ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ
Άρθρο 1
α) Ιδρύεται στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής Σωματείο με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ» με έμβλημα τον ανεμόμυλο.
β) Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Κασσάνδρεια Χαλκιδικής.
γ) Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του 1982
κυκλικά και εσωτερικά τον ανεμόμυλο.
Άρθρο 2
Σκοποί του Συλλόγου
Σκοποί του Συλλόγου είναι :
1. Η προσπάθεια για την διατήρηση των ηθών, εθίμων, παραδόσεων καθώς και η
αναβίωση και προβολή αυτών, με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
και η διαφύλαξη της Πολιτιστικής κληρονομιάς της Κασσάνδρειας και της
ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου Κασσάνδρας.
2. Η συντήρηση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου
3. Η συνεργασία με τον Οργανισμό Φεστιβάλ Κασσάνδρας, τον Δήμο Κασσάνδρας και
άλλους Φορείς για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κασσάνδρα.
4. Η οργάνωση πνευματικού κέντρου (Λέσχης) κατάλληλου να χρησιμεύσει σαν
εντευκτήριο των μελών του Συλλόγου και ως τόπος διοργάνωσης εκδηλώσεων, η
λειτουργία βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, κινηματογραφικής Λέσχης, η τακτική
οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων και συζητήσεων για θέματα τέχνης και πολιτισμού,
έρευνας και λαογραφίας, η διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας-εικαστικών και
παρουσιάσεων βιβλίων.

5. Η τουριστική προβολή της Κασσάνδρειας και της Κασσάνδρας γενικότερα με
πρωτοβουλία ανάληψης δράσεων για τον σκοπό αυτό (π.χ. πρόταση για την
δημιουργία δικτύου πεζοπορικών, ποδηλατικών κ.λ.π. διαδρομών σε περιοχές
φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής
κ.λ.π.), αλλά και η διαφύλαξη από τον τουρισμό των παραδοσιακών της στοιχείων.
6. Η Ανάπτυξη των πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των μελών και των κατοίκων
της Κασσάνδρειας και της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου Κασσάνδρας και εν
γένει η δημιουργία όρων κατάλληλων για την κοινωνική και πολιτιστική προαγωγή
των. Η ενθάρρυνση και προαγωγή του εθελοντισμού σε μέλη του και πολίτες, η
καλλιέργεια πνεύματος αδελφοσύνης με την αποχή των μελών του από κάθε
μορφή βίας, ρατσισμού ή διακρίσεων.
7. Η οργάνωση εθελοντικών ομάδων για την ενεργοποίηση των κατοίκων σε
περιβαλλοντικές δράσεις καθαριότητας και ευπρεπισμού.
8. Η συντήρηση και αναπαλαίωση μνημείων στην περιφέρεια της πόλης σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς.
9. Η οργάνωση καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων (χοροεσπερίδες,
θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές κλπ.) για την πολιτιστική και πνευματική πρόοδο
των κατοίκων της Κασσανδρείας.
10. Η συμμετοχή του σε φιλανθρωπικές και φιλοζωικές εκδηλώσεις και η αποχή του
από κάθε κομματική εκδήλωση.
11. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και δράσεων που προάγουν τον αθλητισμό, το
πνεύμα, την φιλανθρωπία και την κοινωνική προσφορά.
12. Η οποιαδήποτε καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο
μετά από σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.
Για την οργάνωση και επίτευξη των παραπάνω σκοπών ιδρύονται από την Διοίκηση και
εποπτεύονται από αυτή διάφορα τμήματα και επιτροπές (μορφωτικά, καλλιτεχνικά κλπ.)
που θα στεγαστούν με την επιμέλεια του Συλλόγου.
Επίσης για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος δημιουργεί και εφαρμόζει
προγράμματα, δραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
ανωτέρω. Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε
προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού τους κόστους
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καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή
την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου.
Αρθρο 3.
Μέσα
Οι σκοποί του Συλλόγου μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
1. Με

