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«ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ - ΓλυκιÜ ΚÝρκυρα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ιΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜιΑ- ΕΔΡΑ _ ΣΚοΠοΣ - ΜΕΣΑ _ ποΡοι_ ΣΦΡΑΓιΔΑ - ΒιΒΛιΑ

Αρθρο Ιο

ºδρυση - Επωνυμßο

ßδρýετοι μη κερδοσκοπικü σωματεßο με την επωνυμßα «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ Το ΝΕΑΝΙΚο

ΔΙΑΒΗΤΗ - Γλυκιü ΚÝρκυρο» στα αγγλικü « Corfu Juvenile Diabetes υηßοη» και τον

διακριτικü τßτλο .«ΓλυκιÜ ΚÝρκυρα». Το σÞμα του Σωμοτεßου θα εßναι « Μßα κορδÝλο

αναδιπλοýμενη γαλÜζιου χρþματοò με σταγüνο ερυθροý χρþματοò στο κüτω

μÝροò αυτÞò ,,.

Αρθρο 2"

Εδρα

¸6ρα του Σωματεßου ορßζετοι η ΚÝρκυρο, οδüò Γρηγορßου ΜορασλÞ αρ. 3ü,

Αρθρο 3ο

Σκοποß του Σωματεßου

º.- Η οργÜνΦση και συσπεßρωση γυρω απü το σωματεßο üλων των ατüμων που

πÜσχουν απü τýπου º ΔιαβÞτη κοθþò και των οικογενειþν τουò, μελþν καθþò

κοι των μη μελþν τηò <<'Ενωσηò κατÜ του Τýπου Ι ΔιοβÞτη στην ΚÝρκυρα».

2- Η καταγραφÞ, η μελÝτη, η προβολÞ και επßλυση θεμüτων των ποσχüντων απü

ΔιαβÞτη τýπου Ι , τοπικοý Þ εθνικοý χοροκτÞρο και η με κÜθε πρüσφορο τρüπο

Προþθηση ΚαΙ προογωγÞ των ανθρωπßνων κοι κοινωνικþν δικαιωμüτων τουò,
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3,- Η ενημÝρωση, πληροφüρηση και ευαισθητοποßηση των μελþν του σωματεßου

κοι του γενικüτερου κοινωνικοý συνüλου σχετικü με τον τýπου 1 ΔιαβÞτη (Ýγκαιρη

διÜγνωση, αντιμετþπιση, πορεßα, εξÝλιξη) üπωò και η ηθικÞ, ψυχολογικÞ και υλικÞ

υποστÞριξη των ποσχüντων και των οικογενειþν τουò,

4,- Η προþθηση και προαγΦγÞ τηò συλλογικÞò δρÜσηò και τηò αλληλεγγýηò

μεταξυ των ποσχüντων οτüμων και η συνεργασßα με τουò συγγενεßò φορεßò, που

λειτουργοýν και εδρεýουν στην ΚÝρκυρα, τουò Παξουò, τα Διαπüντια Νησιü, την

ΕλληνικÞ ΕπικρÜτεια και την ΕυρωποΤκÞ ¸νωση, Για το σκοπü αυτü μπορεß το

σωμοτεßο να συμμετÝχει σε Ομοσπονδßα που εκπροσωπεßτουò ßδιουò σκοποýò.

5.- Η συμβολÞ στη διαμüρφωση-συμπλÞρωση και τροποποßηση τηò νομοθεσßαò,

που αφορü τα üτομο που πüσχουν οπü τýπου º ΔιαβÞτη.

6,- Η προþθηση και η ανüπτυξη δομþν κοι αναλüγων δρÜσεων γιο την

επαγγελματικÞ αποκατüστοση και την απασχüληση των ποσχüντων με τýπου º

ΔιαβÞτη καθþò κοι η πνευμοτικÞ, ηθικÞ και κοινωνικÞ εξýψωση.

7 ,- Η σýσφιξη των σχÝσεων, φιλικþν και κοινωνικþν των μελþν του σωματεßου

και η ανüπτυξη τηò αλληλεγγυηò και συνεργασßαò μεταξυ τουò με σκοπü την

επßλυση των κοινþν προβλημüτων καθþò και η προþθηση τηò κοινωνικÞò

αλληλεγγυηò,

8.- Η υποστÞριξη με κÜθε δυγοτü μÝσο, στα πλαßσιc των δυνατοτÞτων του

Σωματεßου, τηò Ýρευναò, προληψηò κοι οντιμετþπισηò του τýπου 1 ΔιαβÞτη, με

σκοπü την εξüλειψη Þ πλÞρη Ýλεγχο, Þ εν γÝνει την μεßωση των συνεπειþν τηò εν

λüγω νüσου.

