
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του Σωµατείου που εδρεύει στη Λέρο µε την επωνυµία : 

« Α.Ι.Α.Λ. -  ΙΤΑΛΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΦΙΛΩΝ   της  ΛΕΡΟΥ »

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ίδρυση – Επωνυµία - Έδρα

Ιδρύεται  πολιτιστικό  σωµατείο,  ασχέτως  πολιτικής  και  θρησκευτικής  χροιάς,  µη
κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  µε  την  επωνυµία  του  να  ορίζεται  ως  «Α.Ι.Α.Λ.  –  Ιταλικός
Σύλλογος Φίλων της Λέρου», µε έδρα τη Λέρο.

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Σκοπός

 
Ο σκοπός του σωµατείου είναι:
• να προσφέρει σηµείο  συνάντησης  για  τους  µόνιµους  και  περαστικούς  Ιταλούς

κατοίκους του νησιού
• να προωθεί την διάδοση της ιταλικής κουλτούρας, απο κάθε άποψη, στο νησί
• να  διευκολύνει  την  κοινωνικότητα  των  µόνιµων  Ιταλών  κατοίκων,  µεταξύ

τους, και µε τους Λεριούς γνώστες της ιταλικής γλώσσας
• να  κεντρίζει  την  κοινωνικοπολιτιστική  συγχώνευση  των  Ιταλών  κατοίκων  µε

τους Λεριούς
• ν’αναπτύσσει  την  πολιτιστική  ανταλλαγή  µε  µουσικές,  φιλολογικές,

καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέλη Σωµατείου - ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις αυτών – ∆ιαγραφή µελών

Μπορούν να συµµετέχουν είτε Ιταλοί είτε Έλληνες ή και άλλης εθνικότητας
πολίτες που συµµερίζονται τις ιδέες του συλλόγου.

Τα µέλη του σωµατείου είναι τακτικά και επίτιµα. 
α) Τακτικά µέλη του σωµατείου µπορούν να γίνουν όλοι όσοι κατοικούν µόνιµα  ή

διαµένουν  προσωρινά  στη  Λέρο,  εφ’  όσον  έχουν  όλες  τις  νόµιµες  προϋποθέσεις.  Επί
πλέον,  µέλος  του  σωµατείου  θα  µπορεί  να  γίνεται  και  κάθε  κάτοικος  άλλης  περιοχής
της  επικράτειας  ή  και  του  εξωτερικού  αρκεί  να  προτείνεται  εγγράφως  από  δύο
τουλάχιστον  τακτικά  µέλη  και  µε  την  προϋπόθεση  ότι  θα  µπορεί  να  στηρίξει
αποφασιστικά τους σκοπούς του σωµατείου.   

Μέλη  του  σωµατείου  µπορούν  να  είναι  και  όσοι  είναι  ή  θα  γίνουν  µελλοντικά
µέλη άλλου σωµατείου ή συλλόγου µε συναφείς σκοπούς, εφ’ όσον έχουν τις  παραπάνω
προϋποθέσεις.

β)  Επίτιµα  µέλη  του  σωµατείου  ανακηρύσσονται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  των
µελών,  µετά  από  πρόταση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  εκείνοι  που  έχουν  προσφέρει
εξαιρετικές  υπηρεσίες  στο  σωµατείο  ή  στην  κοινωνία  (Ιταλική,  Ελληνική  ή  αλλοδαπή)
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γενικά.
Για  να  γίνει  κάποιος  µέλος  του  σωµατείου  πρέπει  να  υποβάλει  έγγραφη  αίτηση

προς  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιό  του.  Αυτή  η  αίτηση  πρέπει  να  υποστηριχτεί  από  δυο
τακτικά  µέλη.  Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο,  µέσα  σε  δέκα  (10)  ηµέρες,  από  τη  λήψη  της
αιτήσεως,  αποφασίζει  για  την  εγγραφή  ή  όχι  του  αιτούντα.  Εάν  παρέλθει  άπρακτη  η
ανωτέρω  προθεσµία,  η  έγκριση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  θεωρείται  αυτοδικαίως
παρασχεθείσα  και  ο υποβάλλων την αίτηση έχει  εγγραφεί  ως  µέλος  του  σωµατείου.  Σε
περίπτωση αρνητικής αποφάσεως, µετά από  αίτηση του  αιτούντα,  αποφασίζει  η Γενική
Συνέλευση των µελών, στην πρώτη µετά την αίτηση σύνοδό της (τακτική ή έκτακτη), για
την εγγραφή  ή όχι.