διαλέξεις,

διοργανώνοντας

ομιλίες,

συνεντεύξεις

επιστημονικές

ή

για

μορφωτικά

επαγγελματικές

γενικώς

συναντήσεις,

θέματα,
διαλέξεις,

ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
2. Με ανακοινώσεις μέσω του τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και όλων
γενικά των μέσων ενημέρωσης.
3. Με οργανώσεις πνευματικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών γενικά εκδηλώσεων,
όπως συνεδριάσεις, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, γιορτές συνεστιάσεις,
συμπόσια, παρουσιάσεις βιβλίων κ.λ.π.
4. Με την υλοποίηση κοινοτικών και κρατικών προγραμμάτων ή δράσεων (π.χ.
LEADER), που αφορούν σε πολιτιστικές και λοιπές δραστηριότητες, οι οποίες
μπορούν να προάγουν τους σκοπούς του Συλλόγου.
5. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
6. Με την λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, με
σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την
ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
7. Με δημοσιεύσεις, εκδόσεις, μελέτες, αναλύσεις, επιχορηγήσεις, υποτροφίες,
διαγωνισμούς, βραβεία και μετάλλια, υποστήριξη ή διαχείριση κοινωνικών και
πολιτιστικών οργανισμών, δομών ή φορέων, συνεργασίες με φορείς οικονομικούς
και κοινωνικούς.
8. Με την συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών για την
εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
9. Με την ανάληψη ή εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών
προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή
άλλα κράτη.
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10. Με την συμμετοχή σε πλατφόρμες συνεργασίας με άλλους πολιτιστικούς φορείς,
εγγραφή στα οικεία μητρώα που τηρούνται από δημόσιους φορείς και ανάληψη
πρωτοβουλιών για την ανάδειξη κοινών δράσεων και συνεργασιών.
11. Με την σύναψη συμβάσεων έργου με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή
άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του.
12. Με την σύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη
προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως δημόσιους φορείς, τοπική
αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και
οργανώσεις κλπ.
13. Με την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων,
καλλιτεχνών, κοινωνικών οργανισμών και μη κυβερνητικών ενώσεων.
14. Με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και συνεργατών του και των
ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
15. Με την ελεύθερη έκφραση γνώμης από τα μέλη της, την ενθάρρυνση της
πολυφωνίας και την ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου
ανάμεσα στους απλούς πολίτες και στους κοινωνικούς, κρατικούς και
συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και την επιστημονική κοινότητα.
16. Με την μαρτυρία (στην οποία εντάσσεται και η καταγγελία) ενώπιον πάσης Αρχής,
της οποιασδήποτε παράβασης των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών διατάξεων,
της μη εφαρμογής των όρων δόμησης καθώς και τις μη επιτρεπτές χρήσεις, ως και
της διαφθοράς ή εν γένει αδικίας που διαπιστώνεται από το Σύλλογο κατά τη
δράση του.
Εν γένει δε, με κάθε νόμιμο μέσο που δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού το οποίο θα οδηγήσει στην εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών του
Συλλόγου. Ειδικότερα δε για τη συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου
λειτουργούν οι πιο κάτω Τομείς:
1.Τομέας Λαογραφίας
2.Τομέας Πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3.Τομέας χορευτικών ενηλίκων ,παιδιών και εφήβων.
4.Τομέας χορωδιών

>>

>>

>>.

5.Τομέας θεάτρου

>>

>>

>>.
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6.Τομέας βιβλιοθήκης, λέσχης ανάγνωσης και κινηματογράφου.
7.Τομέας εκδρομών, πεζοπορίας και ψυχαγωγίας.
8.Τομέας πνευματικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.
9.Τομέας κοινωνικών δράσεων και εθελοντισμού και περιβάλλοντος.
10. Τομέας εικαστικών.
11. Τομέας μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης
Οι τομείς είναι δυνατόν να σχηματίζουν ειδικά τμήματα ή ομάδες εργασίας ανάλογα με τις
παρουσιαζόμενες ανάγκες τους. Συντονίζονται και εκπροσωπούνται από ένα μέλος και τον
αναπληρωτή του εκλεγμένους από τα μέλη τους . Τα σχέδια και οι προτάσεις για την
οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης γίνονται γνωστά από τους εκπροσώπους των
Τομέων στο Δ.Σ. που λαμβάνει απόφαση για την υλοποίηση της.
Το ΔΣ μετά από πρόταση ικανού αριθμού μελών κατά περίπτωση μπορεί να δημιουργεί
νέους τομείς. Μπορεί ακόμα να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για εξυπηρέτηση
έκτακτων αναγκών.
Το Δ.Σ μπορεί με απόφασή του να δίνει επαίνους, ηθικά βραβεία και χρηματικά κίνητρα, σε
αναγνώριση των φιλότιμων προσπαθειών των μελών του και τρίτων για την έρευνα, την
επιστημονική προσφορά, τη συμβολή στην εξύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού
επιπέδου των μελών και τον πολιτών της Κασσάνδρας.