9,- Η διοργÜνωση ενημερωτικþν σεμιναρßων. ημερßδων και συνεδρßων, εßτε

ουτüνομα απü το Σωματεßο εßτε σε συνεργοσßα με üλλουò συλλüγουò, με

τοπικοýò φορεßò, üπωò δÞμουò, ΠεριφÝρεια. ΠονεπιστÞμια, σχολεßο, κοθþò κοι

οπü το προγρÜμματα τηò Ε,Ε,

ΙΟ,- Η Ýκδοση διδακτικοý και επιμορφωτικοý υλικοý,

Ι Ι,- Η καλλιÝργεια σχÝσεων του σωματεßου κοιτων μελþν του με συναφεßò φορεßò

και παρεμφερεßò συλλüγουò κοι σωμοτεßα στην ΕλλÜδσ Þ το Εξωτερικü και την



συνεργCIσßα τουò στον κοινü ογþνο κατü τηò νüσου.

Ι 2.- Η καλλιÝργεια σχÝσεων και η ανÜπτυξη συνεργασßαò με τιò αρμüδιεò αρχÝò

και τα νοσηλευτικÜ ιδρýματσ, με απþτερο σκοπü την βελτßωση τηò υγεßαò. τηò

περßθολψηò και τηò εν γÝνει διαβßωσηò των τýπου Ι διοβητικþν παιδιþν κοι

ενηλßκων,

Ι3,- Η συνεργασßα με τουò κρατικοýò φορεßò επß των θεμüτων Ýρευνοò κοι

καταπολÝμησηò τηò νüσου του διαβÞτη τýπου Ι και την ενορμüνιση κοινÞò

πολιτικÞò ασφαλιστικþν φορÝων γιο την κÜλυψη των δαπανþν

ιατροφορμακευτικÞò περßθαλψηò και παροχÞò σχετικþν επιδομüτων στουò

πÜσχοντεò,

Ι4.- Η 6ημιουργßο üλων των απαραιτÞτων üρων κοι προüποθÝσεων προò

προγμοτοποßηση των σκοπþν του πορüντοò ιδρυüμενου σωματεßου, εν üψειτου

ιδιÜζοντοò του τýπου º ΔιοβÞτη, τηò ηλικßαò των ασθενþν παιδιþν. τηò

διομορφοýμενηò ψυχολογßαò αυτþν και των οικογενειþν τουò, καθþò κοι την

κοθιÝρωση θεσμικÞò φýσεωò νομοθετικþν κοι διοικητικþν ρυθμßσεων επß των

θεμüτων αυτþν, ειδικüτερα οναφορικü με την στρüτευση και την επαγγελματικÞ

αποκατüσταση των πασχüντων,

Ι5.- Η 6ημιουργßα ομÜδων ψυχολογικÞò υποστÞριξηò τüσο των οτüμων που

πÜσχουν οπü τýπου º ΔιοβÞτη , üσο και του οικογενειακοý τουò περιβÜλλοντοò,

]ü- Η ενημÝρωση και πληροφüρηση των μελþν σχετικÜ με δικοιþματα που

Ýλκουν εξαιτßοò τηò νüσου (επαγγελματικü, συνταξιοδοτικü κλπ,).

Ι 7,- Η καλλιÝργεια του πνεýμοτοò συνεργασßαò κοι αλληλεγγýηò μετοξý των

μελþν του Συλλüγου οφενüò κοι αφετÝρου μεταξυ αυτþν και των κροτικþν

Αρχþν,

] 8. -Η δυνατüτητα του σωματεßου νο στηρßζει -διοργονþνει - συμπρüττει με Ýτερα

σωματεßο πρωτοβüθμιαò φροντßδαò υγεßαò ανü τη Ελλüδο για κοινοýò αγþνεò

προò την προÜσπιση των συμφερüντων κοι επßτευξη των κοινþν σκοπþν του,

üπωò επßσηò νο συμμετÝχει Þ να δýνατοι νο υπαχθεß σε ομοσπονδßο σωμοτεßων

με Üλλα σωματεßο για ενιαßουò κοι,;οýò σκοποýò, üπωò προβλÝπει το καταστστικü



κοθþò επßσηò να δýναται να δημßουργεß δευτεροβοθμια συλλογικÜ üργανα.

Αρθρο 4ο

ΜÝσα για την επßτευξη των σκοπþγ.

Η προγματοποßηση των σκοπþν του Σωμοτεßου επιτυγχüνετοι με τα πορακüτω

μÝσα που οναφÝροντοι ενδεικτικü :

l,- Με τιò περιοδικÝò συνκεντρþσειò των μελþν γιο συζÞτηση και ενημÝρωση επß

θεμüτων σχετικþν με την νüσο των πασχüντων με νεανικü διαβÞτη και ο

καθορισμüò ομüδων εργοσßαò για την μελÝτη και αξιολüγηση συγκεκριμÝνων

θεμüτων,

2, Με την εκπüνηση μελετþν που θα οδηγÞσουν στην συνολικÞ λÞψη

συγκεκριμÝνων αποφüσεων οι οποßεò θα προβüλλοντοι με ομιλßεò, διαλÝξειò,

ανακοινþσειò Þ δημοσιεüμοτα Þ ψηφßσματα, με σκοπü τη διοκÞρυξη των θÝσεων

του επß θεμüτων του ενδιαφÝροντοò Þ του επιστημονικοý κοι επαγγελματικοý

συμφÝροντοò των μελþν του ,

3,- Με τη συνεργοσßα με τα αρμüδια üργανα τηò πολιτεßαò για την προþθηση

επιστημονικþν θÝσεων και προτüσεων που προüγουν τουò σκοποýò του

σωματεßου.

