:

§ 6.1 Θάνατος ενός μέλους
§ 6.2 Οικειοθελής διαγραφή
Η οικειοθελής διαγραφή γίνεται με γραπτή αίτηση στο ΔΣ.

§ 6.3 Διαγραφή
Η διαγραφή ενός μέλους γίνεται από το Δ.Σ. και είναι οριστική ή χρονικά περιορισμένη.
Η διαγραφή μπορεί να γίνει για τους ακόλουθους λόγους :
§ 6.3.1 Ενέργειες, από τις οποίες θίγονται τα συμφέροντα του συλλόγου
§ 6.3.2 Σαφής παραβίαση των υποχρεώσεών του απέναντι στο σύλλογο
Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται γραπτώς στο διαγραμμένο μέλος. Το διαγραμμένο μέλος έχει το
δικαίωμα να κάνει ένσταση κατά της απόφασης διαγραφής του στην επόμενη ΓΣ. Η ένσταση όμως
πρέπει να γίνει γραπτά στο ΔΣ εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη γραπτή γνωστοποίηση της
διαγραφής. Μέχρι την επόμενη ΓΣ, η οποία θα αποφασίσει για την ένσταση, το διαγραμμένο μέλος
εξακολουθεί να θεωρείται τακτικό μέλος του συλλόγου.

§ 6.4 Απώλεια της ιδιότητας επίτιμου μέλους
Για πράξεις επιτίμου μέλους που βλάπτουν τα ενδιαφέροντα του συλλόγου μπορεί η ΓΣ να ψηφίσει την
απώλεια (παύση) της ιδιότητάς του σαν επίτιμο μέλος μετά από πρόταση του ΔΣ.

§ 7 Όργανα του Συλλόγου
1.
2.
3.
4.

Η γενική συνέλευση
Το διοικητικό συμβούλιο
Η εξελεγκτική επιτροπή
Το διαιτητικό δικαστήριο

