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2. Έδρα του σωματείου ορίζεται το Καστόρειο Σπάρτης Λακωνίας. 

3. Το σωματείο έχει ελλειψοειδή σφραγίδα, η οποία στο κέντρο αυτής φέρει την 

επιγραφή "ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ" και στην περιφέρεια, στο πάνω μέρος 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥ ΜΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ " και στο κάτω μέρος της 

Σκοποί του σωματείου 
Σκοποί 
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"POL YDEFKIS" 

Άρθρο 2° 

Α. Η υποάτήριξη προαγωγή και διάδοση θεμάτων σχετικά με την πολιτιστική , και 

κοινωνική ανάπτυξη του Καστορείου και της ευρύτερης αυτού περιοχής. 

Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού το σωματείο: 

α) αναλαμβάνει δράσεις σχετικά με τη μελέτη, την έρευνα, την καταγραφή, την 

εκλαϊκευση της ιστορίας, των λαϊκών παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων της 

περιοχής . 

β) παρέχει την υποστήριξή του σε δράσεις που αναβάθμίζουν και προστατεύουν το 

πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής. 

γ) δ ιοργανώνει δράσεις που αναβαθμίζουν και προστατεύουν το περιβάλλον. 



δ) αναλαμβάνει την υποστήριξη και δημοσιοποίηση των σχετικών θεμάτων 

διαδικασίες για την υλοποίησή τους. 

ε) διοργανώνει συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λ.π. και εκδίδει το 

κατάλληλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό για την καταγραφή και διάδοση ~των 

· προβλημάτων, των αποτελεσμάτων των επεξεργασιών και των προτάσεων που·~, 

σχετίζονται με τον παραπάνω σκοπό. 

στ) αναλαμβάνει τη συλλογή και αρχειοθέτηση στοιχείων στα πλαίσια του σκοπού 

αυτού . 

ζ) συνεργάζεται με φορείς ή άτομα που έχουν σχετικούς σκοπούς. 

η) απονέμει βραβεία και διακρίσεις σε μαθητές, φοιτητές ως και σε άτομα 

διακρινόμενα για την εν γένει δράση τους. 

θ) ενισχύει υλικά και ηθικά άπορα και αναξιοπαθούντα άτομα καταγόμενα ή 

διαμένοντα στο Καστόρειο. 

8. Η υποστήριξη προαγωγή και διάδοση περιβαλλοντικών θεμάτων για την 

προστασία περιβαλλοντικής ισορροπίας και του γεωφυσικού κάλλους του 

Καστορείου και της ευρύτερης αυτού περιοχής. 

Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού το σωματείο: 

α) μεριμνά για τη · διαρκή βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των κοινόχρηστων 

και φυσικών χώρων του Καστορείοu και της ευρύτερης αυτού περιοχής. 

β) παρέχει την υποσ·τήριξή του σε δράσεις που αναβαθμίζουν και .προστατεύουν το 

_ περιβάλλον και αναβαθμίζουν οικολογικά ευαίσ:θητες περιοχές. 

γ) παρέχει διαρκή πληροφόρηση με άντληση πληροφοριών από αξιόπιστες πηγές 

. προς το,υς κατοίκους, τους συλλόγους και τις αρχές της περιοχής. 

δ) -αναλαμβάνει την υποστήριξη και δημοσιοΠοίηση των σχετικών 

διαδικασίες για την υλοποίησή τους. 

) 

) 



) 

) 
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διοργανώνει συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λ.π. και εκδίδει το 

κατάλληλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό για την καταγραφή και διάδοση των 

προβλημάτων, των αποτελεσμάτων των επεξεργασιών και των προτάσεων που 

σχετίζονται με τον παραπάνω σκοπό. 

στ) αναλαμβάνει τη συλλογή και αρχειοθέτηση στοιχείων στα πλαίσια του σκοπού 

αυτού. 

ζ) συνεργάζεται με φορείς ή άτομα που έ)(ουν σχετικούς σκοπούς 

Γ. Η προώθηση, η, ενθάρρυνση, ο συντονισμός και η διευκόλυνση της συνεργασίας 

μεταξύ των μελών της, των κατοίκων της περιοχής Καστορείου και άλλων 

σωματείων, ατόμων και ομάδων ατόμων με ίδιους σκοπούς. 

· Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού το σωματείο: 

α) προωθεί τη σύσφιξη των δεσμών και την αλληλογνωριμία μεταξύ των μελών του 

και των κατοίκων της περιοχής . 