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Στα ως άνω πλαίσια προαγωγής των καταστατικών του σκοπών, μπορεί ο Σύλλογος
να αναθέτει μελέτες έργων και προμηθειών και οποιαδήποτε άλλη μορφή μελέτης
σε ιδιώτες. Η ανάθεση αυτή γίνεται από το Δ.Σ. από το οποίο και θα εγκρίνονται (οι
σχετικές μελέτες και προμήθειες).
2. Η εκπόνηση των μελετών θα γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και
πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης του Δ.Σ.
3. Τα έργα, προμήθειες και μεταφορές γίνονται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η παραλαβή των έργων, προμηθειών, εργασιών ή μεταφορών γίνεται από τριμελή
επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. και που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού
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Συμβουλίου. Σε αυτή δεν μπορεί να συμμετέχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
5. Για κάθε παραλαβή συντάσσεται ξεχωριστό πρωτόκολλο και τα μέλη της Επιτροπής
θα είναι υποχρεωμένα να υπογράψουν το πρωτόκολλο έστω και αν διαφωνούν ή
έχουν επιφυλάξεις και στις περιπτώσεις αυτές το πρωτόκολλο παραλαβής τίθεται
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για να πάρει τη σχετική απόφαση.
6. Η παραλαβή ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται από επιτροπή που
ορίζεται από το Δ.Σ. για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και στην οποία μπορεί να
συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες ή πραγματογνώμονες που κατά προτίμηση
υπηρετούν στο Δημόσιο ή άλλους Οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) ή είναι μέλη
συναφούς Επιμελητηρίου ή Επιστημονικού Συλλόγου. Στους επιστήμονες ή
πραγματογνώμονες μπορεί να καταβληθούν τα έξοδα κινήσεως και αμοιβή, που
καθορίζονται από το Δ.Σ.
Άρθρο 4
Θεμελιώδεις Αρχές
Οι βασικές αρχές του Συλλόγου είναι:
1. Ο Σύλλογος δεν αναμειγνύεται στην πολιτική. Διαλέξεις και ομιλίες ή συζητήσεις
με κομματικό ή πολιτικό χαρακτήρα απαγορεύονται μέσα στα γραφεία του και
κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων.
2. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς νομική
προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις,
3. Έγκυρη πληροφόρηση, επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση των ζητημάτων που
άπτονται των σκοπών της,
4. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και πολυφωνία
στις απόψεις και προτάσεις της,
5. Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εθνικούς, αλλοδαπούς
και διεθνείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 5
Μέλη
Μέλος του Συλλόγου εγγράφεται όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
ανεξαρτήτως φύλου. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΑ, ΑΡΩΓΑ,
και ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ.
1. Τακτικά μέλη
Γίνονται δεκτοί όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των, ανεξαρτήτως φύλου,
που κατοικούν στην χερσόνησο της Κασσάνδρας, καθώς επίσης και όποιος άλλος κρίνει το
εκάστοτε Δ.Σ ότι μπορεί να εγγραφεί. Η εγγραφή των μελών γίνεται με έγγραφη δήλωση
του αιτούντος και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ). Αν η απόφαση του
Δ.Σ είναι απορριπτική, έχει δικαίωμα ο αιτών να προσφύγει με αίτησή του στη Γενική
Συνέλευση (που αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου) μέσα σε 30 ημέρες από την
ημέρα που θα του γίνει γνωστή, εγγράφως, η απορριπτική απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ είναι
υποχρεωμένο να φέρει αυτή για συζήτηση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη
Γενική Συνέλευση. Ο αιτών μπορεί κατά απορριπτικής απόφασης της Γ.Σ. να προσφύγει
στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο.
2. Επίτιμα Μέλη
Κηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ, αυτοί που προσφέρουν
εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και τους σκοπούς του, ανεξαρτήτως καταγωγής,
εθνικότητος ή διαμονής.
Επίτιμα Μέλη επίσης μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., πρόσωπα που
τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή στον τομέα της
