Καταστατικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας»
με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του σωματείου είναι:
1. Η αλληλοαποδοχή, αλληλοϋποστήριξη και γενικότερα η ανάπτυξη αλληλεγγύης,
μεταξύ των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual τρανσέξουαλ
transgender – τρανστζέντερ, παρενδυτικών - ανεξάρτητα από την εθνική,
πολιτισμική, θρησκευτική προέλευση, την γλώσσα, την ηλικία, την κατάστασης
υγείας, τη σωματική κατάσταση ή άλλου γνωρίσματος.
2. Η προώθηση, υποστήριξη και διεκδίκηση εφαρμογής της ισονομίας, ισότητας και
ισοτιμίας καθώς και της ελεύθερης ανάπτυξη της προσωπικότητας και του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης όπως επιτάσσεται και διασφαλίζεται από το
Ελληνικό Σύνταγμα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλες και όλους τους πολίτες ανεξάρτητα
από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
3. Η προάσπιση, διεκδίκηση και προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων
των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual τρανσέξουαλ transgender –
τρανστζέντερ, παρενδυτικών. Η πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και παροχές σε
όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.
4. Η κοινωνική και ψυχολογική ευαισθητοποίηση, και στήριξη των λεσβιών, γκέι,
αμφισεξουαλικών, transsexual τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ,
παρενδυτικών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του αυτοσεβασμού και της
αυτοεκτίμησης.
5. Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, του στιγματισμού και
του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάρος των προαναφερομένων συμπολιτισσών
και συμπολιτών και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, της οικογένειας, των
θεσμών, οργανωμένων η μη φορέων και της κοινωνίας γενικότερα σε θέματα
σεξουαλικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας κοινωνικού φύλου
και σεξουαλικής υγείας.
6. Η υποστήριξη όλων των μη εξαναγκαστικών σεξουαλικών συμπεριφορών και
διαθέσεων ως ισότιμων εκφάνσεων της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.
Αυτοί οι σκοποί θα πραγματοποιούνται κυρίως με:



























Έκδοση ενημερωτικού ή άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, σεμινάρια,
ομάδες εργασίας, περίπτερα ενημέρωσης, ημερίδες, διεθνή προγράμματα
Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, τηλεφωνική γραμμή αυτοβοήθειας, δημόσιες
εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου, παρακολούθηση των ΜΜΕ
καθώς και δυνατότητα ή συμμετοχή σε ΜΜΕ
Δράσεις, διαβήματα, παρεμβάσεις και παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς
Οργάνωση ομάδων με στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική αποδοχή και συνοχή
Δυνατότητα του σωματείου να παρεμβαίνει ως πολιτική αγωγή ή υπεράσπιση σε
δίκες
Σύσταση συμβουλευτικών διεπιστημονικών επιτροπών και στήριξη ανάλογων
πρωτοβουλιών. Δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό με παρεμφερείς στόχους
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των θεσμών, των πολιτικών κομμάτων, των
πολιτικών νεολαιών, εργατικών συνδικάτων, θρησκευτικών και επαγγελματικών
φορέων. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ιδιαίτερων εθνικών, εθνοτικών,
θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων κοινοτήτων. Συνεργασία μαζί τους, για την
προώθηση σκοπών που συνάδουν με τους σκοπούς του σωματείου
άσκηση πίεσης – lobbying
Ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτικών δομών ή συμμετοχή σε τέτοιες
Ίδρυση και λειτουργία ή συμμετοχή σε υπάρχουσες δομές για την επίβλεψη και
τη φροντίδα hiv+ ατόμων
Εκδηλώσεις, σύνταξη και διανομή υλικού για την ενημέρωση γύρω από όλα τα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Δικτύωση με άλλες ομάδες, οργανώσεις, φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
που εργάζονται για την κατάργηση των διακρίσεων και την διασύνδεση μας με το
παγκόσμιο κίνημα των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual
τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ, παρενδυτικών
Έρευνες και μελέτες για την σεξουαλικότητα
Εκπαίδευση κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση των εθελοντών, κοινωνικών
λειτουργών καθώς και όλων όσων ασχολούνται με τα θέματα σεξουαλικού
προσανατολισμού, την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου και των σεξουαλικώς
μεταδιδομένων νοσημάτων
Προγράμματα κοινωνικής εργασίας και στήριξης καθώς και εξωσχολική
εκπαίδευση στα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δρώμενα και θέματα υγείας.
Παροχή συμβουλών με ίδρυση και συντήρηση συμβουλευτικών σταθμών ή και
συμμετοχή σε τέτοιους
Ίδρυση ομάδων και συμμετοχή σε ομάδες αποδοχής της σεξουαλικότητας ή/και
του κοινωνικού φύλου
Τοποθετήσεις δηλώσεις και ενημερώσεις σε σεξουαλικά, παιδαγωγικά,
θεολογικά, ιατρικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα και οτιδήποτε άλλο μας
αφορά
Συμμετοχή στην συζήτηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα
του κοινωνικού φύλου και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων που
αφορούν ιδιαίτερες- ειδικά πολιτισμικές, θρησκευτικές μειονότητες με ίδρυση και
συντήρηση συμβουλευτικών σταθμών με χώρους συναντήσεων, με την