Κάθε µέλος του σωµατείου  έχει  το  δικαίωµα,  µετά  από  έγγραφη  δήλωσή του  προς
το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο,  να  αποχωρεί  οποτεδήποτε  απ’  το  σωµατείο.  Η  περί
αποχωρήσεως  δήλωση  πρέπει  να  γνωστοποιείται  στο  ∆ιοικητικό  συµβούλιο,  τρεις
τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Μέλος  του  σωµατείου,  το  οποίο  βλάπτει  τους  σκοπούς  του  σωµατείου  και  δεν
τηρεί  τις  διατάξεις  του  καταστατικού,  καθώς  επίσης  και  τις  αποφάσεις  της  Γενικής
Συνελεύσεως  των  µελών  και  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  διαγράφεται  απ’  το
σωµατείο,  µε  απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου.  Αντίγραφο  της  αποφάσεως
διαγραφής  στέλνεται  µε  συστηµένη  επιστολή  στο  διαγραφόµενο  µέλος,  µέσα  σε  δέκα
(10)  ηµέρες  από  τη  λήψη  της  σχετικής  αποφάσεως.  ∆ιαγράφεται  επίσης  από  το
σωµατείο  όποιο  µέλος  καθυστερεί  τις  συνδροµές  – εισφορές  τουλάχιστον  δύο  (2)  ετών.
Το  µέλος  αυτό  επανεγγράφεται  αυτοδικαίως  µόλις  πληρώσει  τις  καθυστερούµενες
συνδροµές  του.  Για  να  λάβει  απόφαση  περί  διαγραφής  µέλους  το  ∆ιοικητικό
Συµβούλιο,  πρέπει  να  είναι  παρόντα  τουλάχιστον  τέσσερα  (4)   µέλη  του  ∆.Σ.  Σε
περίπτωση  ισοψηφίας  δεν  διαγράφεται  µέλος.  Σ’  αυτή  την  περίπτωση  (ισοψηφία)
αποφασίζει, για τη διαγραφή ή όχι, η Γενική Συνέλευση, µε απλή πλειοψηφία.

Τα  τακτικά  µέλη  του  σωµατείου  έχουν  το  δικαίωµα  να  µετέχουν  στη  Γενική
Συνέλευση, να εκλέγουν τα όργανα του σωµατείου και να εκλέγονται σ’ αυτά,  εφ’ όσον
έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το σωµατείο. 

∆ικαίωµα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  έχουν  όσοι  είναι  µέλη  του  Σωµατείου
τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν τις εκλογές. 

Τα τακτικά µέλη του σωµατείου έχουν υποχρέωση να παίρνουν  µέρος  στις  Γενικές
Συνελεύσεις  και  τις  άλλες  εκδηλώσεις  του  σωµατείου,  να  πληρώνουν,  µέσα  στις
κανονικές  προθεσµίες,  τις  εισφορές  τους  και  να  συµµορφώνονται  προς  τις  διατάξεις
του καταστατικού του σωµατείου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Όργανα διοίκησης – ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το σωµατείο διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που  εκλέγεται  µε  τριετή  θητεία
από  τη  Γενική  Συνέλευση  και  αποτελείται  από  έξι  (6)  µέλη,  δηλαδή:  Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και δυο (2) συµβούλους.   

Μέσα σε δέκα (10), το αργότερο, ηµέρες από την εκλογή του, το  ∆.Σ.  συνέρχεται  µε
φροντίδα  και  ευθύνη  του  πλειοψηφίσαντος  συµβούλου  και  συγκροτείται  σε  σώµα  µε
την  εκλογή,  µεταξύ  των  µελών  του:  α)  Προέδρου,  β)  Αντιπροέδρου,  γ)  Γενικού
Γραµµατέα  και  δ)  Ταµία.  Η  εκλογή  γίνεται  µε  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων
µελών. Για να υπάρχει απαρτία, κατά τη συγκρότηση του ∆.Σ. σε  σώµα, πρέπει  να είναι
παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη. 
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Τα  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  ευρίσκεται  σε  απαρτία  εφόσον  κατά  τη             
συνεδρίασή  του  παρίστανται  τουλάχιστον  τέσσερα  µέλη.  Οι  αποφάσεις  λαµβάνονται
µε  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  µελών.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  υπερισχύει  η
ψήφος του Προέδρου.

Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά σύµφωνα µε τις ανάγκες  του   τουλάχιστον  δυο  φορές
το  χρόνο,  µετά  από  πρόσκληση  που  υπογράφεται  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γενικό
Γραµµατέα.  Η  πρόσκληση  αναγράφει  τα  θέµατα  της  ηµερησίας  διατάξεως  και
κοινοποιείται στα µέλη τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες  νωρίτερα.  Έκτακτα  συνεδριάζει  το
∆.Σ. όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν  το  ζητήσουν  τρία  (3)  τουλάχιστον  µέλη  του,
τα οποία θα αναφέρουν και τα θέµατα που θα συζητηθούν.

Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες  από  τρεις  (3)  κατά
σειρά συνεδριάσεις του ∆.Σ. αντικαθιστάται,  µε απόφαση του ∆.Σ., από τον  κατά  σειρά
επιλαχόντα  σύµβουλο.  Τέτοια  αντικατάσταση   µπορεί  να  γίνει  για  τρεις  το  πολύ
συµβούλους.  Το  ίδιο  ισχύει  και  σε  περίπτωση  παραιτήσεως  µέλους  του  ∆.Σ.  Εάν  δεν
υπάρχουν  επιλαχόντες,  καλείται  η  Γενική  Συνέλευση  για  αντικατάσταση  του  µέλους
που αντικαταστάθηκε ή παραιτήθηκε.

Το ∆.Σ.  είναι  αρµόδιο  να αποφασίζει  για  κάθε  θέµα  που  αφορά  τη  διοίκηση  του
σωµατείου  και  τη  διαχείριση  της  περιουσίας  του,  εκτός  εκείνων  για  τα  οποία  είναι
αρµόδια µόνο η Γενική Συνέλευση.

Το ∆.Σ.  έχει  το  δικαίωµα,  σε  περίπτωση  παραβάσεων,  να επιβάλλει  τις  ακόλουθες
ποινές στα µέλη  του:  α)  έγγραφη  επίπληξη,  β) προσωρινή  διαγραφή  µέχρι  έξι  (6)  µήνες
και  γ)  οριστική  διαγραφή.  Καµιά  ποινή  δεν  επιβάλλεται  χωρίς  προηγούµενη  έγγραφη
κλήση  για  απολογία,  που  πρέπει  να  σταλεί  στο  µέλος  που  αφορά,  µε  συστηµένη
επιστολή, δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία απολογίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Καθήκοντα Οργάνων ∆ιοίκησης

Ο  Πρόεδρος  εκπροσωπεί  το  σωµατείο  σε  όλες  του  τις  σχέσεις  και  έχει  την
υποχρέωση  να  γνωστοποιεί  κάθε  φορά  στο  ∆.Σ.  τις  ενέργειές  του.  Συγκαλεί  µε
απόφαση  του  ∆.Σ.,  τις  τακτικές  ή  έκτακτες  γενικές  συνελεύσεις.  Συγκαλεί  τις  τακτικές
συνεδριάσεις του ∆.Σ. και υποχρεούται σε σύγκλιση  του  ∆.Σ.  όταν  ζητήσουν  τούτο  τρία
τουλάχιστον µέλη του. ∆ιευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., υπογράφει  τα πρακτικά  και
επιβλέπει  τη  διαχείριση  του  ταµείου.  Υπογράφει  µαζί  µε  τον  Γ.  Γραµµατέα  κάθε
έγγραφο  του  σωµατείου  και  φροντίζει  γενικά  για  την  ανάπτυξη  και  προαγωγή  του
σωµατείου.  Τον  Πρόεδρο,  όταν  απουσιάζει  ή κωλύεται,  αναπληρώνει  ο  Αντιπρόεδρος,
όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ο Γενικός Γραµµατέας.

Ο  Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει  τον  απουσιάζοντα  ή  κωλυόµενο  Πρόεδρο  σε  όλα
γενικά τα καθήκοντα και δικαιώµατά του.