§ 7.1 Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
Η τακτική όπως και η έκτακτη γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου.
§ 7.1.1 Τακτική Γενική Συνέλευση
Μια φορά το χρόνο γίνεται μια τακτική γενική συνέλευση.
Η τακτική γενική συνέλευση καλείται από το ΔΣ.
Όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου πρέπει να ειδοποιηθούν (τόπος, ημερομηνία, ώρα έναρξης,
ημερήσια διάταξη) για τη διεξαγωγή της ΓΣ τουλάχιστον εφτά (7) μέρες νωρίτερα.
§ 7.1.2 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Το ΔΣ μπορεί να καλέσει έκτακτη ΓΣ οποιαδήποτε ώρα. Το ΔΣ πρέπει να καλέσει τα μέλη σε έκτακτη
ΓΣ, αν αυτό αποφασιστεί από άλλη ΓΣ ή όταν το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο 1/3 των τακτικών
μελών γραπτώς κι επεξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αυτή κρίνεται απαραίτητη.
Η έκτακτη ΓΣ πρέπει να καλεστεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ώρα που το ΔΣ
παρέλαβε το γραπτό αίτημα για αυτήν. Τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερωθούν για τη διεξαγωγή της
έκτακτης ΓΣ το λιγότερο επτά (7) ημέρες πριν ή σε ακραία (αναγκαία) περίπτωση το λιγότερο σε 48
ώρες γραπτώς ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.
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§ 7.1.3 Όροι διεξαγωγής τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων
Η ειδοποίηση για μια ΓΣ πρέπει να φέρει την ημερήσια διάταξη, την ώρα, τον τόπο και την ημερομηνία
διεξαγωγής της ΓΣ.
Όλα τα θέματα και οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο ΔΣ τουλάχιστον 48 ώρες πριν
την έναρξη της ΓΣ, προκειμένου να μπουν προς συζήτηση στη ΓΣ.
Σε ειδικές περιπτώσεις, που η ΓΣ καλείται μέσα σε 48 ώρες, μπορούν τα τακτικά μέλη να προτείνουν
τα προς συζήτηση στη ΓΣ θέματα, καταθέτοντάς τα στο ΔΣ μέχρι την έναρξη της ΓΣ, ώστε να
συζητηθούν.
Δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων και θεμάτων στη ΓΣ έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του συλλόγου. Σε
τακτικές και έκτακτες ΓΣ έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα τατκτικά μέλη, τα επίτιμα μέλη και οι
καλεσμένοι.
Τα τακτικά μέλη πρέπει να μπορούν να πιστοποιήσουν την ιδιότητά τους με την κάρτα μέλους.
Η ΓΣ έχει απαρτία, το δικαίωμα δηλαδή να πάρει αποφάσεις, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ½ των
τακτικών μελών του συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση, μετά από παράταση μισής ώρας, γίνεται ΓΣ με την
ίδια ημερήσια διάταξη, η οποία χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τον αριθμό των παρευρισκομένων
μελών έχει δικαίωμα λήψης αποφάσεων.
Όλες οι αποφάσεις της ΓΣ είναι έγκυρες με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Σε
περίπτωση αλλαγής καταστατικού ή της διάλυσης του συλλόγου για την εγκυρότητα της απόφασης
χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων τακτικών μελών.
Την προεδρία της ΓΣ ασκεί ένα τριμελές προεδρείο που προτείνεται από τη ΓΣ. Αυτό γίνεται αμέσως
μόλις γίνει η διαπίστωση της απαρτίας της ΓΣ.
Το προεδρείο ανακοινώνει το τέλος της ΓΣ όταν:
1. Έχουν συζητηθεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα επιπλέον θέματα που τέθηκαν στη
ΓΣ.
2. Η διάρκεια της συνέλευσης είναι χρονικά οριοθετημένη από την αρχή.
3. Η ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης είναι αδύνατη.
Το προεδρείο μπορεί να σημάνει το τέλος της ΓΣ, μόνο όταν η απόφασή του είναι ομόφωνη.
§ 7.1.4 Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης
1. Η αποδοχή ή μη αποδοχή των απολογισμών του ΔΣ και της ΕΕ
2. Η εκλογή του ΔΣ
3. Η εκλογή της ΕΕ
4. Η συζήτηση και η απόφαση για θέματα που τέθηκαν στη ΓΣ
5. Ο προσδιορισμός του ύψους της συνδρομής των μελών και άλλων οικονομικών πόρων
6. Η λήψη αποφάσεων σε ενστάσεις τυχόν διαγραμμένων μελών
7. Η ονομασία επίτιμων μελών καθώς επίσης και η αφαίρεση της ιδιότητας ενός επίτιμου μέλους
8. Η απόφαση για την αλλαγή καταστατικού. Για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία χρειάζεται πλειοψηφία
2/3 των παρευρισκομένων στη ΓΣ τακτικών μελών.
9. Η απόφαση για τη διάλυση του συλλόγου. Για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία χρειάζεται πλειοψηφία
2/3 των παρευρισκομένων στη ΓΣ τακτικών μελών.

§ 7.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
Το ΔΣ είναι το εκτελεστικό όργανο του συλλόγου.
Αντιπροσωπεύει το σύλλογο απέναντι σε τρίτους και έχει το δικαίωμα να μιλήσει στο όνομά του. Το ΔΣ
αποτελείται από επτά 7 τακτικά μέλη. Αυτά είναι:
● ο πρόεδρος
● ο αντιπρόεδρος (αναπληρωτής προέδρου)
● ο γραμματέας
● ο ταμίας
● τρία περαιτέρω μέλη του συλλόγου
Η εκλογή του ΔΣ γίνεται από την τακτική ΓΣ. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Για την εκλογή
χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια, κάλπη και εκλογικοί χώροι (θάλαμοι).
Επιπλέον η εκλογή του ΔΣ διεξάγεται από μια τουλάχιστον τριμελή εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική
επιτροπή προτείνεται από τη ΓΣ πριν αρχίσουν οι εκλογές. Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να
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βάλει υποψηφιότητα για το ΔΣ. Αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στο ΔΣ γραπτά το αργότερο 48 ώρες
πριν τη ΓΣ.
§ 7.2.1 Εκλογική διαδικασία
Προς ψήφιση κατατίθενται ψηφοδέλτια μεμονωμένων ατόμων ή ψηφοδέλτια / λίστες με μια ή
περισσότερες ομάδες υποψηφίων, οι οποίες ενώθηκαν για την ψηφοφορία. Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί
να έχει ως δέκα (10) υποψήφιους.
Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι απαρτίζουν κι αυτοί ο καθένας τους ένα ψηφοδέλτιο.
Κάθε ψηφοφόρος επιλέγει ένα ψηφοδέλτιο κι έχει το δικαίωμα να διαλέξει έναν (1) έως εφτά (7)
υποψήφιους αυτού του ψηφοδελτίου.
Ο αριθμός των εδρών στο ΔΣ που παίρνει κάθε ψηφοδέλτιο αντιστοιχεί στον αριθμό των ψήφων που
πήρε.

