ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του σωµατείου µε την επωνυµία
«ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 1
Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ
Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία “ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, µε
έδρα την Φλώρινα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκόπος του σωµατείου είναι:
α) Η πολιτιστική, πνευµατική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των µελών του
σωµατείου, καθώς και η ανάπτυξη πνεύµατος, συνεργασίας, αλληλεγγυής και
αγάπης µεταξύ τους.
β) Η πολιτιστική αποκέντρωση και η προστασία των πνευµατικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και παραδόσεων των µνηµείων πολιτισµού και γενικά
η διάσωση και διάδοση Μακεδονικού πολιτισµού. Τη διατήρηση και καλιέργεια της
Μακεδονικής γλώσσας - MACEDONCKI.
γ) Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής µας.
Οι παραπάνω σκοποί πετυχαίνονται µε κάθε νόµιµο µέσο και ιδιαίτερα:
α) Με οµιλίες, δηµοσιεύµατα διαβήµατα κάθε µορφής.
β) Με την ίδρυση λέσχης, βιβλιοθήκης, µε την έκδοση εφηµερίδας, περιοδικού,
βιβλίων, οργάνωση διαλέξεων, κοινωνικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων, οργάνωση εκδροµών, κινηµατογραφικών προβολών και θεατρικών
παραστάσεων, εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, µουσικών και
λογοτεχνικών παρουσιάσεων κ.α.
γ) Με την συνεργασία του σωµατείου µε άλλα σωµατεία που έχουν κοινούς
σκοπούς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους αρµοδίους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς.
δ) Με την ίδρυση ραδιοτηλεοπτικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ε)Με απόφαση της Γ.Σ. µπορούν να ιδρυθούν ιδιαίτερα τµήµατα,(π.χ. χορευτικό,
µουσικό, σκακιστικό, ποδοσφαιρικό, νέωω, ανδρών κ.λ.π. πάντοτε σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
Στα τµήµατα αυτά γράφονται όλοι οι νέοι της περιοχής, χωρίς να γίνονται µελή του
Σωµατείου.
ζ) Η συνεργασία µε πολιτιστικούς συλλόγους άλλων κρατών για ανταλλαγή
πολιτισµικής – πολιτιστικής εµπειρίας στο πλαίσιο της φιλίας µεταξύ των λαών.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΜΕΛΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του σωµατείου ορίζεται σε είκοσι (20). Ο
αριθµός των µελών του σωµατείου είναι απεριόριστος Για να εγγραφή κάποιος
µέλος του σωµατείου, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ∆Σ στην οποία να δηλώνει
ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.1 και ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτά το καταστατικό και τους σκοπούς του σωµατείου. Αν το ∆Σ δεν
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εγκρίνει την εγγραφή του τότε το υποψήφιο µέλος µπορεί να προσγύγει στην ΓΣ
του σωµατείου. Η πιο πάνω αίτηση δεν απιτείται για τα ιδρυτικά µέλη.
2. Τα µέλη του σωµατείου πρέπει να καταβάλουν 5.00 ΕΥΡΩ για την εγγραφή τους
και 6.00 για την ετήσια συνδροµή τους. Τα ποσά αυτά αυξάνονται µε απόφαση του
∆.Σ.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να απονέµεται ο τίτλος του επιτίµου µέλους.
Επίτιµα µέλη του σωµατείου ονοµάζονται, µε απόφαση της Γ.Σ που λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων µελών, πρόσωπα που
συµβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του σωµατείου.
4. Τα µέλη έχουν υποχρέωση
α) Να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του ∆.Σ. του
σωµατείου.
β) Να καταβάλλουν τακτικά την µηνιαία συνδροµή τους προς το σωµατείο, το
ποσό της οποίας ορίζεται από το ∆.Σ.
γ) Να παίρνουν µέρος στη ζωή του σωµατείου, στις προσπάθειες και ενέργειες του
για την επίτευξη των σκοπών του.
δ. Όποιος παραιτείται ή διαγράφεται από τον σωµατείο δεν έχει το δικαίωµα να
ζητήσει την επιστροφή των χρηµάτων που πλήρωσε, δεν έχει κανένα δικαίωµα
στην περιουσία του σωµατείου, ενώ έχει υποχρέωση να καταβάλει τις συνδροµές
που οφείλει στο σωµατείο, σύµφωνα µε το νόµο.
ε. Μέλος που δεν έχει καταβάλει την συνδροµή του δεν δικαιούται του δικαιώµατος
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Στ. Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου δικαιούνται να µετέχουν στις Γ.Σ. να εκφέρουν
γνώµη για τα θέµατα που συζητούνται, να προτείνουν και να ψηφίζουν τις διάφορες
προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στο ∆.Σ. και στα άλλα όργανα του
Συλλόγου, µε την προϋπόθεση να είναι τακτοποιηµένα από ταµειακή άποψη και να
έχουν εγγραφεί ως µέλη του Συλλόγου προ 2 µηνών από την ηµέρα που
συγκαλείται η Γ.Σ.
Ζ. Τα επίτιµα µέλη µπορούν να συµµετέχουν στις Γ.Σ. χωρίς δικαίωµα ψήφου.
η. Κάθε µέλος του Συλλόγου έχει δικαίωµα να αποχωρήσει από τον σωµατείο,
αφού υποβάλλει στο ∆.Σ. έγγραφη δήλωση του.