Ο  Γενικός  Γραµµατέας  τηρεί  το  µητρώο  των  µελών,  διευθύνει  το  γραφείο,
φυλάσσει  τα  αρχεία  και  τη  σφραγίδα  του  σωµατείου.  Συντάσσει  τα  πρακτικά
συνεδριάσεως  του  ∆.Σ.  και  των  Γενικών  Συνελεύσεων  και  συνυπογράφει,  µαζί  µε  τον
Πρόεδρο,  όλα  τα  έγγραφα  του  Σωµατείου,  καθώς  και  τα  εντάλµατα  πληρωµών.
Καταρτίζει,  µαζί  µε  τον  Πρόεδρο,  την  ηµερήσια  διάταξη  κάθε  συνεδριάσεως  του  ∆.Σ.
Τον  Γενικό  Γραµµατέα,  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται,  αναπληρώνει,  σε  όλα  τα
καθήκοντα  του,  ο  Ταµίας  ή  ο  µεγαλύτερος  των  συµβουλών,  όταν  κωλύεται  ή
απουσιάζει ο Ταµίας.
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Ο  Ταµίας  ενεργεί  όλες  τις  εισπράξεις  του  σωµατείου  και  κρατεί  τα  λογιστικά
βιβλία  και  τις  διπλότυπες  αποδείξεις.  Ενεργεί  επίσης  και  τις  πληρωµές,  µετά  από
εντάλµατα, τα οποία είναι υπογραµµένα  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γενικό  Γραµµατέα.
Στα  εντάλµατα  πληρωµών  πρέπει  να  αναγράφεται  πάντοτε  και  ο  αριθµός  της
αποφάσεως του ∆.Σ., µε την οποία εγκρίθηκε η πληρωµή. Ο ταµίας  είναι  υποχρεωµένος
να θέτει  στη  διάθεση  του  ∆.Σ.,  για  έλεγχο,  το  ταµείο   του  σωµατείου,  όταν  του  ζητηθεί
τούτο.  Ο  ταµίας  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  διαχειριστική  ανωµαλία  ή  απώλεια
χρηµάτων.  Τον  ταµία,  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται,  τον  αναπληρώνει  άλλο  µέλος  του
∆.Σ., εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα.

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική  Συνέλευση  αποτελείται  από  τα τακτικά  µέλη  του  σωµατείου.  Συνέρχεται
τακτικά  µία  φορά  το  χρόνο  και  σε  διάστηµα  δέκα  (10)  µηνών  το  νωρίτερο,  από  την
προηγούµενη  τακτική  Γενική  Συνέλευση  και  έκτακτα  όταν  αποφασίζει  το  ∆.Σ.  ή  όταν
το ζητήσει εγγράφως το ένα τέταρτο (1/4) των ταµειακώς εντάξει µελών. 

Οι αιτούντες τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει στην αίτηση τους
να αναγράφουν  και  τα θέµατα  που  θα συζητηθούν.  Σ’ αυτήν  την περίπτωση  πρέπει  το
∆.Σ. να συγκαλεί  τη Γ.Σ.  µέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ηµέρες,  από  την υποβολή της  σχετικής
αίτησης.

Η Γ.Σ. είναι  το  ανώτατο  όργανο  του  σωµατείου  και  αποφασίζει  για  κάθε  υπόθεσή
του.  Εκλέγει,  κάθε  τρία  χρόνια,  τη  διοίκηση  του  σωµατείου  και  την  εξελεγκτική
επιτροπή και εγκρίνει τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό της ∆ιοικήσεως.

Η Γ.Σ. είναι  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  όταν  είναι  παρόντα  κατ’ αυτή  τα
δύο πέµπτα (2/5) των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.    

Εάν δεν υπάρχει απαρτία,  κατά  την πρώτη Γ.Σ., αυτή  επαναλαµβάνεται  µετά  από
επτά ηµέρες στον ίδιο τόπο, µε τα ίδια θέµατα και χωρίς νέα πρόσκληση.

Η δεύτερη Γ.Σ. είναι σε απαρτία  ανεξάρτητα  από  τον  αριθµό  των µελών  που  είναι
παρόντα.   

Τα  µέλη  που  δεν  µπορούν  να  είναι  παρόντα  στην  Γ.Σ.,  για  σοβαρή  αιτία,  
δικαιούνται  να  εξουσιοδοτούν  άλλο  µέλος.   Κάθε  εξουσιοδοτηµένο  µέλος  δεν  µπορεί
να αντιπροσωπεύει παραπάνω από τρία (3) µέλη.