§ 7.2.1.1

Εκλογικό μέτρο, πρώτη κατανομή

1. Οι έδρες στο ΔΣ μοιράζονται σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο προσδιορίζεται
από το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψήφων στις εκλογές διαιρούμενο δια του αριθμού των
εδρών στο ΔΣ (δηλ. 7) αυξανομένου κατά ένα (+1) και σε αυτό το πηλίκο προστίθεται επίσης ο
αριθμός 1.
Κατά συνέπεια ο τύπος του εκλογικού μέτρου είναι:
Εκλογικό μέτρο
όπου
Α
Β

Α
= ----------Β + 1

+

1

ο αριθμός των συνολικών συγκεντρωθέντων έγκυρων ψήφων
ο αριθμός των εδρών στο ΔΣ (δηλ. 7)

Το αποτέλσμα της διαίρεσης (στρογγυλεμένο στον επόμενο αριθμό) είναι το εκλογικό μέτρο.
2. Κάθε ψηφοδέλτιο παίρνει τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό μέτρο χωράει στις συγκεντρωθείσες
ψήφους του.
3. Οι έδρες που δεν μοιράζονται στην πρώτη κατανομή (υπόλοιπες έδρες) και ψηφοδέλτια των
οποίων οι ψήφοι δεν έφτασαν, ώστε να πάρουν έδρα στην πρώτη κατανομή (υπόλοιποι ψήφοι για
κάθε ψηφοδέλτιο, αν αφαιρεθεί το γινόμενο από το εκλογικό μέτρο με τον αριθμό εδρών που
πήραν στην πρώτη κατανομή) μπαίνουν στη διαδικασία της δεύτερης κατανομής.

§ 7.2.1.2

Νέο εκλογικό μέτρο, δεύτερη κατανομή

1. Τα ψηφοδέλτια που δεν πήραν έδρα στην πρώτη κατανομή, γιατί δεν είχαν τις απαραίτητες
ψήφους έχουν δικαίωμα διεκδίκησης στις υπόλοιπες έδρες και μπαίνουν στη δεύτερη κατανομή.
2. Οι υπόλοιπες έδρες μοιράζονται στη δεύτερη κατανομή με το νέο εκλογικό μέτρο που υπολογίζεται
σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4
3. Το σύνολο των υπολοίπων ψήφων ανά ψηφοδέλτιο γράφεται με σειρά μεγέθους και κάτω από
κάθε σύνολο γράφονται το ήμισυ, το τρίτο και αν χρειαστούν κι άλλα υποδιαίρετα αυτών.
4. Σαν εκλογικό μέτρο ισχύει ο μεγαλύτερος αριθμός, όταν υπάρχει μόνο μια έδρα για διανομή, ο
δεύετρος πιο μεγάλος για δύο έδρες, και ούτω καθ΄εξής για περισσότερες έδρες κτλ.
5. Κάθε ψηφοδέλτιο παίρνει αντίστοιχο αριθμό εδρών από τις υπόλοιπες έδρες, όσο χωράει το
εκλογικό μέτρο στο σύνολο των υπόλοιπων ψήφων του.
6. Όταν δύο (2) ψηφοδέλτια έχουν το ίδιο δικαίωμα διεκδίκησης μιας υπόλοιπης έδρας, αποφασίζεται
η τελική κατανομή με κλήρο.