4,- Με την Ýκδοση επιστημονικþν περιοδικþν, οργüνωση ΣυνÝδριων του

Συλλüγου, την οργüνωση μετεκποιδευτικþν σεμιναρßων, ημερßδων, συμποσßων

και Üλλων επιστημονικþν εκδηλþσεων με αμιγεßò εκπαιδευτικοýò στüχουò, η

γενικüτερη υποστÞριξη οργüνωσηò εθνικþν Þ διεθνþν συνεδρßων, η συμμετοχÞ

του ßδιου του Σωμοτεßου Þ των μελþν του μεμονωμÝνα σε εθνικÜ Þ διεθνÞ

συνÝδρια του ευρýτερου επιστημονικοý του χþρου, καθþò και η επικοινωνßα και

συνεργασßα με σωματεßα Þ ενþσειò που επιδιþκουν παρεμφερεßò σκοποýò,

5,- Με την ονοζÞτηση, υποβοÞθηση κοι υποστÞριξη κüθε προσπüθειοò παντüò

μÝλουò του Συλλüγου, ικανÞò να βοηθÞσει τα συμφÝροντα του Συλλüγου, με

γνþμονα την ονιδιοτÝλειο του ατüμου,

ü,- ηΛε την ανüπτυξη κüθε εßδουò μορφωτικÞò πολιτιστικÞò καß ψυχογωγικÞò



δροστηριüτηταò, τη διοργüνωση διαλÝξεων, καλλιτεχνικþν εκδηλþσεων,

εκδρομþν, την προβολÞ ταινιþν, τη διοργüνωση σεμιναρßων επß θεμüτων

μορφωΤιΚων, επιστημονιΚου η ΚοινωνιΚου περιεχομενου,

7,- Με την διοργÜνωση διαλÝξεων με ηθικü, κοινωνικü κοι ιατρικü περιεχüμενο,

κοθþò και την οργüνωση σεμιναρßων, μελÝτεò, δημοσιεýσειò, κυκλοφορßα

ενημερωτικþν δελτßων, ροδιοφωνικþν και τηλεοπτικþν εκπομπþν, παραστüσειò

σε ΑρχÝò, πορακολουθηση σεμινορßων, εορτοστικÝò εκδηλþσειò, ενεργþνταò

συνεργοσßεò με ευρýτερεò τοπικÝò Þ κρατικÝò ορχÝò γιο την προþθηση των

συμφερüντων των μελþν κλπ,

8,- Επιδιþκονταò την υλοποßηση των σκοπþν του Συλλüγο¼, με την αποδοχÞ

δωρεþν και κληροδοτημüτων φυσικþν προσþπων και ανοζητþνταò Ýκτοκτουò

και τακτικοýò πüρουò οπü κÜθε ορμüδιο Δημοτικü Þ Κρατικü φορÝο.

9,- Με την ßδρυση ταμεßου αλληλοβοÞθειαò,

Ι Ο,- Με την ενεργοποßηση των πασχüντων απü τýπου Ι διαβÞτη για την

διεκδßκηση. προüσπιση και προþθηση των ανθρωπßνων κοι κοινωνικþν τουò

δικαιωμüτων.

Ι l,- Με την αξιοποßηση του διοδικτýου και των νÝων τεχνολογιþν, ροδιοφþνου

και τηλεüρασηò.

Ι 2,- Με κÜθε Üλλο πρüσφορο μÝσο, μη ειδικü αναφερüμενο, μÝσα στα πλαßσια

του Συντüγματοò, των διεθνþν συμβüσεων. των νüμων και τηò μÝχρι σÞμερο

πρακτικÞò.

Αρθρο 5"

Πüροι του Σωματεßου

Πüροι του Σωματεßου θεωροýνται:

α) Οι τακτικÝò ετÞσιεò συνδρομÝò των μελþν, οι οποßεò ανÝρχοντοι στο ποσü των

εßκοσι (2Ο) ευρþ και η δοπüνη εγγροφÞò τουò, η οποßα ανÝρχεται στο ποσü των

εßκοσι (20) ευρþ.

β) Οι Ýκτακτεò συνδρομÝò των μελþν, που επιβÜλλονται με ομüφωνη οπüφαση

του Δ.Σ, στα μÝλη γιο την κÜλυψη ειδικþν Þ Ýκτακτων αναγκþν του σωματεßου, Το



ποσü ουτü τηò Ýκτακτηò εισφορüò δεν μπορεß νο υπερβοßνει το ποσü των εξÞντα

(üΟ) ευρþ ανÜ ονÜγκη και ανÜ ημερολογιακü Ýτοò,

γ) Τα εισοδÞματα που προÝρχοντσι οπü περιουσßα του Σωματεßου,

δ) Οι δωρεÝò, κληρονομßεò, κληροδοσßεò προò το Σωματεßο,

ε) Οι κροτικÝò, ευρωπαºΚÝò Þ Üλλεò επιχορηγÞσειò προò το Σωματεßο γßνοντοι

δεκτÝò με απüφαση του Διοικητικου Συμβουλßου και σε περßτπωση διαφωνßαò με

απüφοση τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò των μελþν.