Οι  προσκλήσεις  για  κάθε  Γ.Σ.  είναι  έγγραφες,  υπογράφονται  από  τον  Πρόεδρο
και  τον  Γενικό  Γραµµατέα,  αναγράφονται  σ’  αυτές  η  ηµέρα,  η  ώρα  και  ο  τόπος  της
συνελεύσεως  και τα προς συζήτηση θέµατα, αποστέλλονται  δε  στα  µέλη  ταχυδροµικώς,
ή µε  άλλο οποιοδήποτε  κατάλληλο  µέσο,  δεκαπέντε  (15)  τουλάχιστον  ηµέρες  πριν  την
ηµέρα  της  συνελεύσεως.  Σε  περίπτωση  έκτακτης  Γ.Σ.  οι  προσκλήσεις  στέλνονται  στα
µέλη προ επτά (7) τουλάχιστον ηµερών.

Οι  αποφάσεις  της  Γ.Σ.  λαµβάνονται  µε  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων
µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου.

Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνελεύσεως  είναι  εκείνος  που  θα εκλεγεί  από  τα  παρόντα
µέλη σαν πρόεδρος της. Κάθε Γ.Σ. εκλέγει τον πρόεδρο της.

Προκειµένου  να  γίνουν  εκλογές  για  εκλογή  ∆.Σ.  και  Ε.Ε.  εκλέγει  τριµελή
εφορευτική  επιτροπή,  στην  οποία  δεν  επιτρέπεται  να  µετέχουν  υποψήφιοι  για  το  ∆.Σ.
και την Ε.Ε. Η εφορευτική  επιτροπή  εκλέγει  τον  πρόεδρο  της  και  διενεργεί  τις  εκλογές,
συντάσσει  δε  πρακτικό,  στο  οποίο  φαίνονται  αυτοί  που  ψήφισαν  και  οι  ψήφοι  που
έλαβε  κάθε  υποψήφιος.  Επίσης,  η  εφορευτική  επιτροπή  εκδικάζει  τελεσίδικα  τις
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εντάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το ∆.Σ. και την Ε.Ε.    
Υποψηφιότητες για το ∆.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται εγγράφως µέχρι την έναρξη

των εργασιών της Γ.Σ. κατά την οποία διενεργούνται οι εκλογές. 
Επίσης µέχρι την έναρξη οποιασδήποτε Γ.Σ., έχει δικαίωµα  κάθε  µέλος  να εξοφλεί  

τις οφειλές του προς το σωµατείο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ανατίθεται  ο  έλεγχος  και  η  εποπτεία  της  οικονοµικής  διαχειρίσεως  του  ∆.Σ.  σε
τριµελή,  από  µέλη  του  σωµατείου,  Εξελεγκτική  Επιτροπή.  Η  Ε.Ε.  εκλέγεται  κατά  τη
διάρκεια, κατά  την ίδια  ηµέρα  και  κατά  τις  ίδιες  διατυπώσεις  που  εκλέγονται  τα  µέλη
του ∆.Σ.  Η Ε.Ε. κατά την πρώτη µετά  την εκλογή  της  συνεδρίαση  εκλέγει  τον  Πρόεδρό
της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί δε (η Ε.Ε.) δικό της  βιβλίο  πρακτικών.
Η Εξελεγκτική   επιτροπή  δικαιούται  να ελέγχει  τις  διαχειριστικές  πράξεις  του  ∆.Σ.  και
του Ταµία και  να επιβλέπει  εάν  αυτές  είναι  σύµφωνες  µε  τις  διατάξεις  των νόµων,  του
καταστατικού  και  τις  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνελεύσεως.  Υποχρεούται  να  ελέγχει,
κάθε εξάµηνο, τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του σωµατείου και τέλος συντάσσει
κάθε  χρόνο έκθεση  σχετικά  µε  τη διαχείριση  του  ∆.Σ., την  οποία  και  υποβάλει  προς  τη
Γενική Συνέλευση.                                                                                    

ΑΡΘΡΟ 8ο

Πόροι του σωµατείου

Πόροι  του  σωµατείου  είναι:  Οι  ετήσιες  εισφορές,  τα  δικαιώµατα  εγγραφής,
δωρεές,  κρατικές  επιχορηγήσεις,  επιχορηγήσεις  οργανισµών,  έρανοι,  κληρονοµιές,
έκτακτες εισφορές και κάθε άλλο έσοδο από νόµιµη αιτία.

