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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ
Άρθρο 1 | ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
επωνυμία του σωματείου είναι «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ» με έδρα
την Αθήνα, το οποίο αποτελεί συνέχεια εκείνου που ιδρύθηκε με
την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ» με έδρα τον Πειραιά και έτος ιδρύσεως το 1900, το οποίο είχε
προέλθει από τη συγχώνευση των σωματείων «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ
ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΩΝ» και «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΣΥΡΙΑΝΩΝ».

Η

Άρθρο 2 | ΣΚΟΠΟΙ
α) Η ανάπτυξη, σύσφιγξη και διατήρηση των πατριωτικών, κοινωνικών
και φιλικών δεσμών και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του. Η καλλιέργεια αγάπης και αφοσίωσης προς τη Σύρο.
β) Η πνευματική και ψυχική εξύψωση των μελών του, με κάθε είδους
μορφωτικά και ψυχαγωγικά μέσα.
γ) Η διατήρηση των θρησκευτικών και πατριωτικών παραδόσεων.
δ) Η προώθηση της τουριστικής ιδέας και της τουριστικής ανάπτυξης
της Σύρου, μέσω της πατροπαράδοτης φιλοξενίας των κατοίκων
της και της προβολής του φυσικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος του νησιού.
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ε) Η διάσωση και προβολή της ιστορίας, λαογραφίας, παραδοσιακής
ζωής, των ηθών και εθίμων και γενικότερα της πνευματικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς της Σύρου.
στ) Η εκτέλεση έργων εθνικής και κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας.

Άρθρο 3 | ΜΕΣΑ
Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί
κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Η διοργάνωση, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκδρομών, συνεστιάσεων,
β) Η έκδοση και κυκλοφορία τριμηνιαίου περιοδικού, εντύπου και σε
ηλεκτρονική μορφή, καθώς και ανακοινώσεων μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Συνδέσμου.
Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να καθορίζουν και άλλα μέσα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου,
υποχρεούμενα να μη αφίστανται από τις ηθικές αρχές και βάσεις
αυτού του καταστατικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 4 | ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα. Βασική αρχή του
Συνδέσμου είναι η δημοκρατική λειτουργία του, που εξασφαλίζει σε
κάθε μέλος το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις
απόψεις του σε κάθε ζήτημα δράσης και λειτουργίας του Συνδέσμου.
Άρθρο 5 | ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ
I. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
II. Τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) Οι γραμμένοι στα δημοτολόγια της Σύρου.
β) Αυτοί που έχουν μεταδημοτεύσει.
γ) Όσοι γεννήθηκαν στη Σύρο.
δ) Όσοι κατάγονται από πατέρα ή μητέρα από τη Σύρο.
ε) Όσοι και όσες έχουν συζύγους που γεννήθηκαν
ή κατάγονται από τη Σύρο.
στ) Όσοι είναι εγκατεστημένοι στη Σύρο.
ζ) Όσοι έχουν διαμείνει στη Σύρο επί διετία.
η) Όσοι έχουν ιδιοκτησία και διαμένουν περιοδικά στη Σύρο.
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IΙΙ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από
πρόταση του Δ.Σ. άτομα που δεν υπάγονται στην παράγραφο II αλλά
έχουν παράσχει ή μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες στο Σύνδεσμο και
στη Σύρο. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν καταβάλλουν
ετήσια συνδρομή, διατηρούντα τα υπόλοιπα δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών.
ΙV. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο
Σύνδεσμο, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τις διατάξεις αυτού του
καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
μελών του Συνδέσμου. Με αιτιολογημένη απόφασή του το Δ.Σ. αποφαίνεται στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης του υποψήφιου μέλους.

Άρθρο 6 | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
I. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα:
α) Να μετέχουν στη Διοίκηση του Συνδέσμου.
β) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να αποφασίζουν με την ψήφο τους σε
κάθε περίπτωση.
γ) Να επιδιώκουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου, να
συμβάλλουν σ ’αυτή και να ελέγχουν τις ενέργειες της Διοίκησης
του Συνδέσμου.
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δ) Να εκλέγουν τα συλλογικά όργανα και να εκλέγονται σε αυτά.
II. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται:
α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο, όπως αυτές καθορίζονται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και
των Γεν. Συνελεύσεων.
β) Να σέβονται και να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού
και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
γ) Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα στο έργο
του Δ.Σ.

Άρθρο 7 | ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
I. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο, υποβάλλοντας
αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών. Η αποχώρηση αυτή
θα γνωστοποιείται 3 τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και θα ισχύει από το τέλος του, οπότε αποβάλλει όλα τα
δικαιώματα του μέλους και απαλλάσσεται κάθε υποχρέωσης προς το
Σύνδεσμο.