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προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχουν διακριθεί για την κοινωνική και
επιστημονική τους δράση και προσφορά και με τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις και
την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Συλλόγου
και της πολιτικής του.
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη
κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται
της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σύλλογο.
3. Αρωγά Μέλη
Αρωγά μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που θέλουν να
βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με υλικοτεχνική, χρηματική ή
άλλου είδους προσφορά.
4. Συνδεόμενα Μέλη
Συνδεόμενο μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή του, κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας
άνω των 14 ετών. Για την ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
κηδεμόνα και η εγγραφή δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το
συνδεόμενο μέλος.
Άρθρο 6
Κάθε τακτικό μέλος με την εγγραφή του υποχρεούται στην καταβολή εφ’ άπαξ
δικαιώματος εγγραφής, που είναι ίσο με την ετήσια συνδρομή των μελών και καλύπτει και
την συνδρομή για το τρέχον έτος που γίνεται μέλος του συλλόγου.
Το Δ.Σ ορίζει το ποσό για την ετήσια εισφορά με ομόφωνη απόφασή του και σε περίπτωση
διαφωνίας αυτό θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα Τακτικά Μέλη απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα του Συλλόγου και παράλληλα έχουν
καθήκον και υποχρέωση να συμβάλλουν στην προαγωγή και ευόδωση των σκοπών του
Συλλόγου. Για τα Τακτικά Μέλη κρατούνται ιδιαίτερα Μητρώα στα οποία σημειώνεται με
λεπτομέρεια το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας των.
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Τα Επίτιμα Μέλη απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών, εκτός του
δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται δε να παρευρίσκονται στις Γενικές
Συνελεύσεις (Γ.Σ) χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καταχωρούνται σε Εδικό Βιβλίο Επιτίμων
Μελών, μαζί με τα Αρωγά, και τα συνδεόμενα μέλη.
Τα συνδεόμενα μέλη με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους γίνονται, εφόσον
το επιθυμούν, αμέσως Τακτικά, χωρίς αίτηση εγγραφής. Οφείλουν μόνο την ετήσια
συνδρομή όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 7
Κάθε μέλος του Συλλόγου που καθυστερεί τις συνδρομές του αδικαιολόγητα πάνω από
ένα χρόνο, από τότε που θα πάρει ειδική πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ
υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα, διαγράφεται από το Μητρώο των Μελών με
απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 8
Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα και υποχρεούται στην εξόφληση των
υποχρεώσεών του.
Άρθρο 9
Όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες
υποχρεώσεις και ωφελούνται το ίδιο απ΄όλα τα πλεονεκτήματα που χορηγεί ο Σύλλογος.
Άρθρο 10
Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις Καταστατικού του
Συλλόγου, τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ που παίρνονται μέσα στα όρια του
Καταστατικού, της δικαιοδοσίας τους και των νόμων. Κάθε μέλος που αντιδρά στις
επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει εμπόδια στην εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια
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και το συμφέρον του Συλλόγου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές
κυρώσεις, ήτοι : α) σε έγγραφη επίπληξη για απλό πειθαρχικό παράπτωμα, β) σε
προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις. Οι
ποινές αυτές επιβάλλονται ανέκκλητα από το Δ.Σ. Οριστική αποβολή επιβάλλεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Α.Κ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το
πειθαρχικά διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται από το Δ.Σ σε απολογία μέσα σε εύλογη
προθεσμία. Αν δεν υποβληθεί απολογία του το Δ.Σ αποφαίνεται και χωρίς αυτήν. Σε
περίπτωση οριστικής αποβολής μπορεί να ασκηθεί ή κατά το άρθρο 88 Α.Κ προσφυγή.
Άρθρο 11
