(τροποποιημένο – κωδικοποιημένο)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ»

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Συνίσταται Σωματείο σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου, με την επωνυμία
"ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ" με έδρα την Δημοτική Ενότητα Πολίχνης του Δήμου
Παύλου Μελά Θεσ/κης.
ΆΡΘΡΟ 2 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ αποτελεί πρωτοβάθμια οργάνωση του Ποντιακού
Ελληνισμού. Εκπροσωπεί το σύνολο των μελών της απέναντι σε οποιαδήποτε
Αρχή, Εξουσία, Οργανισμό, Ίδρυμα, Σύλλογο ή Ιδιώτη, για θέματα που αφορούν
τον Ποντιακό Ελληνισμό. Η διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη, το Σωματείο
δεν αναμιγνύεται στην πολιτική. Συζητήσεις και διάφορες ενέργειες που φέρουν
κομματικό χαρακτήρα απαγορεύονται απόλυτα.
ΆΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί του Σωματείου είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα ιστορικοί,
λαογραφικοί, καλλιτεχνικοί και μορφωτικοί.
Ειδικότερα, σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η αναζήτηση, συγκέντρωση και διαφύλαξη των λαογραφικών, γλωσσολογικών,
ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων του Ελληνισμού του Πόντου, η διατήρηση
της ταυτότητας του Ποντιακού Ελληνισμού, μέσα στα πλαίσια των διαφόρων
μορφών τέχνης και επιστήμης, χωρίς αλλοίωση του περιεχομένου ή των βασικών
χαρακτηριστικών του.

β) Η συγγραφή ιστορίας Ποντιακού Ελληνισμού και η οργανική ένταξή της στην
διδακτική ύλη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
γ) Η συστηματική μελέτη και διδασκαλία της Ποντιακής Διαλέκτου, της
παραδοσιακής Ποντιακής μουσικής, ποίησης, θεάτρου και χορού.
δ) Η διατήρηση, διάσωση και διάδοση των ηθών και εθίμων του Ποντιακού
Ελληνισμού, όπως λ.χ. ανέκδοτα, συνταγές, κάλαντα κοκ., η έρευνα, μελέτη, διάδοση
και συνέχιση των Ποντιακών παραδόσεων στα πλαίσια ανάπτυξης ενός Εθνικού
Λαϊκού Πολιτισμού, που να στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της εθνικής
ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
ε) Η συλλογή και διαφύλαξη των παραδοσιακών εργαλείων, σκευών, ενδυμασιών,
φωτογραφιών καθώς και η κατασκευή πανομοιότυπων αντιγράφων, όσων
πρωτότυπα δεν διασώθηκαν.
στ) Η ανιστόρηση μνημείων του Πόντου.
ζ) Η ηθική και οικονομική συμπαράσταση σε όλους τους πολίτες.
η) Η πραγματοποίηση πνευματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
που θα αποσκοπούν στη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
στη σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών και την αλληλεγγύη και
επίδοση του Σωματείου σε έργα φιλανθρωπίας.
θ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και διαρκούς
ενημέρωσης των μελών πολιτιστικών και μορφωτικών Σωματείων τόσο της
Ελλάδας όσο και άλλων χωρών.
ι) Η καλλιέργεια της Ποντιακής Ιδέας και η ανάδειξη με ειρηνικούς τρόπους του
Ποντιακού ζητήματος και η έρευνα του Ποντιακού Λαϊκού βίου.
ια) Η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του
Σωματείου, μέσα σε πνεύμα συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης και η συμμετοχή
τους σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου, με
αντικειμενικό σκοπό, να διαμορφώνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις ανθρώπινες αξίες.

ιβ) Η υποστήριξη και υποβοήθηση πάσης φύσεως Πολιτιστικών και μορφωτικών
Συλλόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, φορέων καθώς επίσης και κοινωφελών
ιδρυμάτων τα οποία επιδιώκουν την καλλιέργεια και προώθηση της Ποντιακής
γλώσσας και του Ποντιακού πολιτισμού, της παραδοσιακής Ποντιακής μουσικής,
λογοτεχνίας, ποίησης, θεάτρου και χορών, με ευρύτερη επιδίωξη την επίτευξη των
σκοπών των καταστατικών τους.
ιγ) Η σύσφιξη των σχέσεων, η επικοινωνία και συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και
άλλους

φορείς

Ποντίων

του

εξωτερικού,

η

πραγματοποίηση

τοπικών,

περιφερειακών, πανελλαδικών και σε συνεργασία με τους άνω φορείς, Συνεδρίων
και η επιδίωξη της ενιαίας έκφρασης και δράσης των Ποντίων.
ιδ) Η διεθνοποίηση, διεθνής αναγνώριση και καταδίκη της Γενοκτονίας των
Ποντίων.
ιε) Η αλληλεγγύη για τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των
απανταχού Ποντίων, όπου αυτά καταπατώνται.
ιστ) Η ενθάρρυνση, ενίσχυση και υλοποίηση δράσεων υπέρ της ανάδειξης της
Νεολαίας.
ιζ) Η ενίσχυση και ανάδειξη του Ποντιακού στοιχείου στην έδρα του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 4: ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι διάφορες
εκδηλώσεις όπως συμπόσια, συνέδρια Ποντιακού και Προσφυγικού Ελληνισμού
μέσα στα όρια του Δήμου Παύλου Μελά ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο,
διαλέξεις,