στ) Η διοργüνωση εκδηλþσεων με σκοπü την συγκÝντρωση χρημÜτων προò

ενßσχυση του Σωμοτεßου,

Σημ. |, Το ýψοò των ποσþν με στοιχεßα ο και β καθορßζονται με οπüφοση του

Διοικητικοý Συμβουλßου στην περßπτωση που το ýψοò τηò Ýκτοκτηò εισφορüò

επιβÜλλεται νο υπερβεß το τριπλÜσιο τηò ετÞσιαò συνδρομÞò μÝσα στον ßδιο

χρüνο, την σχετικÞ οπüφαση λαμβüνει η ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

Σημ. lΙ, ΚÜθε επικεßμενη απüφαση που αφορü στα στοιχεßα γ, δ και ε θα πρÝπεινα

προεγκρßνεται οπü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

¶ρθρο üο

ΟικονομικÞ Διοχεßριση

l. Η διαχεßριση των οικονομικþν του Σωμοτεßου ενεργεßται με βÜση τον

προýπολογισμü εσüδων κοι εξüδων που συντüσσεται οπü το Διοικητικü

Συμβοýλιο και εγκρßνεται απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση, ισχýει δε απü Ιηò Ιανουαρßου

μÝχρ| 3Ιηò Δεκεμβρßου κüθε Ýτουò, πλην τηò Ιηò διαχειριστικÞò χρÞσηò που θα

στηριχθεß σε οπολογιστικü Ýλεγχο,

ΙI. ΜÝχρι που να εγκριθεß ο προýπολογισμüò του νÝου Ýτουò, οι εισπρüξειò κοι οι

πληρωμÝò μπορεß νο γßνονται με βüση τον προüπολογισμü του προηγοýμενου

Ýτουò,

ΙΙl. Ο ισολογισμüò κοι απολογισμüò κüΟε Ýτουò, κοθþò κοι η Ýκθεση τηò

ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò, υποβÜλλονται υποχρεωτικü γιο Ýγκριση στην ΓενικÞ

ΣυνÝλευση μÝσα σε τρειò (3) μÞνεò απü την λÞξη του οικονομικοý Ýτουò.



Ιν. Δαπüνη θεωρεßται Ýγκυρη εφüσον γι' αυτÞν Ýχει ληφθεß οπüφαση του

_ Διοικητικου Συμβουλßου για ποσü Ýωò των 5ΟΟ,ΟΟ ευρþ. ενþ για κüθε ποσü üνω

των 5ΟΟ,ΟΟ ευρþ χρειüζεται απüφαση τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò.

ν. Σε Ýκτακτεò περιπτþσειò ο Πρüεδροò του Διοικητικοý Συμβουλßου με την

σýμφωνη γνþμη του Ταμßα και του Γενικοý ΓρομματÝο, μπορεß να

προγματοποιÞσει δαπüνη μÝχριò τριακοσßων (3ΟΟ,OΟ) ευρþ και να ζητÞσει εκ των

υστÝρων την σχετικÞ Ýγκριση.

.Αρθρο 7ο

Σφραγßδα ΣÞμα

I. Ο Σýλλογοò θα Ýχει σφραγßδα στρογγυλÞ που θο φÝρει στην μÝση την

επωνυμßα του Συλλüγου και θα απεικονßζεται στο εσωτερικü τηò μßα κορδÝλα

ανοδιπλοýμενη γολüζιου χρþμοτοò με σταγüνα ερυθροý χρþματοò στο κÜτω

μÝροò αυτÞò,

Ιl. Ο Σýλλογοò μπορεß με οπüφαση που θα λÜβει το Διοικητικü Συμβοýλιο να

καθορßσει ειδικü σÞμα καθþò και τροποποιÞσειò του. ΚÜθε περαιτÝρω αλλαγÞ του

σÞμοτοò μπορεß να πραγματοποιηθεß με τροποποßηση του Κοταστατικοý,

¶ρθρο 8ο

Βιβλßα του Σωματεßου

Τα Βιβλßα που τηρεßτο σωματεßο εßναι:

ΥποχρεωτικÜ

ο) Μητρþο μελþν του Συλλüγου, Σε αυτü καταχωροýνται üλα το στοιχεßο των

μελþν που αφοροýν το Σωματεßο,

β) Βιβλßα προκτικþν Γενικþν Συνελεýσεων,

γ) Βιβλßο Πρακτικþν ΣυνεδριÜσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου.

δ) Βιβλßο ταμεßου.

ε) Πρωτüκολλο ΕισερχομÝνων και ΕξερχομÝνων εγγρüφων.

στ) Μπλοκ εισπρÜξεων,

ζ) Βιβλßο πρακτικþν ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò,



η) ¸ντολμα πληρωμÞò.