. β) προωθεί την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και τη δραστηριοποίηση μεταξύ 

των μελών του και των κατοίκων τηςπεριοχής . 

_ γ) μεριμνά για τη διαρκή ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών μεταξύ τους. 

στr οργανώνει , αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα επιμόρφωσης; 

Άρθρο 3° 
Μέσα .,_ 

.. . , 
~ ' : 

Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της; · το ···σωματείο, τηρώντας τις 

εκάστοτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις και το καταcrτατικό του, δύναται: 
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α) να αποκτά από αγορά ή από δωρεές οποιόδήποτε περιουσίαι<ό στοιχείο, να τό«~ :1 · ~·t'-..0· ,., .... -.;;; ~ '-.. ), ,-.. 
κάτέχει, να το εκμεταλλεύεται, να το μεταβiβάζει ελέύθερα και να συνιστά επ' αυτού ~ 

οποιοδήποτε βάρος ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα τρίτου. 

β) νc:χ συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Τοπικούς Συλλόγους και 

άλλους φορείς και οργανώσεις που έχουν τους ίδιους σκοπούς. 

γ) να συμμετέχει σε μη κερδοσκοπικά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 

επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο αυτών των σκοπών. 

δ) να συμμετέχει σε ήδη συνεστημέvους ή συνιστωμένους φορείς διαχείρισης 

σχετικών πρόγραμμάτωv, εφόσον σ' αυτούς άυμμετέχει και το Δημόσιο ή όργανα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλοι δημόσιοι φορείς, Α.Ε.Ι., Ο.Τ.Α., Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, Επιστημονικά ή αντίστοιχων σκοπών σωματεία και Ενώσεις . 

στ)να αναλαμβάνει μελέτες, έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις και γενικά 

κάθε δραστηριότητα απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της . 

Άρθρο 4° 
Μέλη 

1. Μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

'· κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί με την συμμετοχή του να συμβάλλει 

στην πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών του σωματείου . 

2. Η ιδιότητα του μέλους του σωματείου δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους. 

) 

) 



) 

·) 

Αρθρο 5° 

ΔΙΚΆΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ • ΣΥΝΔΡΟΜΗ • ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

1. Κάθε μέλος του Συλλόγου υποχρεούται να καταβάλει για την εγγραφή του 

δικαίωμα εγγραφής εκ δέκα (1 Ο) Ευρώ και να πληρώνει ετησία συνδρομή εκ δέκα 

(10) Ευρώ. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβόυλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των μελών του μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν τα ανωτέρω 

ποσά (δικαίωμα εγγραφής - τακτική ετ'ήάια συνδρομή) ως και να επιβληθούν έκτακτες 

εισφορές για την αντιμετώπιση αναγκών του Συλλόγου. 
.. . 

Αρθρο 6° 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να συμμετέχει στις εν γένει εκδηλώσεις 

αυτού. 

2. Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από το Σύλλογο με . 

3. 

προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προςτο Διοικητικό συμβούλιο αυτού. 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ . Σ . ) έχουν όλα τα - .. . 

μέλη πού έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τόυς υποχρεώσεις προς το 

σύλλογο . 

Δικαίωμα vά εκλέγονται σαν μέλη του Διρικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα . 

μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γ. Σ. εφ' όσον έχουν 

εγγραφεί σαν μέλη τρείς μήνες τουλάχιστον προ της εκλογής. 



Αρθρο 7° 

ΥΠόΧΡΕΩΣΕΪΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργά στην πραγμάτωση 

των σκοπών αυτού, να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό, τqν εσωτερικό 

Κανονισμό, καθώς και τις αποφάqεις της Γ.Σ. και να εκπληρώνουν τις 

οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον σύλλογο, αποβάλλονται δε μόνο για 

σπουδαίο λόγο με απόφαοη της Γ. Σ. 

2. Ειδικώτερα, τα μέλη του Σι.ιλλόγου οφείλουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν 

πρόθυμα κάθΕ εργασία που θ' ανατίθεται σ'αυτά από την Γ.Σ. ή το Δ.Σ. καθώς 

και να προσέρχονται τακτικά στις Γ.Σ. και τις λοιπές συγκεντρώσεις και 

εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

Αρθρο 8° 

ΠΟΡΟΙ 

Πόροι του Συλλόγου καθόρίζονται: 

α) Τα δικαιώματα απ' τις εγγραφές των μελών. 