ημερίδες,

ομιλίες,

συζητήσεις,

εισηγήσεις,

συγκεντρώσεις,

κινηματογραφικές προβολές, εορτές, χορευτικές, θεατρικές εκδηλώσεις και
παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, μουσικές εκδηλώσεις, χοροί,
εκδρομές, λαχειοφόρες αγορές, έρανοι καθώς και άλλες γενικά εκδηλώσεις
πνευματικού, μορφωτικού, λαογραφικού και πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό
πάντοτε την εξυπηρέτηση των ιδεωδών του ποντιακού ελληνισμού. Όλα τα
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ανωτέρω προσανατολίζονται αποκλειστικά και μόνο στην επίτευξη των σκοπών
του Σωματείου και δεν αποφέρουν κανένα απολύτως κέρδος σε αυτό.
Πέραν των ανωτέρω, για την επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου προβλέπεται:
α) Η ανάθεση στα μέλη του Δ.Σ. συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων με την κατανομή
ευθυνών και τον προγραμματισμό δράσης του Δ.Σ.
β) Ο ορισμός επιτροπών από το Δ.Σ. με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και
κατευθύνσεις.
γ) Η συμμετοχή με εκπροσώπους στο Δ.Σ., στην Ελεγκτική Επιτροπή και σε
επιτροπές υποστήριξης της εκάστοτε επιλεγμένης ομοσπονδίας που θα γίνεται από
τη Γενική Συνέλευση, που εξυπηρετούν την προώθηση θεμάτων που αφορούν τον
Ποντιακό πολιτισμό, π.χ. γενοκτονία, απόκτηση και απόδοση της ανταλλάξιμης
περιουσίας στον προσφυγικό ελληνισμό.
- Το Σωματείο συνεργάζεται με άλλους συλλόγους και σωματεία και γενικότερα με
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με ιδρύματα, οργανισμούς

ΟΤΑ, Πόντιους στην

Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ειδικότερα, προς επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου, θα λειτουργούν τα εξής
τμήματα:
α) Λαογραφίας, με Ποντιακό Αρχείο και χώρο κειμηλίων, σκευών, ενδυμάτων,
υποδημάτων και άλλων παρεμφερών αντικειμένων.
β) Μελετών και διαλέξεων (επιμορφώσεως) με ανάθεση μελετών, λειτουργία
πνευματικού κέντρου, βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου.
γ) Διανομή ενημερωτικών εντύπων στα μέλη που θα αναφέρονται στους σκοπούς
του Σωματείου, θα μπορεί δε, το Σωματείο, να επιδιώκει την χρηματοδότησή τους
από οποιονδήποτε σχετικό Οργανισμό ή φορέα.
δ) Καλλιτεχνικό και εκδηλώσεων με τμήματα θεατρικό, χορευτικό και μουσικό.
Διδασκαλία παραδοσιακών χορών, τραγουδιών του Πόντου, συγκρότηση θεατρικής
ομάδας, χορωδίας, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας.
- Οργάνωση Τράπεζας αίματος.

- Διοργάνωση συσσίτιων για τους απόρους.
- Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
δυνατότητα συνεργασίας με άλλους φορείς για θέματα που αφορούν: τον
πολιτισμό, την επιμόρφωση, πολιτιστικές ανταλλαγές νέων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
- Δύνανται να συγκροτούνται ομάδες με ειδικές κάθε φορά αρμοδιότητες (ομάδα
νεολαίας, αθλητισμού κοκ) η λειτουργία των οποίων θα διέπεται από τον
Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.
- Το Σωματείο δύναται να προσφέρει στα μέλη τον χώρο για συνεστιάσεις.
- Μελλοντικά, δύναται το Σωματείο να προβεί σε ανέγερση ιδιόκτητης στέγης όπου
θα λειτουργούν τα ως άνω αναφερόμενα τμήματα.
Σε πρόσωπα – μέλη ή μη του Σωματείου, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις ή
προσόντα, μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα ή αρμοδιότητες για την εκπλήρωση
των σκοπών του, πάντα σε εθελοντική βάση.
ΆΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ
1. Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ δικαιούνται και μπορούν να είναι όλοι
όσοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλα τα άρθρα του Καταστατικού του Σωματείου
και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
- Τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφονται ύστερα από γραπτή αίτησή τους προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
απορρίπτει αίτηση εγγραφής μέλους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και
υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, Γενική
Συνέλευση στην οποία καλείται να συμμετάσχει ο υποβάλλων την αίτηση
εγγραφής. Τακτικά μέλη δύνανται να εγγράφονται μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής
των αρχαιρεσιών, δίχως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Τακτικό μέλος του Σωματείου αποκτά το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον

~5~

έχουν παρέλθει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα εγγραφής του στο
Σωματείο.
- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει σοβαρές
υπηρεσίες σε θέματα που έχουν σχέση με τον Ποντιακό Ελληνισμό ή έχουν
συμβάλει σημαντικά στην πρoώθηση των στόχων του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη
ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ύστερα από σχετική
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/20 τουλάχιστον των τακτικών
μελών του Σωματείου (οικονομικά τακτοποιημένων). Τα επίτιμα μέλη του
Σωματείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ., ήτοι δικαίωμα λόγου. Δεν έχουν
όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής
σε ψηφοφορίες.
2. Δωρητές ανακηρύσσονται μέλη του Σωματείου τα οποία έχουν ενισχύσει
οικονομικά το Σωματείο με χρηματικό ποσό άνω των 500,00 ευρώ ή υλικά ή
αντικείμενα αντίστοιχης αξίας.
3. Μεγάλοι ευεργέτες ανακηρύσσονται μέλη του Σωματείου ή πρόσωπα ή φορείς
που έχουν ενισχύσει οικονομικά ή άμεσα ή έμμεσα το Σωματείο για την επίτευξη
των καταστατικών του σκοπών με χρηματικά ποσά ή υλικά άνω των 3.000 ευρώ.
4. Διαγραφή μέλους του Σωματείου γίνεται ή με έγγραφη αίτησή του ή με απόφαση
των 3/4 των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ. ή μέλους του Σωματείου των οικονομικά τακτοποιημένων.
Το κατά την περίπτωση αυτή διαγραφέν μέλος δεν δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου
ως μέλος του Σωματείου.
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα
εγγραφής και ετήσια συνδρομή τα οποία καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται
εκάστη φορά δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για μέλη που καθυστερούν συνδρομές τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά από
σχετική προειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η προσωρινή
παύση τους από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παύση

του για την αιτία αυτή δεν απαλλάσσει το μέλος της υποχρέωσης καταβολής των
οφειλόμενων συνδρομών οπότε και εφόσον αυτές τακτοποιηθούν το μέλος
επανέρχεται αυτοδικαίως ως ενεργό και πάλι μέλος του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ειδικότερα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να:
α) Εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σωματείο
και ν΄αναπτύσσει τη γνώμη αυτή στα αρμόδια όργανα.
β) Να χρησιμοποιεί τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τα υλικά του Σωματείου,
για τον σκοπό πάντα που είναι προορισμένα και μόνον.
γ) Εκλέγει και εκλέγεται (για τα τακτικά μόνο μέλη και εφόσον έχουν παρέλθει
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την εγγραφή τους στο Σωματείο).
Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να:
α) Συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Σωματείου, τηρεί τις διατάξεις
του Καταστατικού, συμβάλλει στην προώθηση και πραγματοποίηση των σκοπών
του Σωματείου και σέβεται τις αποφάσεις του.
β) Εκπληρώνει εγκαίρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο και
συμμετέχει στις Γ.Σ.
γ) Εκπληρώνει άμεσα και με ευσυνειδησία, όποια εργασία του ανατίθεται.
δ) Προσφέρει τις υπηρεσίες που του έχουν ζητηθεί, αφιλοκερδώς και πάντα σε
εθελοντική βάση.
Μόνον τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα, μπορούν να συμμετάσχουν
στις Γ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Για τη νόμιμη συγκρότηση των Γ.Σ., τον υπολογισμό της απαρτίας ή της ενεργού
δύναμης των μελών του Σωματείου, σε περίπτωση οποιασδήποτε νόμιμης
ενέργειας, κατά τους όρους του Καταστατικού και των διαφόρων περί Σωματείων
Νόμων, υπολογίζονται πάντοτε τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
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ΆΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Η ιδιότητα του μέλους παύει:
- με τον θάνατο του μέλους
- με την εκούσια αποχώρησή του
- με τη διαγραφή του από το μητρώο μελών
ΆΡΘΡΟ 8: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου θα
ρυθμισθούν με εσωτερικό κανονισμό, που θα συνταχθεί από το Δ.Σ.
Ο κανονισμός αυτός δεν πρέπει ν’ αντιστρατεύεται τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.
ΆΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτερο
όργανο του Σωματείου. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν τα τακτικά μέλη του
Σωματείου, τα οικονομικώς τακτοποιημένα. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου συνέρχονται σε:
α) Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
β) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του από τον
Αντιπρόεδρο, με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο
της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Την Ημερήσια Διάταξη συντάσσει το Δ.Σ. Αυτό είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει
στην Η.Δ. της τακτικής Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφ’ όσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση
που υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στον Γεν.
Γραμματέα 15 ημέρες πριν την Γ.Σ.

Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη του Σωματείου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες πριν την Γ.Σ.
Τα μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. και
εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες από την εγγραφή τους στο
Σωματείου, συμμετέχουν σ’ αυτήν με πλήρη δικαιώματα (ψηφίζουν, εκλέγουν,
εκλέγονται, συμμετέχουν στις συζητήσεις).
ΆΡΘΡΟ 10: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για:
- Την έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, ο οποίος συντάχθηκε από
το Δ.Σ.
- Τη λήψη της ετήσιας έκθεσης του Δ.Σ.
- Την απαλλαγή του Δ.Σ.
- Την εκλογή ή ανάκληση μελών του Δ.Σ.
- Τη λήψη απόφασης τροποποίησης των σκοπών του Καταστατικού και τη διάλυση
του Σωματείου.
- Τη λήψη απόφασης σε περίπτωση ένστασης κατά της απόφασης αποκλεισμού
μέλους, που εξεδόθη από το Δ.Σ.
- Την ανακήρυξη των επίτιμων μελών, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.
ΆΡΘΡΟ 11: ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 των μελών που είναι ενεργά και
έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. Για τον σχηματισμό
απαρτίας υπολογίζονται μόνον τα τακτικά μέλη, τα οικονομικώς τακτοποιημένα.
Τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει το τριμελές προεδρείο που
εκλέγεται για αυτό το σκοπό με ανάταση της χειρός και αποτελείται από τον
Πρόεδρο και δύο μέλη. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον πρόεδρο της Γ.Σ. με
βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών.
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Εάν η Γ.Σ. δεν επιτύχει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. μετά από 7 ημέρες στον
ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση των
μελών, που συνέρχεται κανονικά και άσχετα απαρτίας.
Στις Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να παρίστανται τα επίτιμα μέλη του Σωματείου, έχοντας
δικαίωμα λόγου, όχι όμως και τα δικαιώματα της ψήφου και του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. δεσμεύουν άπαντα τα μέλη του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει το τριμελές προεδρείο που
εκλέγεται για αυτό το σκοπό με ανάταση της χειρός και αποτελείται από τον
Πρόεδρο και δύο μέλη. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και
κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της Η.Δ.
Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει τον λόγο με βάση τον
κατάλογο, τηρώντας σειρά προτεραιότητας.
Είναι υποχρεωμένος ν’ απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην Η.Δ. και έχει δικαίωμα ν’ αφαιρεί το λόγο από ομιλητές που
παρεκτρέπονται και ν’ αποβάλλει απ’ την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά
τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως.
Καλεί την Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της Η.Δ.
Ο Γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από
τον ίδιο, το τρίτο μέλος του Προεδρείου καθώς και από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. Στο
πρακτικό πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: τόπος και χρόνος της Γ.Σ., η
Ημερήσια Διάταξη, το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας καθώς και το είδος αυτής. Το
είδος της ψηφοφορίας ορίζει ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 13: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) των μελών που
είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα
που το Καταστατικό απαιτεί άλλη πλειοψηφία.
Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Η
μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ., Ε.Ε. και
αντιπροσώπων ομοσπονδίας καθώς και σε περιπτώσεις που η Γ.Σ. αποφασίζει σαν
δευτεροβάθμιο όργανο, σε θέματα διαγραφής μέλους και γενικά σε κάθε
προσωπικό θέμα.
ΆΡΘΡΟ 14: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση το
πρώτο τρίμηνο.
Στην τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. για την δραστηριότητα του Σωματείου στην
διάρκεια του προηγούμενου χρόνου.
Διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του προηγούμενου χρόνου
και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Γ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει
τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει ή του
επιρρίπτει ευθύνες.
Ανακοινώνεται,

συζητείται

και

τροποποιείται

ή

εγκρίνεται

ανάλογα,

ο

προγραμματισμός της νέας περιόδου και ακολουθεί συζήτηση για τα άλλα θέματα
Η.Δ.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην Η.Δ. της τακτικής Γ.Σ.
οποιοδήποτε θέμα, εφ’ όσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από το
1/10 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στον Γεν. Γραμματέα 15 ημέρες
πριν την Γ.Σ.
Στις τακτικές όπως και στις έκτακτες Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που
δεν περιλαμβάνονται στην Η.Δ.
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ΆΡΘΡΟ 15: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από το Δ.Σ. είτε:
Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., όταν το επιβάλλουν τα συμφέροντα του
Σωματείου, που καθορίζει και τα θέματα Η.Δ. είτε, μετά από γραπτή αίτηση που
υπογράφεται από το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και
περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η έκτακτη σύγκληση και τα προς
συζήτηση θέματα.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 30 ημέρες, από
την σχετική απόφαση ή την υποβολή της σχετικής αίτησης των μελών.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε περίπτωση πρότασης
τροποποιήσεως του Καταστατικού ή διαλύσεως του Σωματείου.
Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται και σε κάθε περίπτωση που ορίζεται αυτό από το Νόμο
και το Καταστατικό.
Οι διαδικασίες της Έκτακτης Γ.Σ. καλύπτονται από τα σχετικά άρθρα του
Καταστατικού που αναφέρονται στις εργασίες των Γ.Σ.
ΆΡΘΡΟ 16: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Κάθε τρία (3) χρόνια σε Τακτική Γενική Συνέλευση και μετά την εξάντληση των
θεμάτων Η.Δ. γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ε.Ε και
αντιπροσώπων ομοσπονδίας μελών του Σωματείου. Είναι δυνατό οι αρχαιρεσίες να
γίνουν μία εβδομάδα μετά την τακτική Γ.Σ. όταν έτσι αποφασίζει η ίδια η Γ.Σ.
Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης ως εξής:
- Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ. για την τριετή θητεία του.
- Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. για την τριετή θητεία του.
- Έκθεση της απερχόμενης Ελεγκτικής Επιτροπής που αφορά την οικονομική
διαχείριση του Σωματείου για την τριετή θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