ΙΙ. Η διαγραφή μέλους γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
α) Ένεκα καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής του πάνω από τρία
χρόνια, η οποία βεβαιώνεται από τον ταμία και ύστερα από σχετική
ειδοποίηση. Μπορεί όμως να επανεγγραφεί μετά από αίτησή του με
απόφαση του Δ.Σ., αφού καταβάλει τις καθυστερούμενες συνδρομές,
β) Ένεκα ασυμβίβαστης συμπεριφοράς του προς τα συμφέροντα και την
αξιοπρέπεια του Συνδέσμου και ένεκα πράξεων που είναι αντίθετες
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προς τους σκοπούς του παρόντος, ή ενεργειών εναντίον του Συνδέσμου, ή παραβάσεων της περί σωματείων νομοθεσίας.
γ) Ένεκα στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων και καταδίκης
του, με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όπως ορίζει
ο σχετικός Νόμος.
δ) Τα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα μέλη ουδεμία απαίτηση έχουν
έναντι του Συνδέσμου,
ε) Στις περιπτώσεις διαγραφής, μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΠΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Άρθρο 8 | ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ο Σύνδεσμος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
α) Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται αριθμημένα, το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους και όποιο άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για
τη λειτουργία του Σωματείου, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής
και διαγραφής του. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να τηρηθούν και σε
ηλεκτρονική μορφή.
β) Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. στο οποίο καταχωρίζονται συνοπτικά
οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται.
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γ) Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός των μελών που
παρευρίσκονται, η σύνθεση του Προεδρείου και συνοπτικά οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται.
δ) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι οικονομικές
πράξεις του Συνδέσμου,
ε) Βιβλίο περιουσίας στο οποίο περιγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα
κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί παράλληλα να τηρηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.
στ) Πέραν αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή
ηλεκτρονικό αρχείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συνδέσμου.
ζ) Για την καλύτερη και πιστότερη καταγραφή των συζητήσεων
και αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποτύπωσης και
αναπαραγωγής τους.

Άρθρο 9 | ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Πόροι του Συνδέσμου είναι οι εξής:
α) Οι τακτικές συνδρομές των μελών του.
β) Οι δωρεές, πάσης φύσεως έσοδα από έκδοση βιβλίων, περιοδικών
ή εφημερίδων και πώληση αναμνηστικών και οποιουδήποτε αντικειμένου παραγωγής του Συνδέσμου, τόκοι από κεφάλαια κ.λ.π.
γ) Οι εισπράξεις από χορούς, εκδρομές, ή από οποιοσδήποτε άλλες
εκδηλώσεις.
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δ) Οι δωρεές προς το Σύνδεσμο γίνονται πάντοτε επώνυμα. Οι δωρεές
που δίνονται για ορισμένο σκοπό, δεν μπορούν να διατεθούν για
άλλο σκοπό, εκτός αν είναι αδύνατη η πραγματοποίησή του, οπότε
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του
δωρητή.
ε) Η κτήση κινητών ή ακινήτων σημαντικής αξίας από το Σύνδεσμο,
από επαχθή αιτία, γίνονται πάντοτε με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
στ) Η εκμετάλλευση της περιουσίας, δεν μπορεί να συνεπάγεται ανάμιξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
ζ) Η περιουσία του Συνδέσμου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς
διαφορετικούς από αυτούς που περιλαμβάνονται στο καταστατικό.
η) Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές και τελούν
υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου,
οι δε τυχόν πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη ή δωρητή.
θ) Κληρονομιές γίνονται πάντοτε δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής.
ι) Οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 10 | ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Όργανα Διοίκησης του Συνδέσμου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του (Γ.Σ.).
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Άρθρο 11 | ΓΕΝΙΚH ΣΥΝΕΛΕΥΣH
I. Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο
όργανό του και δύναται να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν
το Σύνδεσμο. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει για σπουδαίους λόγους και
ιδιαίτερα για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ή για ανικανότητα
καλής διαχείρισης.
Ειδικότερα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) Για την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, του
ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
β) Για την εκλογή, έλεγχο και παύση του Δ.Σ., της Ε.Ε. και οποιωνδήποτε άλλων οργάνων του Συνδέσμου.
γ) Για την εκλογή εφορευτικών επιτροπών.
δ) Για την τροποποίηση του καταστατικού.
ε) Για τη διάλυση του Συνδέσμου.
II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν
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όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συνδέσμου. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα έχουν πληρώσει τις
συνδρομές τους μέχρι το τέλος του αμέσως προηγουμένου έτους,
εκείνου κατά το οποίο πραγματοποιείται η Συνέλευση.
III.Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου συνέρχονται σε τακτική Γενική
Συνέλευση μια φορά το χρόνο, μέσα στο μήνα Ιανουάριο ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει να γίνει 15 τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη σύγκλησή της και να αναγράφει:
α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ.
β) Τα συζητητέα θέματα.
γ) Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο ενδεχόμενης επαναληπτικής Γ.Σ..
Η πρόσκληση είναι γραπτή και αποστέλλεται σε κάθε μέλος ή μέσω
του διαδικτύου σε όσα μέλη έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Συνδέσμου ή στην ηλεκτρονική
έκδοση του περιοδικού του Συνδέσμου ή στο Ενημερωτικό Δελτίο του
Συνδέσμου, ή σε κάποια εφημερίδα της Αθήνας ή της Σύρου.