§ 7.2.1.3

Κατανομή των αρμοδιοτήτων

Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται εκείνοι οι υποψήφιοι που πήραν τους περισσότερους ψήφους. Όσοι
δεν εκλέχτηκαν είναι αναπληρωματικοί στην περίπτωση που κάποιο μέλος αποχωρήσει.
Η διάρκεια δράσης του ΔΣ είναι ένας (1) χρόνος.
Το επταμελές (7) ΔΣ μπορεί να πάρει αποφάσεις, όταν έχουν καλεστεί όλα τα μέλη του κι όταν είναι
παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τρία (3) ακόμη μέλη του ΔΣ.
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Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο πρόεδρος κι όταν απουσιάζει ο αντιπρόεδρος.
Στην περίπτωση που σε μια συνεδρίαση παρευρίσκονται μόνο τέσσερα (4) μέλη, η συνεδρίαση έχει το
δικαίωμα λήψης αποφάσεων και προεδρεύει το μέλος εκείνο που στις εκλογές πήρε τις περισσότερες
ψήφους. Αν δεν εκπληρώνονται αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να οριστεί καινούργια ημερομηνία
συνάντησης.
Για την ισχύ των αποφάσεων αρκεί η απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοδυναμίας ψήφων ισχύει η
πρόταση που υπερψήφισε ο πρόεδρος.
Το ΔΣ συναντιέται μία (1) φορά την εβδομάδα.
Το ΔΣ δικαιούται να ορίζει μέλη του συλλόγου αρμόδια σε ορισμένα θέματα.
Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να προχωρεί σε ανάκληση της αρμοδιότητας μελών του ΔΣ που
απουσίασαν αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
Κάθε μέλος του ΔΣ έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί. Αυτή η πρόθεση πρέπει όμως να γίνεται γνωστή
στο ΔΣ τριάντα (30) μέρες πριν. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους από το ΔΣ παίρνει τη θέση του
ένα άλλο μέλος του συλλόγου, το πρώτο επιλαχόν των εκλογών.
Το ΔΣ έχει το δικαίωμα της παραίτησης. Είναι όμως υποχρεωμένο να κάνει γνωστή αυτή την πρόθεση
τριάντα (30) μέρες πριν, σε έκτακτη ΓΣ. Η παραίτηση του ΔΣ γίνεται σε μια τακτική ή έκτακτη ΓΣ.
Όλα τα μέλη του ΔΣ είναι υπόλογα για τα έργα τους στην εκλεγμένη ΕΕ και υποχρεωμένα να δεχτούν
τον έλεγχο της ΕΕ.
§ 7.2.2 Σκοπός και δράση του ΔΣ
Οι σκοποί δραστηριότητας του ΔΣ αφορούν στις ακόλουθες υποθέσεις:
1. Στη διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου
2. Στην αποδοχή και στον αποκλεισμό των μελών του συλλόγου. Η αποδοχή νέων μελών δεν μπορεί
παρά να πραγματοποιηθεί 48 ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση.
3. Στην κλήση των τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων.
4. Στη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων εκτός αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της
γενικής συνέλευσης.
§ 7.2.3 Υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ

§ 7.2.3.1

Ο πρόεδρος

Ο πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο αντιπρόεδρος αντιπροσωπεύει το σύλλογο σε όλα τα
θέματα προς τα έξω. Εντούτοις υποχρεώνεται να είναι σύμφωνος με όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Επίσης υποχρεούται να διεξάγει όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. Έχει δικαίωμα υπογραφής για το
σύλλογο μόνος του.
Αποφάσεις εντούτοις, οι οποίες είναι έμμεσα ή άμεσα συνδεδεμένες με οικονομικές υποχρεώσεις ή
επιβαρύνσεις για το σύλλογο, μπορούν να υπογραφούν μόνο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του
μαζί με τον ταμία.
Όλες οι άλλες σημαντικές υποθέσεις πρέπει να υπογράφονατι από τον πρόεδρο μαζί με το γραμματέα.
Η διεκπεραίωση λιγότερο σημαντικών υποθέσεων μπορεί να μεταφερθεί από τον πρόεδρο στο
γραμματέα, ο οποίος έχει δικαίωμα σε αυτές τις περιπτώσεις να εκτελέσει τις υποθέσεις, εντούτοις
πρέπει να ενημερώνει συνεχώς επί τούτου τον πρόεδρο.

§ 7.2.3.2

Ο γραμματέας

Η αλληλογραφία, η καταγραφή και η αρωγή σε θέματα διοίκησης του συλλόγου, η καταγραφή των Δ.Σ.
και των Γενικών Συνελεύσεων του συλλόγου στα πρακτικά αποτελούν ευθύνη του γραμματέα. Ο
γραμματέας υποχρεώνεται υπό την έννοια της § 6.1, να διαθέτει το αρχείο, την αλληλογραφία και τα
πρακτικά του πρωτόκολλου διαθέσιμα.