- Άλλα θέματα που ενδεχομένως προτείνονται είτε από το Δ.Σ. είτε από μέλη του
Σωματείου.
Όλα τα νέα τακτικά μέλη αποκτούν μετά από τέσσερις (4) μήνες από την εγγραφή
τους το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
- Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να τακτοποιηθούν ταμειακά και την ημέρα της
Γ.Σ.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων
ομοσπονδίας πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία έγγραφες δηλώσεις
υποψηφιότητας, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα των
αρχαιρεσιών. Τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται στον πίνακα ανακοινώσεων.
Δεν δικαιούνται να μετέχουν ταυτόχρονα σύζυγοι και μέλη που μεταξύ τους έχουν
συγγένεια μέχρι και 2ου βαθμού.
Εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας, που είναι
απαραίτητες για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου με τον απαιτούμενο αριθμό
υποψήφιων (για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους ομοσπονδίας), οι
αρχαιρεσίες αναβάλλονται για μία εβδομάδα ώστε να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα
ονόματα όλων των υποψηφίων ανάλογα με το όργανο στο οποίο είναι υποψήφιοι,
με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Οι συμμετέχοντες για την εκλογή Δ.Σ. και
αντιπροσώπων ομοσπονδίας δεν δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για την
Ελεγκτική Επιτροπή. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων
ισχύει το σύστημα της απλής πλειοψηφίας. Αυτοί εκλέγονται με σειρά μέχρι να
συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών των οργάνων αυτών, ανάλογα με την επιτυχία
του κάθε υποψηφίου, με βάση τις ψήφους που λαμβάνουν.
Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες. Οι τυχόν ενστάσεις μελών της
Γ.Σ. υποβάλλονται προς την εφορευτική επιτροπή η οποία αποφαίνεται επ' αυτών.
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται από τους έχοντες έννομο
συμφέρον ενώπιον των αρμοδίων καθ΄ ύλην και κατά τόπον Δικαστηρίων της
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Θεσσαλονίκης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών.
Η Γ.Σ. εκλέγει:
- 9 τακτικά μέλη για το Δ.Σ.
- 3 μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή
- αντιπροσώπους ομοσπονδίας ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τους
ψηφίσαντες και από όσα ορίζει η ομοσπονδία.
Την φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών έχει
τριμελής εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. "με ανάταση της χειρός"
η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρό της, τον Γενικό Γραμματέα και ένα μέλος ψηφολέκτη. Μέχρι την εκλογή αυτής, στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο
Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρό τους και όλα μαζί
διεξάγουν τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να
θέτουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους ομοσπονδίας
του Σωματείου. Ο Πρόεδρος του Σωματείου δίνει στην Εφορευτική Επιτροπή τα
απαραίτητα ψηφοδέλτια με όλους τους υποψήφιους για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους
αντιπροσώπους ομοσπονδίας καθώς επίσης μια ονομαστική κατάσταση των μελών
του Σωματείου και μία κάλπη.
Οι ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση η
οποία τηρείται με αλφαβητική σειρά. Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους την
Αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, αλλιώς δεν μπορούν να
ψηφίσουν.
Οι αρχαιρεσίες τελειώνουν με την δύση του ήλιου αλλά μπορούν να παραταθούν σε
περίπτωση ανάγκης για μία ώρα.
Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη, κάνει την
διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας και