β) Τα δικαιώματα απ' τις ετήσιες συνδρομές των μελών. 

γ) Οι έκτακτες.εισφQρές των μελών που επιβάλλονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το 

άρθρο 5 τταρ. 2 του καταστατικού και 

' δ) Οι δωρεές, οι κληρονομιές, κληροδοσίες, έρανοι, κρατικές επιχορηγήσεις ή άλλες · · 

πρόσοδοι που θα περιέρχονται νόμιμα στο Ταμείο του Συλλόγου. 

Αρθρο 9° 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

) 

) 

1. Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου αρχίζει την 1 η Ιουλίου κάθε έτους κα~":~Λ~'"");> 

λήγει την 30" Ιοuνiου του επομένου έτους. Ειδικά η πρώτη διαχειριστ~~; ·· ς1~ιs~~ 
\ -~- '-{ . ,. ί" '~·'· . ..-(\ Υ. ·.: /'-·.(.: .ι ι.; ·v. · \. . ./. .. ..._,~n., .. :ι.:.:..a~ '-J 

'··-... ·Υ Η V _,,, ·1< ...... ~_ ... _ __ ,.. 



) 

περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία συστάσεως του σωματείου και λήγει την 

πρώτη 30η Ιουνίου. 

Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση ο προϋπολογισμός του Συλλόγου στον οποίο φαίνονται 

λεπτομερώς όλες οι δαπάνες και τα έξοδα αυτού. 

3. Στην ετήσια τακτική Συνέλευση υποβάλλεται από το Δ.Σ. του συλλόγου για 

έγκριση ο απολογισμός της διαχείρισης του έτους που πέρασε . 

Αρθρο 10° 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ 

Τη διοίκηση και διαχείρηση του Συλλόγου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού . 

Αρθρο 11° 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Σύλλογο διοικεί συμβούλιο από επτά μέλη (Δ . Σ) που αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, ' τον αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα τον ταμία και από τρείς 

συμβούλους. 

2. · Μέλη · τού : Δ.Σ . μπορούν να εκλεγούν μόνο φυσικά- πρόσωπα, μέλη του 

) Συλλόγου . 

3. Το Δ. Σ εκλέγεται από τη Γ. Σ όπως ορίζεται το άρθρο 19 αυτού του 

καταστατικού για τριετή θητεία . Εξαιρετικά - η Θητεία του Δ . Σ . που εκλέχθηκε 

από τα ιδρυτικά μέλη και είναι προσωρινό λήγει μόλις εγκριθεί το καταστατικό 

τούτο και υπQχρεούται το Δ.Σ τούτο να σύγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική 

Συνέλευση για εκλογή οριστικού Δ . Σ μέσα σε έξι μήνες από την έγκριση του 

Καταστικού. 

4. Το Δ. Σ μέσα σε 15 ημέρες απ' τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη 

συνεδρίαση με πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφισε και συγκροτείται σε 



5. 

/\ 
/ο/~ -

σώμα αφού εκλέξει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. γραμματέα και τον Tαμίqf~":J:;/r.; _ 
.ι;_, ., 1 r;.;:~ 
:_.~. .~ --... "' ~ '\ 

Του Δ Σ ·;.;, - -•• /,<.; "-~:,,!''λ 
• a 'rt ·;\_ ,,. . ~ ... -.~ ... 

. \-'' ~ Τα μέλη του Δ . Σ ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση· . (>~~ 
- --~ 

υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν απ' το νόμο, το καταστατικό, τον 

εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της Γ. Σ. 

Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία 

δεν παρέστησαν, ή παρέστησαν και διεφώνησαν εφ' όσον η απουσία ή η 

διαφωνία προκύπτει από τα πρακτικά . 

Αρθρο 12° 
) 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ.ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται γενικά τα συμφέροντα του Συλλόγου 

επιμελείται την λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού του, συντάσσει 

· τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στην 

Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις. αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, γενικά 

δε, έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, όταν αυτό δεν έχει ανατεθεί ρητά 

σε άλλο όργανο του Συλλόγου. 

) 
Αρθρο 13° 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ . 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του 

προέδρου του , συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε μήνα, ·έκτάκτα δε όσες 

φορές κρίνεται σκοπιμο από τον πρόεδρο ή aπ6 τέσσερα τουλάχιστον .... -
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αρνηθεί ή αμελήσει, τότε. το δικαίωμα της σύγκλησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ο αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες. 