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει
όλες τους τις ταμειακές υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία των
αρχαιρεσιών, αφού είχαν καταστεί μέλη προ τριμήνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 12
Πόροι είναι: α) οι τακτικές συνδρομές των μελών, β) οι έκτακτες εισφορές, γ) οι δωρεές
και τα κληροδοτήματα, δ) οι επιχορηγήσεις, δ) οι οικειοθελείς προσφορές και
λαχειοφόρες αγορές, στ) έσοδα από θεατρικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ζ) έσοδα
από διάφορες εκδόσεις και η) ό,τι άλλο έσοδο από νόμιμη πηγή. Το λογιστικό έτος αρχίζει
από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Σύλλογος διοικείται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας
και της Ισοτιμίας.
Άρθρο 13
Γενικές Συνελεύσεις
Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το κυρίαρχο Όργανο της Διοίκησης του Συλλόγου και
αποφασίζουν για κάθε υπόθεση. Διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΕΣ και σε ΕΚΤΑΚΤΕΣ.
Η Τακτική Γ.Σ συγκαλείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα κάθε
ημερολογιακού έτους, κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως του Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 14
του παρόντος, όπου αναγράφονται απαραίτητα όλα τα προς συζήτηση θέματα.
Η Έκτακτη Γ.Σ συγκαλείται όταν κρίνει αναγκαία την σύγκλησή της το Δ.Σ του Συλλόγου ή
όταν το ζητήσει το 1/5 των Τακτικών Μελών που είναι ταμειακά εντάξει με έγγραφη
αίτησή τους προς το Δ.Σ. Την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ μπορεί να ζητήσει και η Ελεγκτική
Επιτροπή (Ε.Ε) για θέματα που αφορούν την ταμειακή διαχείριση του Συλλόγου. Στις
σχετικές προσκλήσεις αναγράφονται πάντα τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γ.Σ όταν
θα συγκληθεί.
Η Τακτική Γ.Σ εκλέγει ανά διετία τα μέλη του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής, για την
τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση του Συλλόγου. Έχει επίσης την
επιτήρηση και τον έλεγχο των άλλων οργάνων της Διοίκησης, έχοντας το δικαίωμα
οποτεδήποτε να τα παύσει, εφόσον η παύση υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και
κυρίως για βαριές παραβάσεις των καθηκόντων τους.
Άρθρο 14
Τα Μέλη προσκαλούνται σε Γ.Σ με φροντίδα του Δ.Σ με ανακοίνωση στο Γραφείο του
Συλλόγου και σε εμφανές μέρος δημοσίων χώρων της Κασσανδρείας, ή με ηλεκτρονική
ταχυδρομική επιστολή στο κάθε Μέλος ατομικά (τηρουμένων των διατάξεων του
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Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR) μια εβδομάδα πριν από την
ημερομηνία συγκλήσεως που ορίσθηκε. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά και
με τρόπο σαφή τα θέματα της συζήτησης και καθορίζεται ο τόπος και η ακριβής
ημερομηνία της συνόδου. Στη Γ.Σ, Τακτική ή Έκτακτη, απαγορεύεται η αναγραφή για
συζήτηση θεμάτων κομματικού ή άλλου χαρακτήρα που είναι αντίθετος με το γράμμα και
το πνεύμα του Καταστατικού αυτού. Η Γ.Σ με αίτηση ενός από τα παρόντα μέλη που έχουν
δικαίωμα ψήφου δύναται να απαγορεύσει τη συζήτηση θέματος, εφόσον κρίνει αυτή ότι
αντιβαίνει στις αρχές και επιδιώξεις του Συλλόγου. Την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων
καθορίζει το Δ.Σ
Άρθρο 15
Απαρτία
Για να θεωρηθεί ότι η Γεν. Συνέλευση έχει απαρτία πρέπει σε αυτή να είναι παρόντα
τουλάχιστον το 1/3 των Τακτικών μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει κατά
τον χρόνο που γίνεται η Γ.Σ. Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες
νέα Γ.Σ στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα και η νέα αυτή Γ.Σ έχει απαρτία
όσα μέλη και αν παρευρίσκονται. Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ έχουν μόνο τα ταμειακά
εντάξει Τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται με απόλυτη
πλειοψηφία, δηλαδή με το ½ και ένα μέλος από τους παρόντες.
Άρθρο 16
Σε κάθε συζήτηση η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και Γραμματέα, που είναι
υποχρεωμένος να κρατά λεπτομερή πρακτικά από την συνεδρίαση. Αν πρόκειται για
αρχαιρεσίες η ψηφοφορία γίνεται μυστικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αναγράφονται με