καθορίζει την σειρά των επιλαχόντων ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων του
καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση.
Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον
πίνακα ανακοινώσεων το πρακτικό των αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε
πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις
αρχαιρεσίες έγγραφα σε κλειστό φάκελο στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του Δ.Σ.
ο οποίος καλεί το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 17 του
παρόντος Καταστατικού.
Με την παράδοση των εγγράφων της εκλογής τελειώνουν τα καθήκοντα της
Εφορευτικής Επιτροπής.
Μετά τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα, τοποθετούνται για φύλαξη όλα τα
παραπάνω στο Αρχείο του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 17: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
Μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή, τα μέλη του Δ.Σ. με φροντίδα του
πλειοψηφίσαντος, συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.
Τα υπόλοιπα μέλη - σύμβουλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα και υπευθυνότητες που
ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα παραδίδει τα πρακτικά
και τα ψηφοδέλτια στον Πρόεδρο του νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση που αυτός που πλειοψήφισε δεν καλέσει μέσα σε επτά (7) ημέρες τα
μέλη για να συγκροτηθούν σε σώμα, την ευθύνη της σύγκλησης αναλαμβάνει ο
απερχόμενος Πρόεδρος μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες.
Για τη συγκρότηση σε σώμα, πρέπει να είναι όλοι παρόντες όσοι έχουν εκλεγεί στις
αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση που κατόπιν τριών (3) συνεχόμενων κλήσεων, μέλος
που εκλέχθηκε, δεν προσέλθει αδικαιολόγητα, χάνει την ιδιότητα του μέλους του
Δ.Σ. και καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός.
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Μετά τη συγκρότηση σε σώμα το νέο Δ.Σ. καλεί το Προεδρείο του προηγούμενου
Δ.Σ., από το οποίο παραλαμβάνει με πρωτόκολλο, την διαχείριση, το Αρχείο, το
Ταμείο και όλη γενικά την περιουσία του Σωματείου. Τα αποτελέσματα της
συνεδρίασης καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
ΆΡΘΡΟ 18: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Σωματείο διοικείται από εννιαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και
τέσσερα (4) μέλη - συμβούλους. Εκλέγεται για θητεία τριών (3) χρόνων, με μυστική
ψηφοφορία από τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται με βάση τις
διατάξεις του παρόντος. Το Δ.Σ. εκλέγεται και σε έκτακτη Γ.Σ. αν αυτό κριθεί
αναγκαίο, στην περίπτωση παραίτησης μελών του Δ.Σ. όταν δεν υπάρχουν
αναπληρωματικοί, ότε και προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές από το Δ.Σ. Μέλη του
Δ.Σ. γίνονται, οι εννιά (9) πλειοψηφίσαντες από τους υποψήφιους και οι επόμενοι
στη σειρά, εφόσον επαρκεί ο αριθμός των υποψηφίων, θεωρούνται επιλαχόντες
αναπληρωματικοί.
Το Σωματείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, απουσία αυτού, από τον
Αντιπρόεδρο.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τίτλος τιμητικός και άμισθος.
ΆΡΘΡΟ 19: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλες τις υποθέσεις του Σωματείου, εφόσον αυτές δεν
έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο του Σωματείου από το Καταστατικό.
Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Ψηφίζει και
υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό δραστηριότητας και τον
ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και προετοιμάζει και συντάσσει τον
προγραμματισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα

που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, για τις
εγγραφές, διαγραφές μελών, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γ.Σ.
Επιδιώκει και επιβλέπει την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και την υλοποίηση
των σχετικών αποφάσεων από τα μέλη και τις Επιτροπές στις οποίες έχει αναθέσει
συγκεκριμένες εργασίες με ευθύνες.
Δύναται να αποφασίζει τη συγκρότηση ομάδων (Νεολαίας κοκ) η λειτουργία των
οποίων θα διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου.
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και επίβλεψης τυχόν διαδικασίας ανέγερσης
ιδιόκτητης στέγης. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε εθελοντική βάση, σε επιτροπές ή
πρόσωπα από τα μέλη του Σωματείου, διάφορους εκ του Καταστατικού σκοπούς
και επιδιώξεις του Σωματείου.
Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού, συντάσσει τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Τηρεί το Αρχείο
και συντάσσει την ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων.
Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Δ.Σ. η λήψη οποιασδήποτε αμοιβής εκτός των εξόδων
μετακινήσεων και παραστάσεων.
Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συνεργάζεται με λυράρη, χοροδιδάσκαλο, καθαρίστρια και
άλλο προσωπικό, για τη λειτουργία του Σωματείου, οι οποίοι πάντοτε προέρχονται
από μέλη του Σωματείου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πάντα σε εθελοντική
βάση.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., με απόφασή του, μπορούν να συμμετέχουν οι
συνεργάτες του Σωματείου, επιτροπές και πρόσωπα που κρίνεται σκόπιμη η
συμμετοχή τους, με δυνατότητα λόγου, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου στη λήψη
αποφάσεων.
ΆΡΘΡΟ 20: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει απαραίτητα τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα ανάλογα
της σοβαρότητας των θεμάτων που προκύπτουν.
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Το Δ.Σ. μπορεί με ειδικές αποφάσεις του να μεταβιβάζει ή να αναθέτει διάφορες
εργασίες του Σωματείου όπου το κρίνει απαραίτητο.
Η ανάθεση γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ. και μπορεί να ανακληθεί.
Το Δ.Σ. καλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό του με έγγραφη ή προφορική
πρόσκληση, με συγκεκριμένα θέματα ημερησίας διάταξης τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα της συνεδρίασης.
Αν τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου ζητήσουν εγγράφως από
τον Πρόεδρο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης καθορίζοντας και την ημερήσια
διάταξη, ο Πρόεδρος οφείλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες να ανταποκριθεί στη
σύγκληση. Άλλως, μπορεί να συγκαλέσει τη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος.
Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει, τον
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου.
ΤΟ Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Όταν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόμενες
τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
και την θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχών.
Η συζήτηση καθώς και η ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων είναι φανερή, εκτός
των περιπτώσεων που συζητώνται θέματα που αφορούν πρόσωπα ή ειδικά
θέματα, οπότε η ψηφοφορία γίνεται μυστική με απόφαση του Δ.Σ.
Τις αποφάσεις του Δ.Σ. υλοποιεί το προεδρείο. Το Δ.Σ. κοινοποιεί τις αποφάσεις του
στα μέλη του Σωματείου όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
ΆΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Δικαστικές και
Διοικητικές Αρχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Οργανισμούς, Ιδρύματα,