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, επιδίδεται σε όλα τα 

μέλη με την μέριμνα του γραμματέα του Συλλόγου, το αργότερο την 

προηγούμενη της συνεδρίασης, γίνεται δε με έγγραφο στο οποίο αναφέρονται η 

ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα για συζήτηση. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία παρουσία πέντε (5) 

τουλάχιqτον μελών του εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις 

στο παρόν καταστατικό ή από το εσωτερικό Κανονισμό . 

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές 

περιπτώσεις από το παρόν καταστατικό ή από i"ον Εσωτερικό Κανονισμό. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία είναι η ψήφος του 

προέδρου. 

5. Κενουμένης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή πληρούται υπό 

του κατ' αριθμόν ψήφων προηγουμένου' επιλαχόντος υποψηφίου. 

6. Σε περίπ'τωση θανάτου, παραίτησης ή κήρυξης εκπτώτου του Προέδρου, το 

· Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνέρχεται ειδικά με την συμμετοχή κάι του 

επιλαχόντος μέλους Δ.Σ. μέσα σε 15 μέρες το πολύ, εκλέγει μεταξύ των άλλων 

μελών-του- τον νέο -πρόεδρο. 

Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση θανάνου, παραίτησης ή κήρυξης εκπτώτου του 
' . 

αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέα ή του ταμία. 

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από τον 

γενικό γραμματέα του Συλλόγου. Στην αρχή κάθε συνεδριάσεως δίαβάζονται 

και επικυpώνονται τα πρακτικά της προηγουμένης, εφ' όσον δεν επικυρώθηκαν 

αυτά στην ίδια συνεδρίαση. Πάντως τα πρακτικά μετά την επικύρωσή τους , 

υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ "~\.',j~~{"() 
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1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο απέναντι σε κάθε Αρχή και κάθε 

..,,~ 

Δικαστήριο, σε όλες του τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, 

προεδρεύει σ'αυτές και κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη. 

Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα γεγονότα της 

τελευταίας συνεδρίασης, δίνει και αφαιρεί το λόγο στους συμβούλους και θέτει 

τα ζητήματα σε ψηφοφορία. 

Επίσης ο πρόεδρος υπογράφει με τον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα 
) 

πρακτικά των συνεδριάσεων, με τον ταμία τα χρηματικά εντάλματα, επαγρυπνεί 

γα.ι την κανονική γενικά λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου κάι την ακριβή 

εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανο~ισμού, γενικά δε 

επιμελείται της επιδιώξεως και επιτυχίας των σκοπών του Συλλόγου . 

2. Τον πρόεδρο που απουσιάζει ή που κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο 

αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. 

Αρθρο 15° 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ) 

1. Ο γενι κός- γραμματέας ασκεί την εποπτεία των γραφείων και διεξάγει την 

' ' 

αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων 

εγγράφων και ~ τα μητρώα των μελών και τα βιβλία των πρακτικών και 

εξερχομένών • εγγράφως καθώς και τα μητρώα των μελών και τα βιβλία των 

πρακτlκών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 

Συνέλευσης,· αναγιγνώσκει τα έγγραφα που αποστέλλονται στο Σύλλογο και 
. ·.. ι~•:·'~,1: .. ,.. '• ··.>·-. 

· συντάσει τις απαντήσεις, τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του Συλλ~~~~~61~~:/:/ 
ι .. ~ r ~7:1,,~~. '\. 

προσυπογράφει με τον πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει μέ-' τ-ςψ /';;:fli: f1~i}: ~, 
, -Ζ1; ;• ' Ι~\ ~~~ι-~~~ ''} 
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ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου, 

όπως ειδικώτερα ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό. 

Τον γενικό γραμματέα που απουσιάζει ή που κωλύεται αναπληρώνει ο 

νεώτερος από τους συμβούλους. 

Αρθρο 16° 

ΟΤΑΜΙΑΣ 

1. Ο ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των 

συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και όλων γενικά των οφειλών με 

) 
διπλότυπες αποδείξεις, εκτελεί ιJέ έγγραφη εντολή του προέδρου και του 

γενικού γραμματέα κάθε πληρωμή που αποφασίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε τρίμηνο σύντομη έκθεση . 