απόλυτη αλφαβητική σειρά αυτοί που δήλωσαν υποψηφιότητα εγγράφως στο Δ.Σ. απ’
αυτούς που έχουν δικαίωμα να εκλέγονται. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει με
σταυρούς προτιμήσεως, αυτούς που υποδεικνύονται απ’ αυτό για την διοίκηση του
Συλλόγου και την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρος. Σε
περίπτωση που παραιτείται ή αποχωρεί με οποιονδήποτε τρόπο ένα ή περισσότερα μέλη
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του Δ.Σ., παίρνουν τις θέσεις τους μέσα σε οκτώ(8) μέρες οι πρώτοι επιλαχόντες στις
αρχαιρεσίες.
Άρθρο 17
Διοικητικό Συμβούλιο-Συγκρότηση σε Σώμα
Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για
δύο χρόνια και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,
τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και 2 συμβούλους. Η ψηφοφορία γίνεται με ένα μόνο
ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων. Ο ελάχιστος αριθμός
υποψηφίων είναι επτά (7) και στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι, η θητεία του
υπάρχοντος Δ.Σ. ανανεώνεται σιωπηρά μέχρι έξι (6) μήνες, εωσότου συμπληρωθούν οι
επτά υποψήφιοι. Την ψηφοφορία διεξάγει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται
από την τακτική συνέλευση πριν από την ψηφοφορία και αποτελείται από μέλη του
Συλλόγου. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεώνεται να παραδώσει αφού περάσουν οκτώ
μέρες από την ημέρα των εκλογών, τα ψηφοδέλτια και τα πρακτικά της εκλογής στο
καινούριο ΔΣ. Τα μέλη που εκλέχθηκαν θεωρούνται τα πρώτα επτά μέλη με τη
μεγαλύτερη πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι δύο
επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται
να αναπληρώσουν μέλη του ΔΣ αν αυτά αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το ΔΣ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί αυτός που είναι μέλος του
συλλόγου επί τρεις (3) συνεχείς μήνες τουλάχιστον.
Άρθρο 18
Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα ή όσες φορές το ζητήσουν τρία (3)
τουλάχιστον από τα μέλη του ή ο Πρόεδρος. Για την λήψη έγκυρης απόφασης απαιτείται η
παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία
απ' τους παρόντες και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για
ζητήματα προσωπικής φύσεως και όσες φορές θα κρινόταν αυτό απαραίτητο, η ψηφοφορία
γίνεται μυστική με ψηφοδέλτια. Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3
συνεδριάσεις εκπίπτουν από το αξίωμά τους μετά από απόφαση του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ.
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που υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του στο Συμβούλιο, εκπίπτει αυτόματα από το
αξίωμά του, χωρίς να μπορεί να ανακληθεί η παραίτησή του.
Το Δ.Σ εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ, διοικεί τον Σύλλογο, επιδιώκει και επιβάλει την πιστή
εφαρμογή του Καταστατικού, οργανώνει τα διάφορα τμήματα του Συλλόγου και ορίζει τις
αρμόδιες επιτροπές για την διεύθυνση κάθε τμήματος και επιτροπής από τα μέλη του
Συμβουλίου και του Συλλόγου, εποπτεύει την λειτουργία αυτών των τμημάτων και εγκρίνει
τους προϋπολογισμούς και τους διέποντες αυτούς εσωτερικούς κανονισμούς, συντάσσει
τους προϋπολογισμούς του Συλλόγου και υποβάλει κατά την λήξη της θητείας του στην
τακτική Γ.Σ τον απολογισμό της διαχείρισής του για έγκριση από αυτήν.
Άρθρο 19
Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ. κατά τους όρους του Καταστατικού. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο
σε κάθε Ελληνική ή ξένη Αρχή, καθώς, επίσης και σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό
Πρόσωπο.
Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί με τα παρόντα μέλη τα πρακτικά των
συνεδριάσεων. Επιβλέπει και φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του
Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Ελέγχει με τον Γεν. Γραμματέα το
Ταμείο και την διαχείριση και υπογράφει τα διπλότυπα εισπράξεων και τα εντάλματα
πληρωμών.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο
μεγαλύτερος από τους Συμβούλους, εκτός από τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.