Ο Συλλογοò μπορεß νο τηρεß και üλλα βιβλßα ανÜλογα με τιò ανüγκεò του, Επßσηò

με απüφοση του Διοικητικου Συμβουλßου και Ýγκριση τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò θα

μπορουν νο χρησιμοποιηθοýν, στα πλοßσιο τηò εξελισσüμενηò ηλεκτρονικÞò

τεχνολογßαò, παρÜλληλα και Üλλοι μÝθοδοι τÞρησηò πρακτικþν, με την

απαραßτητη προýπüθεση üτι θο διασφαλßζετοι απüλυτα το αδιüβλητο και το

απαραβßαστο του περιεχομÝνου των πρακτικþν.

ΚΕΦΑΛΑΙò Β

¶ρθρο 9ο

ΜÝλη του Σωματεßου

l, Το μÝλη του Σωματεßου πρÝπει να Ýχουν δικαιοπρακτικÞ ικονüτητα (Ýχονταò

συμπληρωμÝνο το ] Βο Ýτοò τηò ηλικßαò τουò) κοι διακρßνονται σε τακτικü, αρωγÜ

και επßτιμο,

Ι )ΤακτικÜ μÝλη μποροýν, εκτüò απü τα ιδρυτικü μÝλη, να γßνουν, μετÜ οπü αßτηση

τουò προò τσ Διοικητικü Συμβοýλιο α) ¼σοι πüσχουν οπü τýπου º ΔιοβÞτη και

στην περßπτωση που οι ττλευταßοι εßναι ανÞλικοι κοι οι δýο γονεßò, ΜετÜ την

ενηλικßωση του παιδιοý οι γονεßò ποραμÝνουν τακτικü μÝλη του σωμοτεßου,

Επßσηò οιγονεßò των ποιδιþν με διαβÞτη Τýπου 1 ονεξαρτÞτωò ηλικßαò των τÝκνων

τουò üπωò επßσηò οι σýζυγοι ατüμων με τýπου Ι ΔιαβÞτη,

2)ΑρωγÜ μÝλη δýνατοι να γßνουν μετü απü αßτηση τουò προò το Διοικητικü

Συμβοýλιο οι ιοτροß κüθε ειδικüτητοò üπωò επßσηò ψυχολüγοι, διαιτολüγοι,

νοσηλευτÝò, πτυχιοýχοιπαρο'ι¼τρικþν επαγγελμüτων, βιολüγοι, κοινωνιολüγοι και

φαρμακοποιοß, που επιθυμοýν να συμβÜλλουν στην επßτευξη των σκοπþν του

σωματεßου, Τα αρωγÜ μÝλη δεν Ýχουν το δικαßωμα του εκλÝγειν και εκλÝγεσθαι,

Αρωγü μÝλοò μετü την πÜροδο ενüò Ýτουò οπü την εγγραφÞ του και εφ' üσον

Ýχει επιδεßξει ιδιαßτερο ενδιαφÝρον για την επßτευξη των σκοπþν του σωματεßου Ýχει



το δικαßωμα να γßνει τοκτικü μÝλοò, Αυτü επιτυγχüνετοι εßτε με αßτηση του

ενδιαφερομÝνου/ηò προò το ΔΣ εßτε μετü απü πρüταση μÝλουò του ΔΣ και η

απüφαση του Δ,Σ. λαμβÜνεται με απλÞ πλειοψηφßο,,

3)Επßπμο μÝλη μποροýν νQ γßνουν üσοι α) Ýχουν προσφÝρει εξοιρετικÝò

υπηρεσßεò στο Σωμοτεßο για την διÜδοση κα| οντιμετþπιση των προβλημÜτων

στην κοθημερινüτητα, εßτε β) τυγχÜνουν ειδικÞò οναγνþρισηò για την εξαιρετικÞ

συμβολÞ τουò στον τομÝα τηò επιστÞμηò. του εθελοντισμοý κοι τηò κοινωνικÞò

προσφορÜò και που βοηθοýν στην εκπλÞρωση των σκοπþν του Σωματεßου. Το

επßτιμα μÝλη δεν Ýχουν το δικαßωμα του εκλÝγειν κοι εκλÝγεσθαι, Εξαιροýνται το

ιδρυτικÜ μÝλη τα οποßα οκüμη κοι ον ανακηρυχθοýν επßτιμα διατηροýν το

δικαßωμα του εκλÝγειν και εκλÝγεσθαι,

Η ανÜδειξη των επßτιμων μελþν οποφασßζεται ομüφωνα απü το Διοικητικü

Συμβοýλιο του Σωματεßου .