IV. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. με απόφασή του. Επίσης το Δ.Σ.
υποχρεούται στη σύγκληση της Γ.Σ. μετά από αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών του Συνδέσμου που είναι ταμιακώς εντάξει. Το Δ.Σ. είναι
υποχρεωμένο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της αίτησης να συγκαλέσει
τη Γ.Σ. με τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση. Η πρόσκληση των
μελών γίνεται όπως παραπάνω.
V. Η τακτική ή η έκτακτη Γ.Σ. είναι σε απαρτία με την παρουσία του μισού
αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου
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πλέον ενός. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ. συγκαλείται
δεύτερη με τα ίδια ακριβώς θέματα μέσα σε 8 ημέρες από την πρώτη.
Η δεύτερη αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία με οποιονδήποτε
αριθμό παρόντων μελών.
VI. Για τη λήψη απόφασης γίνεται ψηφοφορία φανερή ή μυστική αν
ζητηθεί. Για την εκλογή Δ.Σ., Ε.Ε., ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή
επιτροπής, για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και για τα
προσωπικά ζητήματα, απαιτείται η Γ.Σ. να αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία με ποινή ακυρότητας των αποφάσεων, αν η Γ.Σ. αποφασίσει
διαφορετικά. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συνδέσμου. Εξαιρετικά για τη διάλυση
του Συνδέσμου πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/4 από τα
οικονομικά τακτοποιημένα, τακτικά μέλη του Συνδέσμου και απαιτείται
πλειοψηφία των 3/4 από τους παρόντες.
VII. Τις εργασίες των Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο, αποτελούμενο
από τον Πρόεδρο και δύο Γραμματείς που εκλέγονται με ονομαστική
κλήση ή ανάταση των χεριών από τη Γ.Σ. με επιμέλεια του Δ.Σ. Με
ευθύνη του Προεδρείου των Γ.Σ., συντάσσονται και υπογράφονται τα
πρακτικά και παραδίδονται στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. για καταχώρηση στο βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
VIII. Στη Γ.Σ. μπορεί να προσφύγει κάθε μέλος το οποίο θίγεται από απόφαση του Δ.Σ., καθώς επίσης και μη μέλος του οποίου η αίτηση για εγγραφή
του απορρίφθηκε από το Δ.Σ. Η προσφυγή αυτή πρέπει να κατατίθεται στο
Δ.Σ. εντός 10 ημερών, αφ’ ότου ο θιγόμενος έλαβε αποδεδειγμένα γνώση
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της προσβαλλόμενης απόφασης. Μετά την προθεσμία αυτή η προσφυγή
είναι απαράδεκτη. Η προσφυγή αυτή πρέπει να εισάγεται προς συζήτηση
στην πρώτη Γ.Σ. που θα ακολουθήσει. Η άσκηση του δικαιώματος της
προσφυγής ποτέ δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 12 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
I. Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο,
που εκλέγεται με Καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της εκλογικής
Νομοθεσίας. Επίσης εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
II. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για τρία (3) χρόνια και παρέχουν τις
υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική
ικανότητα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να
μην έχουν καταδικαστεί με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κακούργημα ή για ατιμωτικό πλημμέλημα.
Νέες αρχαιρεσίες πριν την παρέλευση της τριετίας γίνονται μόνο
για εκλογή ολόκληρου Δ.Σ. και μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Όταν παραιτηθούν ταυτόχρονα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.
β) Όταν το αποφασίσει η πλειοψηφία του Δ.Σ. και η απόφαση αυτή
εγκριθεί από τη Γ.Σ.
γ) Όταν η Γ.Σ. αποδεχθεί πρόταση μομφής, που για να φθάσει σε συζήτηση στη Γ.Σ. πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το ένα
δέκατο (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών,
δ) Όταν ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. εξαντληθεί
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και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης τακτικού μέλους που
παραιτείται, εκπίπτει, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αποχωρεί από
το Δ.Σ.
III. Τα νεοεκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ., συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα ημερών από την ημέρα της εκλογής τους μετά από
πρόσκληση της Εφορευτικής Επιτροπής για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε
σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων υπό την προεδρία του πρώτου
πλειοψηφήσαντος συμβούλου. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται ύστερα
από συζήτηση και υποβολή υποψηφιοτήτων (με αυτοπροτάσεις ή προτάσεις που θα γίνουν αποδεκτές από τους προτεινόμενους υποψηφίους)
με μυστική ψηφοφορία.
Εκλέγονται διαδοχικά, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Έφορος, και ο Κοσμήτορας.
Για την εκλογή σε κάθε αξίωμα, απαιτείται η απόλυτή πλειοψηφία
των μελών του Δ.Σ. Αν δεν επιτευχθεί με την πρώτη ψηφοφορία,
επαναλαμβάνεται αυτή. Κατά τη δεύτερη ψηφοφορία αρκεί η σχετική
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη δεύτερη ψηφοφορία η
εκλογή γίνεται με κλήρωση. Όταν οι υποψήφιοι για ένα αξίωμα είναι
περισσότεροι από δύο (2) και δεν συγκεντρώσει κάποιος την απόλυτη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων
και για την εκλογή ισχύουν τα παραπάνω, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία και η κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας.