Άρθρο 20
Γενικός Γραμματέας
Ο Γεν. Γραμματέας ενεργεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συλλόγου.
Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και διενεργεί τις εγγραφές των μελών. Υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συλλόγου. Φυλάγει την σφραγίδα. Κρατά το Αρχείο,
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Πρωτόκολλο και Γενικό Μητρώο των μελών, ελέγχει με τον Πρόεδρο το Ταμείο και τη
διαχείριση και υπογράφει μαζί μ' αυτόν τα εντάλματα πληρωμών και τα διπλότυπα
εισπράξεων. Ο Γεν. Γραμματέας έχει σαν βοηθό στα καθήκοντά του τον Ειδικό Γραμματέα.
Όταν εμποδίζεται ο Γεν. Γραμματέας τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν πάλι
όταν εμποδίζεται τον αντικαθιστά ο πιο νέος απ' τους Συμβούλους.

Άρθρο 21
Ταμίας
Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο και υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου το πάνω
από 500,00 Ευρώ ποσό σε Τράπεζα που θα αποφασίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου. Ενεργεί τις
εισπράξεις και πληρωμές με βάση διπλότυπα και εντάλματα υπογεγραμμένα από τον
πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Φροντίζει προσωπικά για την είσπραξη των συνδρομών
από τα μέλη. Τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και είναι προσωπικά υπεύθυνος
ολοκληρωτικά για την τήρησή τους και για τα χρήματα και την υπόλοιπη περιουσία του
Συλλόγου που εμπιστεύονται στα χέρια του. Σε κάθε δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ. δίνει
λόγο για την ταμιακή κίνηση της αμέσως προηγούμενης περιόδου, που δεν ελέγχθηκε και γι’
αυτό το λόγο προσκομίζει τα απαραίτητα βιβλία. Όταν ο Ταμίας εμποδίζεται, τον
αντικαθιστά ένας Σύμβουλος με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 22
Ελεγκτική Επιτροπή
Η άμεση επίβλεψη και ο έλεγχος των πράξεων και της διαχειρίσεως γενικά του Δ.Σ.
ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται κάθε διετία μαζί με το Δ.Σ. από την
Γεν. Συνέλευση τον μήνα Ιανουάριο. Δεν μπορούν να εκλεγούν σαν μέλη της Ελεγκτικής
Επιτροπής πρόσωπα που συνδέονται με μέλη του Δ.Σ. με συγγένεια εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού. Στην τακτική Γεν. Συνέλευση του Ιανουαρίου η Ελεγκτική
Επιτροπή μετά την λογοδοσία του Δ.Σ. που αποχωρεί, υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση
έγγραφη έκθεση που περιέχει με σαφήνεια τα πορίσματα του ελέγχου που αυτή έκανε, την
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αναπτύσσει δε και προφορικά. Αυτή η έκθεση καταχωρείται και στα πρακτικά της Γεν.
Συνέλευσης.
Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα στο τέλος κάθε μήνα να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία του
Συλλόγου. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί το βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα
πρακτικά και οι αποφάσεις της στους ελέγχους που κάνει, όπως και οι εκθέσεις της προς τη
Γεν. Συνέλευση,
Η θέση των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τιμητική.
Άρθρο 23
Παύση Οργάνων Διοίκησης
Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως και μεμονωμένα παύονται όσες φορές:
α) παραμελούν από βαριά αμέλεια την άρτια υποχρέωσή τους, που έχουν από το
Καταστατικό και τους Νόμους, για την σωστή διαχείριση στις υποθέσεις του Συλλόγου, την
προαγωγή των σκοπών του και την διαφύλαξη των συμφερόντων και της περιουσίας του.
β) επιδιώκουν έμμεσα τη μεταβολή στους σκοπούς του Συλλόγου ή προσπαθούν να τον
αναμείξουν σε έργα διαφορετικά απ' τον προορισμό του,
γ) παραβαίνουν συστηματικά τις διατάξεις του Καταστατικού και των Νόμων και
δ) συντρέχουν λόγοι σοβαροί γι αυτό, σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την κρίση της Γεν.
Συνέλευσης. Το δικαίωμα για την παύση των οργάνων της Διοίκησης, όπως και η κρίση για
την ύπαρξη λόγων παύσης, ανήκει στην Γεν. Συνέλευση των μελών, που συγκαλείται
έκτακτα με την φροντίδα του Δ.Σ. ή, αν αυτό αρνηθεί, της Ελεγκτικής Επιτροπής, με την
έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον από τα ενεργά τακτικά μέλη, στην
οποία πρέπει να αναπτύσσεται δικαιολογημένα ο λόγος που επιβάλλει την παύση κάποιου
οργάνου. Για την λήψη απόφασης από την Γεν. Συνέλευση σχετική με την παύση οργάνων
της διοίκησης η μελών της, κατά τα πιο πάνω, είναι απαραίτητη η παρουσία σ' αυτήν των
μισών (1/2) τουλάχιστον απ' τα ενεργά μέλη και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
από τους παρόντες.
Σε περίπτωση παύσης ολόκληρου του Δ.Σ. με τη φροντίδα του Δ.Σ. που αποχωρεί, μέσα σε
15 καλείται Γεν. Συνέλευση η οποία αποφασίζει να γίνουν νέες αρχαιρεσίες σε οκτώ μέρες.
Όταν παύονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας ή ο Ταμίας, γίνονται