δυνατότητα υπηρεσίας ενημέρωσης και συμβουλών και προώθηση πληροφοριών
γύρω από τον πολιτισμό, ιστορία και τρόπος ζωής του σήμερα.
Προώθηση των σκοπών και των δράσεων του σωματείου χωρίς βία
Με όλα άλλα δόκιμα μέσα που δεν αντίκεινται στους σκοπούς αυτού του
σωματείου και δεν συμβάλουν στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ- MEΛΩN

ΑΡΘΡΟ 3
1. α) Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του κάθε
φυσικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους σκοπούς του σωματείου και έχει
ικανότητα για δικαιοπραξία, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του
προσανατολισμό και αφού έχει προταθεί από τουλάχιστον δύο μέλη.
2. β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από
εισήγηση του Δ.Σ. μπορούν να ανακηρυχθούν ευεργέτες, δωρητές ή επίτιμα μέλη
όσες και όσοι προσφέρουν υπηρεσίες ιδιαίτερες για την εκπλήρωση των σκοπών
του συλλόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Οι παραπάνω δεν υποχρεούνται να
καταβάλουν οικονομική συνδρομή
3. γ) Μέλη στο σωματείο μπορούν να γίνουν και άλλα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το
Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται επιπλέον έγκριση από την Γενική Συνέλευση
με την οποία και δίδεται η ιδιότητα του μέλους στο αιτόν νομικό πρόσωπο. Κάθε
νομικό πρόσωπο-μέλος παρίσταται στις διαδικασίες του σωματείου με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και εξομοιώνεται σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις με τα μέλη-φυσικά πρόσωπα
4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων,
να υποβάλλουν θέματα για την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης, και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Τα μέλη έχουν υποχρέωση να εκτελούν τις εργασίες που έχουν αναλάβει, να τηρούν τις
νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του σωματείου.
1. Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη με το καταστατικό, τον
εσωτερικό κανονισμό και ιδίως με τους σκοπούς του Σωματείου ή που εμποδίζει
την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του μπορεί να αποβληθεί από το
σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
2. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση
που θα αποφασίσει οριστικά για την αποβολή του ή την παραμονή του στο
σωματείο. Το αυτό ισχύει και με αιτήσεις νέων μελών που απορρίπτει το ΔΣ. Το