IV. Η παράδοση των βιβλίων, εγγράφων, του αρχείου και του ταμείου του
Συνδέσμου, από το παλαιό Δ.Σ. στο νέο πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε
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(5) ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα. Κατά την παράδοση και
παραλαβή συντάσσονται τρία πρωτόκολλα:
α) Ένα για το αρχείο του Συνδέσμου, που υπογράφεται από τους
Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς των Δ.Σ. που παραδίδουν και
παραλαμβάνουν.
β) Ένα για την κινητή περιουσία (έπιπλα, σκεύη, βιβλιοθήκες κ.λ.π.)
του Συνδέσμου, που υπογράφεται από τους Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Εφόρους και
γ) Ένα για το ταμείο του Συνδέσμου, που υπογράφεται από τους Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και τους Ταμίες.
Τα πρωτόκολλα αυτά συντάσσονται σε τρία αντίτυπα το καθένα,
από τα οποία ένα παίρνει καθένας από τους παραδίδοντες και παραλαμβάνοντες υπευθύνους, και το τρίτο φυλάσσεται στο Αρχείο του
Συνδέσμου.
V. Από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ., το παλιό εκτελεί μόνο την τρέχουσα υπηρεσία
του Συνδέσμου.
VI. Το υπάρχον -κατά την αποφασισθείσα στις 15.12.2019 τροποποίηση
του Καταστατικού- Δ.Σ. εξακολουθεί έως τη λήξη της θητείας του να
αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, μεταξύ των οποίων και από:
Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα,
Ταμία, Βοηθό Ταμία, Έφορο και Κοσμήτορα.
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Άρθρο 13 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα που
καθορίζεται κατά την προηγούμενη συνεδρίασή του, έκτακτα δε μετά
από πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει
το Δ.Σ. μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του, εντός
πέντε το πολύ ημερών από την κατάθεση της αίτησης σ’ αυτόν και δεν
έχει δικαίωμα να την αρνηθεί με κανένα τρόπο. Όταν πρόκειται για
έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. πρέπει να γράφονται στην πρόσκληση τα
θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση που την προκάλεσαν μέλη
του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να παραστούν στη συνεδρίαση, διαφορετικά
εάν απουσιάσουν αδικαιολόγητα δίνεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο να
διαλύσει αυτή την έκτακτη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου δύναται να λαμβάνει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης.
II. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζουν την ημέρα και ώρα
της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οδηγίες για
συμμετοχή (σε περίπτωση συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης), υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και επιδίδονται στα
μέλη του Δ.Σ. πριν τη συνεδρίαση. Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται με
τον προσφορότερο τρόπο για τη συζήτηση και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για επείγοντα και σοβαρά θέματα.
III. To Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον πέντε (5)
μελών του και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
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παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.
IV. Για προσωπικά ζητήματα γίνεται πάντοτε μυστική ψηφοφορία με
ψηφοδέλτια.
V. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να παρίστανται ανελλιπώς στις
συνεδριάσεις του. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται με ένα από τα κατά σειρά αναπληρωματικά μέλη.
VI. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί, εκπίπτει
από τη θέση του στο Δ.Σ., παραιτείται, ή διαγράφεται από το Σύνδεσμο, αντικαθίσταται από τον αμέσως κατά σειρά επιτυχίας εκλεγμένο
αναπληρωματικό, ο οποίος ειδοποιείται εγγράφως και γίνεται τακτικό μέλος. Εάν το μέλος που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί, κατέχει
κάποιο αξίωμα στο Δ.Σ γίνεται εκλογή μεταξύ των μελών του, για την
ανάδειξη άλλου στο αξίωμα αυτό και δεν αποκλείεται να γίνει νέα
κατανομή των αξιωμάτων, ιδίως όταν πρόκειται για αναπλήρωση αποχωρούντος προέδρου. Εάν ο αριθμός των αναπληρωματικών εξαντληθεί
γίνονται νέες αρχαιρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο II, εδάφιο δ’ του
προηγούμενου άρθρου 12.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. μπορεί να γίνει ανακατανομή
των αξιωμάτων μεταξύ των μελών του και αντικατάσταση ενός ή
περισσοτέρων μελών του, σε οποιοδήποτε αξίωμα, με απόφαση του
συμβουλίου, που θα λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.
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Άρθρο 14 | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
I. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύνδεσμο, χαράσσει την τακτική
και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών
του, μεριμνά για την εφαρμογή του Καταστατικού, διαχειρίζεται την
περιουσία του Συνδέσμου, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη
Γενική Συνέλευση τον οικονομικό ισολογισμό και τον προϋπολογισμό,
συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξής τους, εκτελεί τις αποφάσεις τους και γενικά είναι υπεύθυνο
για τη διαχείριση και διοίκηση όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου.
Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο, εκτός από
εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με αυτό το καταστατικό ή με την κείμενη
νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
II. Όταν παρίσταται ανάγκη ή επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνδέσμου, μπορεί το Δ.Σ. να αναθέτει την εκτέλεση κάποιας αποστολής
ή υπηρεσίας σε συμβούλους του, ή σε μέλη και σε επιτροπές ακόμη
και μη μελών.
III. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις
που παίρνονται σε συνεδριάσεις που δεν είναι παρόντα και για αποφάσεις με τις οποίες διαφωνούν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από
τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ.
IV. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις Γεν. Συνελεύσεις. Ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. αφορούν χρονικό διάστημα από
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την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την ημερομηνία
σύγκλησης της επόμενης. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός
συντάσσονται και σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με
θέμα εκλογές ή λογοδοσία.
V. Τα χρήματα του Συνδέσμου αποσύρονται από τους τηρούμενους σε
Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά Ιδρύματα λογαριασμούς με έγγραφο ή με
επιταγή που φέρουν πάντοτε τρεις υπογραφές, του Προέδρου, του
Γενικού Γραμματέα και του Ταμία ή των νομίμων αναπληρωτών τους,
κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Άρθρο 15 | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
I. Καθήκοντα Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το
Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε Διοικητικής και
Δικαστικής Αρχής. Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει με το Γεν. Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις του, προεδρεύει των συνεδριάσεων
του Δ.Σ., συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα του
Συνδέσμου και με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και
πληρωμών. Ελέγχει τον Ταμία και γενικά συντονίζει όλες τις ενέργειες που αποβλέπουν στην υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου,
ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού. Σε κατεπείγουσα ανάγκη δικαιούται, χωρίς απόφαση του Δ.Σ., να παίρνει
μέτρα που εξασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα του Συνδέσμου.
II. Καθήκοντα Αντιπροέδρου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπλη-
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ρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα. Για
την καλύτερη λειτουργία του Συνδέσμου, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση κάποιων εκ των καθηκόντων του στον Αντιπρόεδρο,
μονίμως ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από ενημέρωση του Δ.Σ.
III. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ., διευθύνει
τα γραφεία του Συνδέσμου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του,
τηρεί τα βιβλία τα υπό στοιχεία α, β και γ, του άρθρου 8 του καταστατικού. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά
εντάλματα του Συνδέσμου. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο τις ημερήσιες
διατάξεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για τη σύνταξη
των ανακοινώσεων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Το Γεν.
Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος που
ορίζεται από το Δ.Σ.
ΙV. Καθήκοντα Ταμία. Ο Ταμίας του Δ.Σ. διαχειρίζεται υπεύθυνα την
σε μετρητά, σε χρεώγραφα και σε άλλες κινητές αξίες περιουσία του
Συνδέσμου. Ενεργεί εισπράξεις, για λογαριασμό του Συνδέσμου ο ίδιος
προσωπικά, είτε με τη βοήθεια του Βοηθού Ταμία ή άλλου μέλους του
Συνδέσμου, που ορίζεται από το Δ.Σ., με πρόταση δική του. Για όλες τις
εισπράξεις εκδίδει διπλότυπη απόδειξη. Εκτελεί τις πληρωμές μετά
από προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και με ένταλμα υπογεγραμμένο από
τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Μπορεί όμως να ενεργεί και πληρωμές χωρίς προηγούμενη έγκριση
του Δ.Σ., μέχρι ποσού που θα καθορίσει με απόφασή του το Δ.Σ, και θα
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες (τιμάριθμος
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κλπ), πάλι με αποφάσεις του Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει εκάστοτε
για το ύψος του ποσού των χρημάτων του Συνδέσμου, τα οποία μπορεί
να κρατά στα χέρια του σε μετρητά. Τα άνω του ορίου αυτού ποσά είναι
υποχρεωμένος να τα καταθέτει σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο όνομα του Συνδέσμου. Η φύλαξη
των χρεωγράφων πρέπει να γίνεται σε θυρίδα Τράπεζας. Κάθε ανάληψη
γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και με έγγραφο που υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Τηρεί τα απαραίτητα βιβλία του ταμείου και υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου.
Λογοδοτεί στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή οποτεδήποτε του
ζητηθεί. Αναφέρει στο Δ.Σ. τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές
τους και προτείνει τη διαγραφή αυτών που είναι σε ταμειακή αταξία.
Συντάσσει στο τέλος του έτους το Γενικό Ισολογισμό του απερχόμενου
έτους και τον Προϋπολογισμό του νέου έτους και τους υποβάλλει στο
Δ.Σ. και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
V. Καθήκοντα Εφόρου. Ο Έφορος εφορεύει για όλα τα ζητήματα που
αφορούν την ευπρεπή και τακτική εμφάνιση των εγκαταστάσεων του
Συνδέσμου σε όλες τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εντός αυτών.
Τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς όλη η σε κινητά
πράγματα περιουσία του Συνδέσμου για την οποία είναι και υπεύθυνος.