Οργανώσεις και σε οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο και εν γένει ενώπιον
οποιουδήποτε τρίτου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του Σωματείου στα πλαίσια του
Καταστατικού.
Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και φροντίζει να εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους όλα τα όργανα του Σωματείου.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του
Δ.Σ.
Δίνει εντολές για πληρωμή δαπανών που προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός
καθώς και των έκτακτων δαπανών που αποφασίζει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία του
Σωματείου, τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και τους οικονομικούς
απολογισμούς του Σωματείου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις
Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν
κατατεθεί στο όνομα του Σωματείου.
Σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., φροντίζει για την
πιστή εφαρμογή και τήρηση των όρων του Καταστατικού και την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις μπορεί να προβεί σε οικονομικές δαπάνες για
λογαριασμό του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 22: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά
του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Αν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει,
ειδικά εξουσιοδοτημένος από τον Πρόεδρο, σύμβουλος.
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Ο Αντιπρόεδρος έχει την εποπτεία πάνω σε θέματα των δημοσίων σχέσεων και
οικονομικών και την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της βιβλιοθήκης του
Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 23: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων
του Δ.Σ., φυλάσσει το Αρχείο και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία
(υποχρεωτικά: βιβλία πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Μητρώο μελών, πρωτόκολλο
εισερχόμενων - εξερχόμενων) και διεξάγει την αλληλογραφία.
Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο:
α) Καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
β) Συντάσσει και υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωματείου
γ) Φροντίζει για την εφαρμογή και τήρηση του Καταστατικού και την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, το Δ.Σ. ορίζει
αντικαταστάτη του.
ΆΡΘΡΟ 24: ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Ταμίας διεκπεραιώνει όλες τις οικονομικές υποθέσεις του Σωματείου. Εισπράττει
τις συνδρομές και όλες τις τυχόν εισφορές και οικονομικές παροχές των μελών προς
το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Διενεργεί όλες
τις πληρωμές του Σωματείου.
Τηρεί, συντάσσει, ενημερώνει και έχει την ευθύνη για:
- Το βιβλίο Ταμείου του Σωματείου
- Το οικονομικό μέρος του μητρώου μελών
- Το βιβλίο δωρεών
- Το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. κάθε 12μηνο

- Την έκδοση παραστατικών εσόδων και εξόδων
- Τη σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Σωματείου σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Δ.Σ.
Ο ταμίας έχει τη γενική επιμέλεια της οικονομικής διαχείρισης, της λογιστικής τάξης
σύμφωνα με μεθοδολογία που αποφασίζει το Δ.Σ. και τη σχετική νομοθεσία για τα
Σωματεία.
Διενεργεί τις καταθέσεις και τις αναλήψεις χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς
λογαριασμούς του Σωματείου.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό
εσόδων - εξόδων και τους οικονομικούς απολογισμούς του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 25: ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Έφορος έχει την ευθύνη, εποπτεία και επιμέλεια θεμάτων που αφορούν:
- Τις εγκαταστάσεις του Σωματείου (συντήρηση - επισκευή)
- Τον ιματισμό του Σωματείου (συντήρηση - φύλαξη)
- Την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και τις μετακινήσεις των διαφόρων
τμημάτων του Σωματείου
- Την υλικοτεχνική υποδομή των εκδηλώσεων του Σωματείου
ΆΡΘΡΟ 26: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο
μέλη. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που
εκλέγεται και το Δ.Σ.
Η Ε.Ε. συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την
εκλογή της με ευθύνη του πρώτου πλειοψηφίσαντος μέλους.
Είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο και όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο ή
όποτε της ζητηθεί με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., την οικονομική δραστηριότητα
του Σωματείου.