εκλογές μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την παύση του Δ.Σ. για την αντικατάστασή τους. Σε
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περίπτωση που παύεται ολόκληρη η Ελεγκτική Επιτροπή ή μέλη της, εκλέγεται καινούργια
για την αντικατάσταση αυτών που παύτηκαν με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ
Άρθρο 24
Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και είναι
απαραίτητη η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον απ' τα τακτικά μέλη και πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (3/4) απ' τους παρόντες, κατά το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα.
Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται επίσης από την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί
ειδικά για αυτό και θα παρίστανται σε αυτή τα 2/3 τουλάχιστον των ταμιακά εντάξει μελών
αυτού, όχι όμως λιγότερα από το ¼ των εγγεγραμμένων μελών, η δε απόφαση για την
διάλυση παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρισταμένων μελών. Διαλυομένου του
Συλλόγου ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ.
Ο Σύλλογος διαλύεται επίσης στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 105 του Αστικού
Κώδικα ή όσες φορές το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που παίρνεται
σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση διάλυσης του
Συλλόγου για την περιουσία του, κινητή και ακίνητη, και το αρχείο, αποφασίζει η Γ Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 25
Περιουσία
Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διάφορους από τους
προβλεπόμενους από το Καταστατικό του. Κληρονομίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται
δεκτές μετά από έγκριση της Γ.Σ με πλειοψηφία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του
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Συλλόγου των ταμειακά εντάξει. Κληρονομίες που καταλείπονται στο Σύλλογο γίνονται
δεκτές πάντα επ’ ωφελεία απογραφής. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του
Συλλόγου για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στο Προϋπολογισμό
του Συλλόγου και τυχόν πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά
σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή. Η κτήση ακινήτων από το Σύλλογο
από επαχθή αιτία ή κινητών πραγμάτων πέραν της αξίας των είκοσι χιλιάδων (20.000)
Ευρώ γίνεται πάντα με έγκριση της Γ.Σ. Η Γεν. Συνέλευση μπορεί κάθε φορά να
αποφασίζει για αγορά ή εκποίηση ή δωρεά ακινήτων και να εξουσιοδοτεί γι’ αυτό το Δ.Σ.
Άρθρο 26
Βιβλία
Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
1. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,
2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Βιβλίο Πράξεων Ελεγκτικής Επιτροπής,
4. Βιβλίο Ταμείου,
5. Μητρώο Τακτικών Μελών,
6. Γραμμάτια εισπράξεως χρημάτων,
7. Εντάλματα πληρωμής χρημάτων,
8. Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.
9. Βιβλίο καταγραφής Επιτίμων, Αρωγών και Συνδεομένων Μελών.
Άρθρο 27
GDPR – Συμμόρφωση
Όλα τα μέλη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου υποχρεούνται κατά τις δράσεις τους
να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
και να φροντίζουν επιμελώς ώστε να μην θίγονται, ιδίως, Ευαίσθητα Προσωπικά
Δεδομένα των Μελών του Συλλόγου ή πολιτών με τη συλλογή και επεξεργασία αρχείων
που περιέχουν τέτοια δεδομένα. Στις ιστοσελίδες και λοιπά έγγραφα του Συλλόγου θα
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η πολιτική συμμόρφωσης του Συλλόγου με τον
Κανονισμό (GDPR).
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Άρθρο 28
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις για
Σωματεία και Ενώσεις και των σχετικών διατάξεων του Α.Κ και του Εισαγωγικού αυτού
Νόμου.
Άρθρο 29
Εσωτερικός Κανονισμός
Το Δ.Σ. δύναται να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό όπου θα καθορίζονται με λεπτομέρειες
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και ο τρόπος εργασιών του Συλλόγου.
Μέχρι της σύνταξης, έγκρισης και ισχύος του εν λόγω Κανονισμού θα εφαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού δεν μπορούν να
έρχονται σε αντίθεση με το παρόν Καταστατικό.

Ακροτελεύτιο Άρθρο 30
Το παρόν τροποποιημένο Καταστατικό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα εγκρίθηκε από
την Γενική Συνέλευση τελούσα σε νόμιμη απαρτία και με νόμιμη πλειοψηφία που κλήθηκε
για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ την ............ και ώρα ………. στα γραφεία του Συλλόγου στην
Κασσάνδρεια και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον
Γραμματέα αυτής, όπως ακολουθεί, ετέθη δε η κυκλική σφραγίδα του Συλλόγου:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ
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