VI. Καθήκοντα Κοσμήτορα. Ο Κοσμήτορας αναλαμβάνει τη διοργάνωση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων (εκδρομών, συνεστιάσεων,
διαλέξεων κτλ).
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VII. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα και
Βοηθού Ταμία σε μέλη του Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες και για όσο
χρονικό διάστημα απαιτείται.
VIII. Διατηρούνται σε ισχύ έως τη λήξη της θητείας του υπάρχοντος
- κατά την αποφασισθείσα στις 15.12.2019 τροποποίηση του Καταστατικού- Δ.Σ. τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όλων των μελών του,
μεταξύ των οποίων τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, Ειδικού Γραμματέα και Βοηθού Ταμία.

Άρθρο 16 | ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
I. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται και η Εξελεγκτική
Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Η Εξελ. Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της που
γίνεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή της, εκλέγει με μυστική
ψηφοφορία μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο. Η διάρκεια της θητείας της Εξέλ. Επιτροπής ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του Δ.Σ. και
η αναπλήρωση των μελών της γίνεται όπως και των μελών του Δ.Σ.
II. Η Εξελ. Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει το Δ.Σ. ως προς την
οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γεν.
Συνέλευσης, τα βιβλία διαχείρισης, τα παραστατικά (ταμειακά και μη),
την αλληλογραφία και το αρχείο του Συνδέσμου.
III. Η Εξελ. Επιτροπή μπορεί να κάνει οποτεδήποτε θελήσει έλεγχο
της οικονομικής διαχείρισης του Συνδέσμου και να ανακοινώσει τα
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αποτελέσματα. Προσκαλείται υποχρεωτικά από τον Ταμία του Δ.Σ. του
Συνδέσμου, μετά την κατάρτιση του ισολογισμού για τη χρήση που έληξε
και κάνει γενικό έλεγχο της διαχείρισης. Μετά τον έλεγχο συντάσσει
έκθεση την οποία υπογράφει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
ΙV. Η Εξελ. Επιτροπή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επέμβει ενεργά
ή να αναμειχθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο στο έργο της Διοίκησης.

Άρθρο 17 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
I. Το Δ.Σ. για την καλύτερη εκτέλεση του έργου του μπορεί να συστήσει
ειδικές ολιγομελείς επιτροπές για τους διαφόρους τομείς δράσης του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άρθρο 18 | ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
I. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνονται κάθε τρία χρόνια εντός του
μηνός Ιανουάριου, ή το αργότερο μέχρι και τη δεύτερη Κυριακή του μηνός
Φεβρουάριου, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Συνδέσμου και με
ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, καθώς
και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, πρέπει να αναφέρονται
στην πρόσκληση που δημοσιεύεται, με την οποία καλούνται τα μέλη του
Συνδέσμου στη Γενική Συνέλευση που προηγείται των αρχαιρεσιών.
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II. Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Κατά το έτος που γίνονται οι
αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελ. Επιτροπής, η ετήσια τακτική
Γεν. Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, που προβλέπεται από το άρθρο
11 παραγρ. ΙΙΙ του παρόντος καταστατικού, είναι και εκλογοαπολογιστική.
Γίνεται ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και εκλέγεται η Εφορευτική
Επιτροπή, με φανερή ή μυστική ψηφοφορία, αν ζητηθεί αυτό. Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. γίνεται και σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία γίνουν
πρόωρες εκλογές.
III. Εκλογείς και εκλέξιμοι. Μπορούν να εκλεγούν για το Διοικητικό
Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, όλα τα τακτικά μέλη που
είναι γραμμένα τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Δικαίωμα
ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι γραμμένα τουλάχιστον
τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών και
είναι ταμειακώς εν τάξει. Ως ημερομηνία εγγραφής μέλους θεωρείται η
ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής του από το Δ.Σ και καταβολής της
πρώτης συνδρομής του. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και
της Εξ. Επιτροπής και αν εκλεγούν εκπίπτουν, αυτοί που υπό καθεστώς
ελεύθερης λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, καταδικάστηκαν
από τα τακτικά δικαστήρια αμετάκλητα για κακούργημα, ή για ατιμωτικά
πλημμελήματα. Η έκπτωση είναι αυτοδίκαιη και αρχίζει από την ημέρα
που το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αμετάκλητης καταδίκης και αποδεικνύεται
αυτή από δικαστική απόφαση.
IV. Εφορευτική Επιτροπή. Συγκρότηση, εξουσίες – υποχρεώσεις της. Για
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την Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1)
αναπληρωματικό από τους παρόντες στη Γ.Σ. Τα μέλη της Εφορευτικής
δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελ. Επιτροπή. Η
Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της προετοιμασίας και της
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν
καταστατικό και τις διατάξεις της εκλογικής Νομοθεσίας.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα.
Εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
V. Προετοιμασία αρχαιρεσιών. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για
το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να
υποβάλουν γραπτή δήλωση περί αυτού στο Δ.Σ , 5 τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Την επομένη
της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων συνέρχεται το
Δ.Σ, προβαίνει στην ανακήρυξή των υποψηφίων, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους και φροντίζει για
την εκτύπωση του αναγκαίου αριθμού ψηφοδελτίων.
VI. Τύπος ψηφοδελτίου - Εκλογικός κατάλογος.
Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει:
α) Τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο (Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο) κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και με αύξοντα αριθμό
εμπρός από το ονοματεπώνυμο του καθενός.
β) Τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή επίσης με αλφαβητική σειρά και αύξοντα αριθμό.
Ο κατάλογος των μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου,
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παραδίδεται από το Δ.Σ. στην Εφορευτική Επιτροπή πριν από την
έναρξη της ψηφοφορίας. Ο κατάλογος στο τέλος κάθε σελίδας είναι
επικυρωμένος με τη σφραγίδα του Συνδέσμου και τις υπογραφές του
Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία. Βάσει αυτού και μόνο
του καταλόγου γίνεται η αναγνώριση των ψηφοφόρων και διεξάγεται
η ψηφοφορία.

Άρθρο 19 | ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
I. Η αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας πρέπει να είναι κατάλληλα
διαμορφωμένη και να υπάρχει απαραίτητα ιδιαίτερος χώρος (παραβάν)
στον οποίο οι εκλογείς αποσύρονται για να ψηφίσουν. Πριν αρχίσει η
ψηφοφορία ελέγχεται η κάλπη και σφραγίζεται.
II. Τα μέλη του Συνδέσμου ψηφίζουν αυτοπροσώπως αφού αναγνωρισθεί
η ταυτότητά τους και διαπιστωθεί ότι το ονοματεπώνυμό τους είναι
γραμμένο στον εκλογικό κατάλογο. Εάν κάποιο μέλος του Συνδέσμου
δεν είναι οικονομικά εν τάξει, μπορεί να τακτοποιήσει την οφειλή του
και να προσκομίσει στην Εφορευτική Επιτροπή σημείωμα του Ταμία του
Συνδέσμου, που να βεβαιώνει την τακτοποίησή του. Τότε αναγράφεται
στο τέλος του καταλόγου το ονοματεπώνυμό του και του επιτρέπεται
να ψηφίσει.
III. Ο ψηφοφόρος παραλαμβάνει το ψηφοδέλτιο και φάκελλο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συνδέσμου και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο
της Εφορευτικής Επιτροπής. Αποσύρεται στον ιδιαίτερο χώρο για να
ψηφίσει. Αφού ψηφίσει, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο του στο φάκελλο,
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τον σφραγίζει, εμφανίζεται πάλι ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής
και παρουσία της ρίχνει το φάκελλο στην ψηφοδόχο.
IV. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό προτίμησης
μέχρι πέντε (5) υποψήφιους για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Εξελεγκτική
Επιτροπή. Σταυροί λιγότεροι από τα παραπάνω οριζόμενα ανώτατα όρια
μπορούν να τεθούν, όχι όμως περισσότεροι γιατί καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό πουθενά προσμετράται
ως λευκό. Άκυρο είναι κάθε ψηφοδέλτιο στο οποίο θα διαπιστωθούν
σημεία που συνιστούν παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, ή
οτιδήποτε άλλο, το οποίο θεωρείται από τον εκλογικό Νόμο ως στοιχείο
ακυρότητας.
V. Την καθορισμένη ώρα λήγει η ψηφοφορία, εκτός αν υπάρχουν στην
αναμονή ψηφοφόροι, οπότε η ψηφοφορία παρατείνεται, μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος από αυτούς.

Άρθρο 20 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ι. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το
απαραβίαστο της ψηφοδόχου, την ανοίγει, ελέγχει του φακέλλους εάν
φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου και τη μονογραφή του Προέδρου
της Επιτροπής, τους καταμετρά τους αριθμεί, τους μονογράφει και ελέγχει αν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό των ψηφισάντων ο
οποίος προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο. Εάν βρεθούν φάκελλοι περισσότεροι από τον αριθμό που προκύπτει από τον εκλογικό
κατάλογο, παίρνονται στην τύχη τόσοι φάκελλοι όση η διαφορά και
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καταστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Το γεγονός καταγράφεται στο
πρακτικό. Στην αντίθετη περίπτωση, που βρεθούν φάκελοι λιγότεροι
από τον αριθμό των ψηφισάντων, δεν γίνεται καμία ενέργεια, αλλά μόνο
γράφεται το γεγονός στο πρακτικό. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελλοι και ελέγχεται η εγκυρότητα του κάθε ψηφοδελτίου, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από το παρόν καταστατικό και τον εκλογικό Νόμο.
Ακολουθεί η καταμέτρηση των σταυρών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.