Ι|, Δεν μπορεß να εßναι μÝλοò του Σωματεßου αυτüò που στερÞθηκε το δικοßωμα να

ιδρýει ελεýθερα συνεταιρισμü Þ Ýνωση προσþπων, καθþò και αυτüò που με

απüφοση ΑρχÞò Ýχει στερηθεß την σχετικÞ του ικονüτητο,

ΙΙI. Η ιδιüτητα μÝλουò εßναι προσωποπαγÞò και αποκτüτοι απü την ημÝρο τηò

εγγροφÞò στα μητρþο του Σωμοτεßου,

Ιν. ΚÜθε εγγραφÞ αποφασßζετοι οπü το Διοικητικü Συμβοýλιο του Σωμοτεßου μετü

απü οßτηση του ενδιοφερüμενου,

¶ρθρο ΙOο

Δικοιþματο μελþν

l. Τα τοκτικÜ μÝλη του Σωματεßου δικαιοýνται:

ο) Νο μετÝχουν ισüτιμα στιò ΓενικÝò Συνελεýσειò με την προýπüθεση να Ýχουν

εκπληρþσειτιò οικονομικÝò τουò υποχρεþσειò προò το Σωματεßο,

β) Να εκφρÜζουν τιò απüψειò τουò με ψÞφο,

γ) Να εκλÝγουν τα αιρετü μÝλη του Σωμοτεßου,

δ) Να εκλÝγοντοι μεταξυ τω,Ζ αιρετþ,; μελþν του Σωματεßου,



Τα μÝλη Ýχουν δικαßωμο να εκλεγοýν ωò μÝλη του Δ.Σ. :º ) εφüσον Ýχουν

εκπληρþσει τιò οικονομικÝò τουò υποχρεþσειò, 2) εφüσον Ýχουν γνωστοποιÞσει

την πρüθεσÞ τουò αυτÞ προò το Δ,Σ. πÝντε μÝρεò προ των αρχοιρεσιþν

εγγρüφωò. 3) εφüσον πορÞλθε Ýνο Ýτοò απü την εγγροφÞ τουò ωò μÝλη του

σωματεßου.

ε) Νο απολομβÜνουν τα ωφελÞματο και κüθε δικοßωμα που απορρÝει οπü την

ιδιüτητα τουò ωò μελþν του Σωματεßου.

στ) Να αποχωροýν απü το Σωματεßο ελεýθερα.

ΙΙ, ΜÝλη του Σωματεßου που αποχωροýν, μποροýν να επανεγγροφοýν,

¶ρθρο Ι Ιο

Υποχρεþσειò των μελþν

l. Το μÝλη του Σωμοτεßου οφεßλουν:

α) Να συντελοýν στην εκπλÞρωση των σκοπþν του Σωματεßου.

β) Νο πορßστανται στιò συνεδριÜσειò του Σωματεßου,

γ) Να συμμετÝχουν στιò ενÝργειεò του Σωμοτεßου,

δ) Νο κοταβüλλουν την δοπüνη εγγροφÞò τουò στο Σωματεßο, η οποßο ανÝρχεται

στο ποσü των εßκοσι (20) ευρþ,

Τα μÝλη που διαγρüφονται και επανεγγρÜφονται πριν περüσει Ýτοò δεν

υποχρεοýντοι να επονακοτοβÜλλουν την δαπÜνη εγγραφÞò,

ε) Νο κοταβÜλλουν την χρημοτικÞ τουò ετÞσια συνδρομÞ , η οποßα ανÝρχετοι στο

ποσü των εßκοσι (20) ευρþ και τυχüν Ýκτακτεò συνδρομÝò στο Σωματεßο.

Εξαιροýντοι οι üποροι,

Τα παροπüνω ποσü μποροýν να αυξομειþνοντοι με οπüφαση του Δ,Σ. του

σωματεßου, Επßσηò με οπüφαση του Δ,Σ. μπορεß να οποφασιστεß Ýκτακτη

εισφορÜ για την αντιμετþπιση Ýκτακτων αναγκþν του σωματεßου,

Σημ. Τα επßτιμα μÝλη δεν υποβüλλονται σε καμßα οικονομικÞ επιβüρυνση,

στ) Να επιδεικνýουν μεταξý τουò συναδελφικÞ συμπεριφορÜ κοι αλληλεγγυη.

Ο Να συμμορφþνονται με την νομοθεσßα που οφορü τα Σωμοτεßα και τιò

ι0



διοτüξειò του Καταστατικοý, τιò ορχÝò του Σωμοτεßου και τιò αποφÜσειò του

Διοικητικοý Συμβουλßου και τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò των μελþν,

Ιl, ΚÜθε πορüβαση των διοτüξεων του νüμου που αφορü το Σωματεßο και του

Καταστατικοý, επισýρα τον πειθορχικü Ýλεγχο των υπευθýνων,

¶ρθρο Ι2"

Πειθαρχικüò Ελεγχοò

l. Το μÝλη του σωματεßου üπου η συμπεριφορÜ τουò εßναι ασυμβßβαστη με τουò

σκοποýò του σωματεßου, που δεν πειθορχοýν στιò αποφÜσειò του Δ,Σ, κοι Γ,Σ. Þ

παραβαßνουν διατÜξειò του παρüντοò καταστατικοý Þ που αδικαιολüγητα

απÝχουν οπü τιò συνελεýσειò κοι εκδηλþσειò του σωματεßου γιο μεγüλο χρονικü

διüστημα υποβÜλλονται σε πειθορχικü Ýλεγχο,

Ο πειθορχικüò Ýλεγχοò οσκεßτοι οπü το Διοικητικü Συμβοýλιο και σε εξοιρετικÞ

περßπτωση, κατÜ την κρßση του, απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση των μελþν και

συνßσταται:

ο) Στην επßπληξη,

β) Στην προσωρινÞ αποβολÞ απü το Σωματεßο για χρονικü διüστημα μÝχριò ενüò

Ýτουò.