Το ύψος του ποσού που  καταβάλλεται  από  κάθε  µέλος  του  σωµατείου   στο  ταµείο
του σωµατείου  για  την εγγραφή  του,  καθώς  και  για  την  ετήσια  συνδροµή  ορίζεται  µε
απόφαση της  Γ.Σ.  µετά  από  πρόταση  του  ∆.Σ.  Με την ίδια  διαδικασία  είναι  δυνατό  να
αυξάνεται ή να µειώνεται το ποσό της εγγραφής και εισφοράς.

Τα µετρητά του σωµατείου κατατίθενται στο όνοµα του σωµατείου σε  Τράπεζα,  µε
φροντίδα του ταµία. Ο ταµίας  µπορεί  να έχει  στα  χέρια  του  για  τις  τρέχουσες  ανάγκες
του σωµατείου ποσό το οποίο ορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.  µετά  από  πρόταση  του  ∆.Σ.
Ανάλογα  ορίζεται  και  το  ύψος  του  ποσού  για  την  ανάληψη  του  οποίου  χρειάζεται
έγγραφο  υπογραµµένο  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  Γενικό  Γραµµατέα  ή  απόφαση  του
∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Γενικές ∆ιατάξεις
                                                           

Για να γίνει  τροποποίηση  του  καταστατικού  απαιτείται,  για  µεν  την  απαρτία  της
Γ.Σ. η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και  για
την  απόφαση  πλειοψηφία  των  τριών  τετάρτων  (3/4)  των  παρόντων  µελών.  Το  ίδιο
ισχύει και για την περίπτωση αποφάσεως για διάλυση του σωµατείου.

Σε   περίπτωση  διαλύσεως  του  σωµατείου  η  περιουσία  του  περιέρχεται  σε  άλλο
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Φιλοζωικό σωµατείο που επιλέγεται από την τελευταία Γ.Σ. 
Υποψήφιοι για το ∆.Σ. και την Ε.Ε.  του  σωµατείου  δεν  µπορούν  να είναι  όσοι  στο

χρόνο  των  εκλογών  είναι  µέλη  –  τακτικά  ή  αναπληρωµατικά  –  ∆.Σ.  ή  Ε.Ε.  άλλου
σωµατείου µε σκοπούς  αντίθετους προς το σωµατείο.

Η πρώτη, µετά τη νόµιµη σύσταση του σωµατείου, Γενική Συνέλευση των µελών θα
γίνει,  µε  ευθύνη  του  προσωρινού  ∆.Σ.,  αφού  περάσει  ένας  (1)  µήνας  και  πάντως  το
αργότερο  µέσα  σε  δύο  (2)  µήνες,  από  τη  δηµοσίευση  του  παρόντος  καταστατικού  στο
αρµόδιο  Πρωτοδικείο,  µε  µόνο  θέµα  ηµερησίας  διατάξεως  την  εκλογή  µελών  ∆.Σ.  και
Ε.Ε.

Κάθε  περίπτωση  που  δεν  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  αυτό  ρυθµίζεται  από
τις  Γ.Σ.  ή από  το  ∆.Σ.  κατά  παραχώρηση αρµοδιότητας  από  τη  Γ.Σ.,  αφού  τηρηθούν  οι
ισχύοντες νόµοι.

Το ∆.Σ. έχει δικαίωµα να συντάσσει εσωτερικούς  κανονισµούς  µε  τους  οποίους  θα
ορίζονται  λεπτοµερώς  οι  διαδικασίες  µε  τις  οποίες  θα  διεξάγονται  οι  εργασίες  του
σωµατείου.  Οι  εσωτερικοί  κανονισµοί  δεν  ισχύουν  πριν  εγκριθούν  από  τη Γ.Σ.  και  δεν
µπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού τούτου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το καταστατικό αυτό  αποτελείται  από  δέκα  (10) άρθρα, εγκρίθηκε  κατ’ άρθρο και
στο  σύνολό  του  κατά  τη  συνεδρίαση  των  ιδρυτικών  µελών  του  στις  27.9.2009  και
υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη ως ακολούθως.  
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