ΙΙ. Οι επιτυχόντες ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή με
βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας. Για το Διοικητικό
Συμβούλιο οι εννέα (9) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης ως τακτικά
μέλη και οι επόμενοι τρεις (3) ως αναπληρωματικά. Για την Εξελεγκτική
Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης ως
τακτικά μέλη και οι επόμενοι δύο (2) ως αναπληρωματικά. Σε κάθε
περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας ορίζεται με κλήρωση. Κατά
τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή, μπορούν να παρίστανται μόνο
οι υποψήφιοι που το επιθυμούν και κανείς άλλος.
ΙΙΙ. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει λεπτομερές πρακτικό της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των επιτυχόντων το οποίο παραδίδει στο
Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους φακέλλους προς φύλαξη. Το πρακτικό και τα άλλα στοιχεία της ψηφοφορίας
είναι πάντοτε στη διάθεση κάθε μέλους του Συνδέσμου. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορεί να πάρει κάθε υποψήφιος με γραπτή αίτησή του.
ΙV. Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο
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τους εκλεγέντες, για την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. και της νέας
Εξελ. Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Άρθρο 21 | ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ – ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
I. Δωρητές και ευεργέτες ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση
των μελών του Συνδέσμου, μετά από πρόταση του Δ.Σ. Ανάλογα με την
αξία των προσφερομένων αντικειμένων ή το ύψος των προσφερομένων
χρηματικών ποσών ή άλλων αξιών, γίνεται η ανακήρυξη σε: 1)Δωρητές, 2) Ευεργέτες, 3) Μεγάλους Ευεργέτες. Προς αυτούς απονέμονται
εκάστοτε ιδιαίτερες τιμές με αποφάσεις του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 22 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
I. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, η οποία συγκαλείται ειδικά
για το σκοπό αυτό και πρέπει απαραιτήτως να παρίστανται σε αυτήν
το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου και η απόφαση να ληφθεί με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
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Άρθρο 23 | ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
I. Για την διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των
μελών του, η οποία συνέρχεται ειδικά για το σκοπό αυτό και πρέπει
απαραιτήτως να παρίστανται σε αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του και η απόφαση να ληφθεί
από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
II. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου, η περιουσία που θα μείνει
μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται σε Ιδρύματα και Οργανισμούς Κοινής
ωφέλειας της Σύρου που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
I. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύνδεσμος χωρίς να χάσει
την αυτονομία του, μπορεί να γίνει μέλος Ομοσπονδιών ή Συνομοσπονδιών πατριωτικών σωματείων και ιδιαίτερα Συριανών, Κυκλαδικών και
Αιγαιοπελαγίτικων Ενώσεων.
II. Η συμμετοχή του Συνδέσμου στις παραπάνω δευτεροβάθμιες ή
τριτοβάθμιες Ενώσεις θα γίνεται με την παρουσία σε αυτές εκλεγμένων αντιπροσώπων από τα μέλη του Συνδέσμου. Η εκλογή τους θα
γίνεται μαζί με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
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Επιτροπής και με το ίδιο ψηφοδέλτιο. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στη
Γενική Συνέλευση να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, τις σχετικές με την εκλογή αυτή.

Άρθρο 25 | ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΕΟΡΤΕΣ
I. Έμβλημα του Συνδέσμου είναι η κεφαλή του Ερμή, το όνομα του οποίου
φέρει και η πρωτεύουσα της Σύρου, η Ερμούπολη.
II. Η σφραγίδα του Συνδέσμου έχει στο μέσο της την κεφαλή του Ερμή
και κυκλικά την επωνυμία του Συνδέσμου και το έτος ιδρύσεώς του.
III. Το λάβαρο του Συνδέσμου έχει τα εθνικά μας χρώματα. Στη μέση
φέρει παράσταση του Ερμή που στέκει πάνω στην υδρόγειο σφαίρα και
έχει γραμμένα την επωνυμία του Συνδέσμου και το έτος ιδρύσεώς του.
IV. Επίσημες Θρησκευτικές Εορτές του Συνδέσμου είναι η εορτή του
Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και η Κυριακή του Θωμά
στη Σύρο.
Άρθρο 26
I. Δεν επιτρέπεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάμειξη του Συνδέσμου,
άμεσα ή έμμεσα, σε πολιτικές και κομματικές κινήσεις και εκδηλώσεις.
Άρθρο 27
I. Το παρόν καταστατικό δίνει στη Διοίκησή του την ευχέρεια διορισμού
επιτροπών για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, τόσο στην
έδρα του, όσο και στη Σύρο ή αλλού.
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Άρθρο 28
I. Για κάθε ερμηνεία του παρόντος καταστατικού ή ασάφεια των διατάξεών του ή περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί, αποφαίνεται το Δ.Σ.
και η Γενική Συνέλευση μέσα στα όρια του Νόμου και των διατάξεων
του παρόντος.
II. Όλα τα ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την λειτουργεία του Συνδέσμου λύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό,
εφαρμόζονται οι περί Σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι
ισχύοντες Νόμοι και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
III. Η τροποποίηση και η κωδικοποίηση του Καταστατικού εγκρίθηκαν
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της 15ης Δεκεμβρίου
2019.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Στ. Βαφίας

Στέφανος Μ.Προβελέγγιος