γ) Στην οριστικÞ του διογροφÞ οπü το Σωμοτεßο.

Ιl, ΜÝλοò του Διοικητικοý Συμβουλßου εξοιρεßται αν με το πρüσωπο που κρßνετοι:

α) ΣυνδÝεται ,με συγγÝνεια μÝχριτÝτορτου βαθμοý,

β)¸χει Ýχθρο Þ ιδιαßτερη φιλßα.

γ) ¸χει ζητηθεß κοι Ýχει συναινÝσει το Διοικητικü Σιιμβοýλιο,

ΙΙΙ, Η διαδικασßα του πειθαρχικοý ελÝγχου κινεßται απü το Διοικητικü Συμβοýλιο Þ με

εντολÞ τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò,

Ιν, Εναντßον τηò οποφüσεωò του Διοικητικου Συμβουλßου γιο επιβολÞ πειθαρχικþν

κυρþσεων χωρεß εντüò δýο (2) μηνþν προσφυγÞ ενþπιον τηò ΓενικÞò

Συνελεýσεωò.

ν. Οι οποφüσειò που αφοροýν την üσκηση πειθαρχικοý ελÝγχου λομβüνοντοι με

tι



μυστιΚÞ ψηφοφορßα.

¶ρθρο Ι3ο

ΔιαγραφÞ των μελþν

l, Το Διοικητικü Συμβοýλιο για σπουδαßο λüγο απü αυτοýò που οναφÝρονται στο

Κοταστατικü και την σχετικÞ νομοθεσßα που αφορÜ το Σωμοτεßα μπορεß να

αποφσσßζειτην διαγροφÞ μÝλουò απü το Σωματεßο,

Ιl. Η διαγραφÞ μÝλουò αποφασßζεται κυρßωòι

α) Αν επß Ýνα (º ) Ýτοò μετÜ την ορχικÞ Þ τελευταßο εγγροφÞ του δεν Ýχει εκπληρþσει

τιò ο|κονομικÝò του υποχρεþσειò προò το Σωματεßο,

β) Αν τα τακτικÜ μÝλη του Σωματεßου, καταδικοσθοýν τελεσßδικο για κοκοýργημα Þ

βαρý πλημμÝλημα για πρÜξη που σχετßζεται με την δραστηριüτητο που

προστοτεýει το Καταστοτικü αυτü,

ΙΙΙ, Κατü τηò οποφÜσεωò του Διοικητικοý Συμβουλßου για διογραφÞ μÝλουò χωρεß

προσφυγÞ ενþπιον του Δικαστηρßου.

Ιν, ΜÝλοò που διογρÜφεται επανεγγρüφεται με οπüφαση του Διοικητικοý

Συμβουλßου εφüσον Ýχουν εκλεßψει οι λüγοι διογροφÞò του Þ αυτοß που

απομÝνουν εßναι Þδη ασÞμαντοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

¶ρθρο Ι4ο

¼ργανα του σωματεßου

Ι ) Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση (Γ.Σ.)

2» Το Διοικητικü Συμβοýλο (Δ.Σ.)

3) Η ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ (Ε.Ε.)

¶ρθρο Ι5ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

I. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση εßνοι το ανþτατο κοι κυρßαρχο üργανο του Σωμοτεßου, Δι'

Ι2



ουτοý εκδηλþνεται η θÝληση των μελþν,

Ιl. ΕκλÝγει του Διοικητικü Συμβουλιο, εγκρßνει τον ετÞσιο ισολογισμü τηò διαχεßρισηò

και τον προýπολογισμü του επüμενου χρüνου, ελÝγχει και εποπτεýει τα üργανα

του Δ,Σ,, αποφασßζει για την τροποποßηση του Κοταστοτικοý κοι την διÜλυση του

Σωματεßου.

ΙΙΙ, ΤακτικÞ ΣυνÝλευση: Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση συνÝρχεται τακτικÜ μεν μßα (]) φορÜ

τον χρüνο μÝσα στο πρþτο τρßμηνο του Ýτουò, Ýκτακτο δε üταν το ζητÞσει το

Διοικητικü Συμβοýλιο κοτÜ την οποßα α) γßνεται \6,7οδοσßα απü του Δ.Σ. για το

Ýτοò που πÝρασε και υποβÜλλεται Ýκθεση πεπραγμÝνων του Δ,Σ, üπωò ο

απολογισμüò κοι ισολογισμüò ταμεßου και Ýγκριση ουτþν, β) ΥποβÜλλετοι στην

ΕξελεγκτικÞ ΕπιτροπÞ Ýκθεση ελÝγχου. γ) ΥποβÜλλετοι και εγκρßνεται ο

προýπολογισμüò για το τρÝχον Ýτοò και δ) συζητοýντοι üσα Üλλα θÝματα

περιλαμβÜνονται στην ημερÞσια διüταξη τηò πρüσκλησηò,

Ιν. ¸κτακτη ΣυνÝλευση: Την σýγκληση τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò μπορεß να