για την γενική κατάσταση του ταμείου και στο τέλος κάθε διαχειριστικής 

περιόδου αναλυτική έκθεση βεβαιουμένη με έγγραφα αποδείξεων και 

ενταλμάτων, συντάσει με το γενικό γραμματέα τον προϋπολογισμό και 

απολογισμό, · τηρεί τα βιβλία ταμείου και τα λοιπά βιβλία και ευθύνεται 

προσωπικά _ για κάθε δαπάνη που γίνεται κατά παράβαση του νόμου, του 

παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του · 

) 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Τον ταμία που απουσιάζει ή που κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους 

.. ./ ·'·· · συμβούλους που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αρθρο 17° 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Με · απόφαοη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατεθούν ειδικά 

καθήκοντα σε ένα ή και σε περισσότερους από τους συμβούλους. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Αρθρο 18° 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Συλλόγου. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για 

κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτή και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα 

Που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. 

2. Επί πλέον των ως άνω γενικών αρμοδιοτήτων η Γενική Συνέλευση έχει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα όπως: α) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον 

φrολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων του Δ . Σ. β) απαλλάσει το Δ.Σ. 

από κάθε ευθύνη, γ) εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., δ) τροποποιεί το καταστατικό και 

τον εσωτέpικό κανονισμό και ε} λαμβάνει απόφαση για την διάλυση του 

Συλλόγου . . 

Αρθρο 19° 

· r 1. . Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε χρόνο, έκτακτα δε όσες 

φορές αποφασίσει γι'αυτό το Διοικητικό Συμβούλ10 ή ζητήσουν την σύγκλησή 

της το ένα εισοστό (1/20) τουλάχιστον των ταμειακώς .εντάξει μελών του ) 

.. : ' Σ:.;λΛ6γου, με έγγραφη αίτηση'ιτου ea · καθορίζει και τα θέματα για συζητηση. 

2 . 

3. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

με έγγραwη πρόσκληση που καθορίζει σαφώς: α) τον τόπο, την ημέρα και την 

ώρα της Συνέλευσης, β) τα θέματα προς συζήτηση και γ) αν η συνέλευση είναι 

. πρώτη, δευτέρα ή τρίτη καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό των μελών που 

πρέπει να παρουσιαστεί . 
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Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εκτός εάν ειδικώς ορίζεται 

διαφορετικά στον παρόν καταστατικό, εφ' όσον παρίστανται σ'αυτήν το ένα 

τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη 

υπάρξεως απαρτίας στην Πρώτη Συνέλευση, καλείται δεύτερη με τα ίδια 

απολύτως θέματα, μετά από τρείς το λιγότερο και μέσα σε δέκα το περισσότερο 

ημέρες από την Συνέλευση που αναβλήθηκε. Η δευτέρη Συνέλευση βρίσκεται 

σε άπαρτία ανεξάρτητα με τον αριθμό των μελών που παρίστανται. 

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 

6. 

των ταμειακώς εντάξει μελών που παρίστανται, εκτός εάν με διάταξη του 

Νόμου, του παρόντος καταστατικού, ή του Εσωτερικού Κανονισμού, ορίζεται 

διαφορετικά . 

Την ορισμένη μέρα και ώρα, που με πρόσκληση συγκαλείται η Γενική 

Σuνέλευση ο Πρόεδρος αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απάρτίας, προχωρεί 

στην εκλογή του προέδρου και του γενικού γραμματέα της συνέλευσης, μετά δε 

η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

7. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για 

συζήτηση και έγκριση: 

α) Ο απολογισμός της διαχειριστικής Πεpιόδου · που έληξε, β) ο 

πρσϋπσλΌγισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) η έκθεση 

πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά γίνεται συζήτηση και 

ψηφοφορία για · τα παραπάνω και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας · 

διάταξης. 

Αρθρο 20° 

1. Κάθε τριετία η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
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2. Πριν τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση, εκλέγει τριμελή Εφόρείπική ΕπιτpοΠf,ι},~\~~ι 
(..·.: •. ;·'(";; ! . 
ιιf.V.ι,Δλ 

Μετά ο Γενικός Γραμμαtέας διαβάζει τον από το Διοικητικό Συμβούλιό'··t~(& 

καταρτισμένο πίνακα των υποψηφίων γία το Διόικητικό Συμβούλιο. Κατά του ~ 
καταλόγου τούτόυ είναι δυνdtό να διαπυστωθούν αμέσως ενστάσεις, για τις 

οποίες αποφασίζει άμέσως η Γενική Συνέλευση. Μετά διεξάγεται, ψηφοφορία 

για την εκλογή επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν τα μέλη του Συλλόγου, εφ ·όσον 

υποβάλλουν έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητά τους πριν 

από τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

4. Οι αρχάιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τον από το 

5. 