μέλος πού έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον πρόεδρο
πρωτοδικών σύμφωνα με το άρθρο 88παρ.2ΑΚ
3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το σωματείο υποβάλλοντας
εγγράφως την παραίτησή του.
ΑΡΘΡΟ 4
Άλλοι λόγοι απώλειας της ιδιότητας του μέλους του σωματείου είναι:
α) η μη καταβολή των τακτικών εισφορών του,
β) ο θάνατός του.
Την απώλεια της ιδιότητας μέλους για το λόγο αυτό, διαπιστώνει το Διοικητικό
Συμβούλιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
ΑΡΘΡΟ 5
Το μέλος που αποβλήθηκε ή απώλεσε την ιδιότητα του μέλους δεν δικαιούται
επιστροφής των καταβληθέντων εισφορών ή δωρεών του στο Σωματείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6
1. Οι πόροι του σωματείου είναι
α)Οι χρηματικές εισφορές των μελών του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί να καθορίζονται διαφορετικές εισφορές για τα μέλη-νομικά πρόσωπα.
β) Οι δωρεές ή οι χορηγίες κάθε φύσης από μέλη ή τρίτους, από κρατικούς πόρους,
από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή πόρους που προέρχονται από
διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς.
γ) Τα έσοδα που προέρχονται .από τις δραστηριότητες του σωματείου.
δ) η υλική συνεισφορά (σε είδος ή σε εργασία) των μελών του.
2. Η συχνότητα και το ύψος των εισφορών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Τουλάχιστον ένας τραπεζικός λογαριασμός θα τηρείται στο όνομα του
σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7
Όργανα του σωματείου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΡΘΡΟ 8
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου και
αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε
άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα που υπάγεται κανονικά στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου και το οποίο θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση
του εν λόγω οργάνου.
Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του
σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση:
α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής,
γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού
δ) να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με
βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
ε) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
στ) να αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου,
ζ) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΡΘΡΟ 9
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο, τον μήνα Φεβρουάριο.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή:
α) εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα για τον συντονισμό, την τήρηση πρακτικών και τη
διεκπεραίωση γενικά της Συνέλευσης,
β) εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής,
γ) διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού
ε) κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που την
προκηρύσσει τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της με
γραπτή ή/και ηλεκτρονική πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου
και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει δε να καθορίζονται
οπωσδήποτε ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει θέμα
της ημερήσιας διάταξης με απόφασή της.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού (1/2) των
μελών του σωματείου. Στην περίπτωση μη απαρτίας, διενεργείται νέα Γενική
Συνέλευση μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα
από τον αριθμό των παρόντων.
5. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή με αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του σωματείου ή 50
ατόμων εφόσον το σωματείο υπερβαίνει τα 250 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι υποχρεωμένο σε εφτά ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να

6.

7.
8.

9.

συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για την υπόλοιπη διαδικασία
ισχύουν οι διατάξεις για την τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση του χεριού. Ένα
μέλος μπορεί να ζητήσει στη Γενική Συνέλευση μια ψηφοφορία να διεξαχθεί
μυστικά, οπότε λαμβάνεται απόφαση περί της μυστικότητας ή μη της
ψηφοφορίας.
Οι εκλογές των οργάνων από τη Γενική Συνέλευση είναι μυστικές.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις
περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία από το παρόν
καταστατικό.
Όταν πρόκειται να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση
του σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των
μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3).

ΑΡΘΡΟ 10
Για τις εκλογές οργάνων του σωματείου καταρτίζεται ενιαίο για κάθε όργανο
ψηφοδέλτιο με αριθμό υποψηφίων κατά 30% αυξημένο (στον πλησιέστερο ακέραιο) σε
σχέση με τον αριθμό των μελών του οργάνου. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης των
υποψηφίων μπορεί να φτάσει τον αριθμό των τακτικών μελών του κάθε οργάνου. Άκυρα
θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που έχουν παραπάνω σταυρούς προτίμησης από τους
καθοριζόμενους ή φέρουν στίγματα, διαγραφές ή άλλα σημεία παραβίασης της
μυστικότητας της ψηφοφορίας. Τη διαδικασία εκλογής οργάνων του σωματείου
οργανώνει και διεκπεραιώνει η Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 11
1. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό του. Η Γενική Συνέλευση
μπορεί με απόφασή της των παρόντων να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με κατώτατο όριο τα πέντε μέλη. Η θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό
Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά σε σώμα το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά
την εκλογή του και εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και όποιες
άλλες ειδικές θέσεις καθορίσει το ίδιο. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση το
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του
παραδίδει εγγράφως κατάλογο με τις επείγουσες εκκρεμότητες που διαχειρίζεται
και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του σωματείου. Η μη έγκαιρη ή μη
πλήρης παράδοση των παραπάνω δεν κωλύει την συγκρότηση σε σώμα και τη
λειτουργία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα,
όποτε κριθεί απαραίτητο, με απόφασή της πλειοψηφίας των μελών του. Στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις κατά
την κρίση του, έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του σωματείου
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά. Σε περίπτωση αποχώρησης,
παραίτησης ή θανάτου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά

αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής κατά τις τελευταίες
εκλογές. Αν δεν υπάρχουν ή αρνούνται εγγράφως οι επιλαχόντες /ούσες,
διενεργούνται εκτάκτως αναπληρωματικές εκλογές με την διαδικασία της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία όταν
παρευρίσκεται η πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει μελών και η απόφαση
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.
5. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει αδικαιολόγητα σε
περισσότερες από πέντε τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να παύεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως να δώσει
εξηγήσεις.
ΑΡΘΡΟ 12
Την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο πρώτος σε ψήφους.
Κάθε άλλη συνεδρίαση διευθύνεται κυκλικά από τα μέλη. Κατά την πρώτη συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα. Τα πρόσωπα μπορούν να
εναλλάσσονται στις θέσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει τον
χαρακτήρα της ανασυγκρότησης σε σώμα.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί νομικά το σωματείο σε κάθε
διοικητική, δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, φροντίζει μαζί με το Διοικητικό
Συμβούλιο για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και υπογράφει κάθε έγγραφο
που έχει σχέση με το σωματείο. Ο αναπληρωτής πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα του
Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή καθ' υπόδειξη του Προέδρου. Σε
ιδιαίτερες περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την εκπροσώπηση του σωματείου
από ένα από τα άλλα μέλη του.
Ο Γραμματέας συντάσσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, κρατά τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, έχει ευθύνη των βιβλίων του σωματείου εκτός από το Ταμείο και
φυλά τη σφραγίδα του σωματείου.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του σωματείου, διεξάγει όλες τις οικονομικές
συναλλαγές του σωματείου, διαχειρίζεται γενικά την περιουσία του και ελέγχεται από
την Ελεγκτική Επιτροπή. Εκταμιεύσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς του
σωματείου και άλλες οικονομικές συμφωνίες κάνει μόνον κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει και το ύψος του ποσού, μέχρι το οποίο μπορεί να
προβαίνει στα παραπάνω μόνος του.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί για παράβαση καθήκοντος
μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών του ή 50 ατόμων
εφόσον το σωματείο έχει πάνω από 250 μέλη. Η Γενική Συνέλευση αυτή είναι σε
απαρτία όταν παρευρίσκεται πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει μελών και η απόφαση
λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 13
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση
για διετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του

Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβολή έκθεσης στην επόμενη Τακτική Γενική
Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν η Ελεγκτική Επιτροπή το κρίνει
απαραίτητο. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί ως προς τη
διάρκειά της, τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 14
Το σωματείο έχει σφραγίδα, το σχήμα, ο λογότυπος και το περιεχόμενο της οποίας
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 15
Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών
του σωματείου αφιλοκερδώς. Όπου απαιτείται επαγγελματική υποστήριξη των
δραστηριοτήτων του σωματείου, προσλαμβάνεται σχετικός υπάλληλος ή ειδικός
επαγγελματίας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 16
Κάθε ζήτημα που αφορά το σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό,
ρυθμίζεται σύμφωνα με τους σκοπούς του σωματείου και το πνεύμα του παρόντος
Καταστατικού. Είναι δυνατή η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, με ευθύνη
του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 17
Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης νομικών προσώπων
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 18
Το σωματείο μπορεί να έχει παραρτήματα και σε άλλα γεωγραφικά μέρη.
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