ζητÞσουν και τα τακτικü μÝλη του Σωματεßου με οßτηση του ενüò πÝμmου (Ι /5) των

μελþν, κοθþò επßσηò η ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ σε περßπτωση διαχειριστικÞò

ανωμαλßοò. Η οßτηση περß συγκλÞσεωò απευθýνεται στο Διοικητικü Συμβοýλιο και

πρÝπει να ανοφÝρει τα θÝμοτο που θο συζητηθοýν, Και στιò δýο περιπτþσειò το

Διοικητικü Συμβοýλιο οφεßλει να συγκολÝσει την ΓενικÞ ΣυνÝλευση μÝσο σε δÝκα

(] Ο) ημÝρεò, Σε περßπτωση οδρÜνειαò Þ ορνÞσεωò την σýγκληση αποφασßζει το

ΔικαστÞριο,

ν. Τα τοκτικü μÝλη καλοýνται στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση με ατομικÝò προσκλÞσειò εßτε

e-moi| (εßτε οποιοδÞποτε πρüσφορο μÝσο) που υπογρÜφοντοι απü τον Γlρüεδρο

ΚαΙ τον Γενικü ΓραμματÝα του Διοικητικοý Συμβουλßου δεκαπÝντε (15) τουλÜχιστον

ημÝρεò νωρßτερο,

Τα επßτιμα μÝλη καλοýνται με οποιοδÞποτε πρüσφορο μÝσο,(γραπτü,

ηλεκτρονικü, φοξSΜS, e-mail κλπ)

νl. Στην πρüσκληση γßνεται μνεßα των θεμÜτων ημερÞσια διατÜξεωò καθþò

επßσηò του χρüνου κα| του τüπου συγκλÞσεωò τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò.
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νΙl. Στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση συζητοýντοι θÝματα που αναφÝρονται αποκλειστικü

στην πρüσκληση, ΑυτÜ ορßζονται με οπüφαση του Διοικητικου Συμβουλßου εßτε

οßκοθεν εßτε εφüσον προταθοýν απü το Ýνα πÝμτπο (Ι /5) τουλüχιστον του

οριθμου των τοκτικþν μελþν και μÜλιστα δÝκα ημÝρεò πριν απü την συζÞτηση,

νΙΙI. Απüφοση μπορεß να ληφθεß και χωρßò συνÝλευση των μελþν, εüν üλα

ανεξαιρÝτωò τα μÝλη του Σωματεßου δηλþσουν εγγρüφωò την συναßνεση τουò σε

συγκεκριμÝνη πρüταση.

ΙΧ. Οι οποφüσειò τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò των μελþν μπορεß να προσβληθουν

ενþπιον του Δικοστηρßου, εüν Ýχουν ληφθεß κατü παρÜβοση τηò νομοθεσßοò Þ

των διατüξεων του Κοταστατικοý αυτοý,

¶ρθρο Ιüο

Συνε6ρßαση τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò

l. Το μÝλη του Σωματεßου προσÝρχοντοι ουτοπροσþπωò στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση

και υπογρüφουν στο σχετικü βιβλßο, Τα τοκτικü μÝλη του Σωμοτεßου

εκπροσωποýντοι στην ΓενικÞ ΣυνÝλευση και οπü τον αντιπρüσωπο τουò που

κατü την προσÝλευση του πρÝπει νο εßνοι εφοδιασμÝνοò με σχετικü

νομιμοποιητικü Ýγγραφο που καταθÝτει στην γρομμοτεßα του Σωματεßου,

Ιl. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση βρßσκεται σε απαρτßα üταν εßναι πσρüντα τα μισü συν Ýνα,

οπü τα ταμειακü τακτοποιημÝνα τακτικü μÝλη (η προýπüθεση αυτÞ δεν ισχýει γιο

τιò πρþτεò αρχαιρεσΙεò αμÝσωò μετÜ την αναγνþριση του Σωματεßου),

ΕÜν κατÜ την πρþτη ΣυνÝλευση δεν σχηματισθεß οπαρτßα, συγκολεßται νÝα

επονοληπτικÞ με τα ßδια οπολýτωò θÝματα μετü οπü δÝκο (ºΟ) τουλüχιστον

ημÝρεò και βρßσκετα| σε απαρτßα οσοδÞποτε τακτικü μÝλη κοι ον πορßστανται,

ΙΙl. Οι αποφüσειò λαμβÜνονται με απüλυτη πλειοψηφßα των παρüντων μελþν,

εκτüò αν ορßζετοι διοφορετικü στο Καταστατικü με φανερÞ ψηφοφορßα. Σε

περßπτωση ισοψηφßαò υπερισχýει η ψÞφοò του ΠροÝδρου τηò Συνελεýσεωò,

Ιν. Οι οποφÜσειò τηò ΓενßκÞò Συνελεýσεωò των μελþν που ονοφÝρονται σε

αρχσιρεσßεò. σε εκλογÞ οργüνων του Σωματεßου, σε θÝματα εμπιστοσýνηò, σε
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