6. 

Διοικητικό Συμβούλιο καταρτισμένο και από την Συνέλευση εττίκι.φωμένο πίνακα 

εκλόγιμων υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και διανέμονται στους 

παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή. 

Πάνω στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας μπορεί να άημειώσει Προ των ονομάτων 

μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης. Το ψηφοδέλτιο τοττόθετείται από τον 

εκλογέα μέσα σε φάκελλο ο οποίος έχει την σφραγίδα του Συλλόγου και δίνεται 

σ'αυτόν από την Εφορεί.Jtική Επιτροπή αφού προηγόύμενα υπογράψει στον 

πίνακα των ψηφοφόρων. 

Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους · έκλογείς που παρίστανται η 

) 

Ή ) 
Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί την δισλογή των ψηφοδελτίων. · 

Ψηφοδέλτιο που δε Πληροί τους παραπάνω όρους, κηρρύσσέται απ' αυτή 
... -..,:ι 

άκυρο. Φάκελλος που περιέχει πέpίσσότερα από ένα ψηφόδέλ τια δεν 

λαμβάνεται υπ' όψη. 

Σαν επιτυχόντες θεωρούνται από τους υποψήφιους Συμβούλους οι επτά (7) 
.. 

πρώτοι που πλειοψηφούν. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται,._.,.<d(pΛ';, ... , 
~-~. '\t... ....ιιtτι...ι ... ~ ......... 

/.. 
Ι,) .... [-.. f' Γ (;; .... • •' '..,_ 

λ . β. . θ . . 'λ β ,,.. .~--,.._ < ~. 1 \ 
επι αχοντες με αση τον αρι μο ψηφων που ε α αν. /:· ~/,;,,,f:;~~;:~ \\ 

' ~• /r•· 1 ί{ ;iiίi'~ W~!1,.' . 
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ΑΡΘΡΟ 21° 

._'~ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
* Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

που να βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των μισών _και ενός, των ταμειακώς εν 

τάξει μελών του Συλλόγου και που αποφαίνεται με πλειοψι)φία ;ι;J:ι..- των 
παρόντων. 

ΑΡΘΡΟ 22° 

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση, 

σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις για τα Σωματεία των νόμων που ισχύουν κάθε φορά. 

. ' . 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ .~. .\ ./;\'">'- - ~ 
' . · j ~\.·~~ ..... ~~ 

. \./::~~ \,._Ι r~~.::::::.. 
Το Διοικητικό Συμβόύλιο μπορεί να εκδώσει εσωτερικό κανονισμό, εγκρινόμενο αΠΘ/ Ή~<,{~2.i.1 

;/..,· .~ ! ' Υ '-.J 
. ""'- . . Ι __..,.,. 

την Γενική Συνέλευση, με τον οποίο θα ρυθμίζονται λεπτομερέστερα τα της ·;·:'· ·;·----

εσωτερικής λειrουργίας του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 24° 

ΔΙΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥ ΛΛΟΓΟΥ 

Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώάεις που ορίζει ο Νόμος; 

Για την λήψη απόφάσης από την Γενική Συνέλευση περί διάλυσης του συλλόγου 

απαιτείται η παρουσία των μισών και ενός άπό . τα μέλη του συλλόγου που είναι 

ταμειακώς εντάξει και η πλειοψηφία των .Ί2.Jl::L παρόντων. 
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, σε άλλο σύλλογο, που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς, του 

Δημοτι.κού Διαμερίσματος Καστορείου, έχοντας την δυνατότητα η Συνέλευση, να 

καθορίσει τον τρόπο χρησιμοποιήσεώς της. 

ΑΡΘΡΟ 25° . 

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει τη λέξη «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», Καστανιά 

και τίς λέξεις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ» ΙΔΡΥΣΗ 18-8-2007. 

ΑΡΘΡΟ 26° 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία : 

1. Μητρώο μελών. 

2. Πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Ταμξίου. 

4. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύάεων. 

_) 

) 



5. Περιουσίας. 

j :_t ·. ;_ 
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ΑΡΘΡΟ 27° 

Το παρόν Κατασταστικό που αποτελείται από 27 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε 

κατ' άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη 

του. 

Καστόρειο, 18 Αυγούστου 2007 
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ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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