§ 7.2.3.3

Ο ταμίας

Έχει την ευθύνη για όλα το οικονομικά θέματα του συλλόγου, την εποπτεία για την έγκαιρη κατάθεση
των συνδρομών των μελών του και τη συγγραφή των απαραίτητων ταμειακών βιβλίων και των
αποδείξεων.
Η πληρωμή των ανοιχτών συνδρομών των μελών του συλλόγου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά
την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
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Ο ταμίας πρέπει κάθε 3 μήνες να υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. σχετικά με τα οικονομικά του συλλόγου.

§ 7.3 H εξελεγκτική επιτροπή (ΕΕ)
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από τα
τακτικά μέλη του συλλόγου. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι και συγχρόνως
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η περίοδος δράσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής ανέρχεται σε ένα έτος. Απερχόμενα και παλαιότερα
μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα επανεκλογής.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν ανάμεσά τους τον πρόεδρο της και τον αναπληρωτή
του προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συναντιέται μία φορά στους τρεις (3) μήνες και πριν από κάθε Γενική
Συνέλευση σε τακτική συνεδρίαση. Μια έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται, εάν κριθεί αναγκαία
από τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή ζητηθεί εγγράφως από τον πρόεδρο και με
αιτιολόγηση από τα δύο (2) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη
συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εφτά (7) ημέρες μετά από παραλαβή του
αιτήματος.
Ο τρέχων έλεγχος των οικονομικών του συλλόγου και η εξέταση του ετήσιου απολογισμού είναι
επιβεβλημένοι στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να εξετάσει οποιαδήποτε στιγμή την αλληλογραφία, τα
βιβλία του συλλόγου και λοιπές αποδείξεις και να απαιτήσει εξηγήσεις επί τούτων.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να συντάξει γραπτά τις εντυπώσεις της για τις Γενικές
Συνελεύσεις και να ενημερώνει γραπτά κάθε τρεις (3) μήνες τα μέλη του συλλόγου.
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών της.
Η πρόσκληση στις συνεδριάσεις της πρέπει να γίνεται από τον πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος
από τον αναπληρωτή του, και να πραγματοποιείται έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο.
Την προεδρία στις συνεδριάσεις της έχει ο πρόεδρος.
Κάθε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα παραίτησής του. Αυτή η πρόθεση όμως
πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δ.Σ. τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν. Για την περίπτωση που ένα
μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής απέλθει, ορίζεται εκείνο το μέλος στη θέση του, που ήταν το
αμέσως επόμενο ονομασμένο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα παραίτησης. Πρέπει εντούτοις να κοινοποιήσει αυτήν την
πρόθεση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η παραίτηση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής πραγματοποιείται σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ.
Για κάθε συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να καταγράφονται πρακτικά.

§ 7.4 Το διαιτητικό δικαστήριο (ΔΔ)
Για την επίλυση όλων των διαφωνιών που διέπουν τη συλλογική σχέση καθώς επίσης και των μελών
του μεταξύ τους, όταν αυτές επηρεάζουν τα συμφέροντα του συλλόγου, απαιτείται ένα διαιτητικό
δικαστήριο. Αυτό αποτελείται από πέντα (5) άτομα. Η κλήση του διαιτητικού δικαστηρίου
πραγματοποιείται έτσι, ώστε τα δύο διαμαχόμενα μέρη να μπορούν να ονομάσουν μέσα σε οχτώ (8)
ημέρες το καθένα από δύο μέλη του συλλόγου ως διαιτητές. Οι με αυτόν τον τρόπο ορισμένοι διαιτητές
εκλέγουν με απλή πλειοψηφία τον πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου από τα μέλη του συλλόγου. Σε
περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζεται με κλήρο ανάμεσα στους προτεινόμενους.
Το διαιτητικό δικαστήριο λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία. Η απόφαση του διαιτητικού
δικαστηρίου είναι αναμφισβήτητη.

§ 8 Διάλυση του συλλόγου
Η εθελοντική διάλυση του συλλόγου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια μιας Γενικής
Συνέλευσης.
Σε περίπτωση διάλυσης τα υπάρχοντα χρηματικά κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται
στην Επιτροπή του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.
ooooOOOOOoooo
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