~ 21 ~

Υποβάλλει υποχρεωτικά, σχετική έκθεση ελέγχου στην τακτική Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής και τηρεί βιβλία πρακτικών, όπου
αναγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι εκθέσεις προς τη Γ.Σ.
Η έκθεση για τα οικονομικά καταχωρείται στο Αρχείο του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 27: ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1) Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
- Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Ε.
- Μητρώο μελών
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (κινητής και ακίνητης περιουσίας)
- Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων - Εξόδων)
- Βιβλίο δωρεών
- Μητρώο Χορευτών
2) Το Σωματείο για την οικονομική διαχείρισή του χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα
παρακάτω παραστατικά στοιχεία:
- Αποδείξεις εισπράξεων
- Αποδείξεις πληρωμής
Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους.
ΆΡΘΡΟ 28: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο έχει πόρους:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής, τις ετήσιες συνδρομές και τις προαιρετικές έκτακτες
εισφορές των μελών καθώς και τους τόκους κεφαλαίων του Σωματείου.

β) Τα έσοδα απ’ τις εισπράξεις από χορευτικές, θεατρικές και άλλες εκδηλώσεις
(έως δύο ετησίως), τα έσοδα από δραστηριότητες του Σωματείου (λαχειοφόρες
αγορές, έρανοι, εκδρομές κλπ).
γ) Έσοδα από κάθε νόμιμη αιτία όπως, δωρεές, διαθήκες, κληροδοσίες,
κληρονομιές, αφού βέβαια εγκρίνονται από το Δ.Σ.
δ) Εκούσιες οικονομικές ενισχύσεις των μελών ή άλλων.
ε) Επιδοτήσεις και Επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Νομικών προσώπων δημοσίου ή
ιδιωτικού Δικαίου ή και φυσικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
δημοσίων και δημοτικών αρχών.
στ)

Χρηματοδοτήσεις

από

τη

συμμετοχή

και

την

υλοποίηση

εθνικών

προγραμμάτων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
προγραμμάτων άλλων χωρών, παγκοσμίως.
Οι κληρονομίες γίνονται δεκτές μόνον επ’ ωφελεία απογραφής.
Το Σωματείο δεν δεσμεύεται από όρους δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών που
είναι αντίθετοι με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.
Όλοι οι ανωτέρω πόροι του Σωματείου προσβλέπουν αποκλειστικά και μόνον στη
λειτουργία αυτού και στην ευόδωση των σκοπών του και δεν αποφέρουν κανένα
απολύτως κέρδος στο Σωματείο.
ΆΡΘΡΟ 29: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ
Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες ενώσεις
ποντιακών σωματείων που επιδιώκουν κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Οι σχέσεις
του Σωματείου με τις παραπάνω ενώσεις ρυθμίζονται από τα καταστατικά των
ενώσεων αυτών. Η αποχώρηση από την Ομοσπονδία του Σωματείου αποφασίζεται
από τη Γενική Συνέλευση με την προβλεπόμενη πλειοψηφία του άρθρου 30
παράγραφος 2. Οι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία θα ψηφίζονται όπως ορίζεται
από τη Γενική Συνέλευση.
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ΆΡΘΡΟ 30: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου,
απαιτείται η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως με την παρουσία των μισών
τουλάχιστον των ενεργών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
2) Η απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου
πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4)
των παρόντων.
3) Επίσης, το Σωματείο διαλύεται υποχρεωτικά, αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα
από δέκα (10).
4) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του διατίθεται για τους
σκοπούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την διάλυση.
ΆΡΘΡΟ 31: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, φέρει περιμετρικά αυτής την επωνυμία του
Σωματείου, ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ με βυζαντινό τύπο γραμμάτων και στο
κέντρο της απεικονίζεται μονοκέφαλος αετός και το έτος ίδρυσης του Σωματείου,
ήτοι 1972.
ΆΡΘΡΟ 32: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, τον εσωτερικό
Κανονισμό που θα συνταχθεί ή τους σχετικούς με τα Σωματεία Νόμους ή υπόκειται
σε διττή ερμηνεία, θα ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου οι
αποφάσεις θα υπόκεινται εις την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.
Οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των άλλων νομοθετημάτων που
ισχύουν για τα Σωματεία και τις Ενώσεις αποτελούν συμπληρωματικό δίκαιο στο
Καταστατικό αυτό.

Όλες οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ του Σωματείου και των μελών του θα
υπάγονται υποχρεωτικά στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων της
Θεσσαλονίκης.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν τροποποιημένο στο σύνολό του και κωδικοποιημένο νέο Καταστατικό,
που περιέχει τριάντα δύο (32) άρθρα και μία (1) ακροτελεύτια διάταξη, αφού
ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Γενική Συνέλευση του
Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ», που συνήλθε σήμερα
την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 στη Θεσσαλονίκη, θα τεθεί σε ισχύ
μετά την έγκριση κατά Νόμων από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και την εγγραφή
του στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπως
ο νόμος ορίζει.
Θεσσαλονίκη, 25/02/2018
Η Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως

Ο Γραμματέας της Γεν. Συνελεύσεως

Κιλαζίδου Ιφιγένεια

Μπιντάκος Ιωάννης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Πολυματίδου Πηνελόπη

Κουτσογιάννη Καλλιόπη
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