Θ. Το τακτικό µέλος διαγράφεται από την δύναµή του σωµατείου, µε απόφαση του
∆.Σ. όταν δεν πληρώσει τις συνδροµές έξι (6) µηνών, µε την απόλυτη πλειοψηφία
της Γ.Σ. όταν παραβαίνει τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. ,
καθώς και όταν οι πράξεις ή παραλείψεις του ζηµιώνουν τους σκοπούς του
σωµατείου. Η επανεγγραφή νέου τακτικού µέλους που έχει διαγραφεί για τους
λόγους µε στοιχεία β΄, του παρόντος άρθρου γίνεται µε απόφαση επόµενης Γ.Σ.,
που παίρνει µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. Η
επανεγγραφή διαγραφέντος για τους λόγους της περίπτωσης α΄ του παρόντος
άρθρου, γίνεται από το ∆.Σ. µε απλή αίτηση αφού τακτοποιηθεί ταµειακά. Η
εγγραφή µέλους που παραιτήθηκε ή διαγράφηκε, για τους λόγους της περίπτωσης
β΄ του παρόντος άρθρου, ακολουθεί τις κανονικές διατυπώσεις εγγραφής νέου
µέλους.
Ι. ∆εν µπορεί να είναι µέλος του σωµατείου, όποιος δεν έχει συµπληρώσει το
ο
δέκατο όγδοο (18 ) έτος της ηλικίας του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Πόροι του σωµατείου είναι τα δικαιώµατα εγγραφής , οι συνδροµές των µελών
του και κάθε άλλο νόµιµο έσοδο (εισφορές µελών, πόροι από οργάνωση
εκδηλώσεων, πώληση εντύπων του κ.λ.π.), που δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους
σκοπούς του σωµατείου.
2. Η κινητή περιουσία του σωµατείου αποκτάται και µεταβιβάζεται µε απόφαση του
∆Σ αν είναι πάνω από 1000.00 ΕΥΡΩ, γι κάτω από 1000.00 ΕΥΡΩ, αρκεί η
σύµφωνη γνώµη του προέδρου, στον ταµία του σωµατείου, η ακίνητη περιουσία
του σωµατείου αποκτάται και µεταβιβάζεται µε απόφαση του ∆Σ την οποία
επικυρώνει η Γ.Σ.
3. το σωµατείο είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα όργανα του σωµατείου είναι :
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το σωµατείο διοικείται από επταµελές ∆.Σ. και αποτελείται 1. από τον Πρόεδρο,
2. τον Αντιπρόεδρο, 3. τον Γενικό Γραµµατέα, 4. τον Ειδικό Γραµµατέα, 5. τον
Ταµεία και δύο µέλη. Τα µέλη του ∆.Σ. και τρία αναπληρωµατικά εκλέγονται για
δύο χρόνια από την τακτική Γ.Σ., µε µυστική ψηφοφορία που γίνεται κάθε δύο
χρόνια. Από 15.09 µέχρι 15.10. Η ψηφοφορία γίνεται µε ψηφοδέλτια σφραγισµένα
µε την σφραγίδα του σωµατείου. Την εκλογή διενεργεί τριµελής εφορευτική
επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) στην πρώτη συνεδρίαση που γίνεται το αργότερο
σε µια εβδοµάδα από τις αρχαιρεσίες, εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Η
πρόσκληση για την σύγκληση του ∆Σ σε σώµα είναι καθήκον του γηραιότερου των
συµβούλων που έχουν εκλεγεί.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.
Κάθε µέλος του ∆.Σ. µπορεί να αντικατασταθεί από το πρώτο αναπληρωµατικό
µέλος αν:
α) υποβάλει έγγραφα την παραίτηση του.
β) απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του ∆.Σ.
γ) για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του µέλους του σωµατείου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ∆.Σ.
Τα καθήκοντα του ∆Σ είναι:
α) η πιστή τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. και η γενική
φροντίδα για την επίτευξη των σκοπών του σωµατείου.
β) η διαχείριση των πόρων του σωµατείου και η υποβολή στη Γ.Σ. του
απολογισµού και του προϋπολογισµού.
γ) η κατάρτιση και πραγµατοποίηση του προγράµµατος των εκδηλώσεων του
Συλλόγου.
δ) η αρµοδιότητα για κάθε ζήτηµα που αφορά το σωµατείο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Το ∆.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα και
έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη. Έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. συγκαλείται και όταν
το ζητούν έγγραφα τρία µέλη του ∆.Σ. και για ορισµένα θέµατα. Το ∆.Σ. βρίσκεται
σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε µέλη του. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το ∆Σ είναι επταµελές και
διακόπτει την θητεία του όταν τα µέλη µείνουν µόνο πέντε. Το σωµατείο
εκπροσωπείται από το ∆Σ και αυτό από τον πρόεδρο. Με απόφαση του ∆Σ µπορεί
να ανατεθεί η εκπροσώπηση σε τρίτο πρόσωπο εφόσον τούτο επικυρωθεί από την
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ΓΣ. Τα αξιώµατα των µελών του ∆Σ είναι τιµητικά και εκτελούνται χωρίς µισθό. Στις
συνεδριάσεις του ∆Σ µπορεί να παρευρίσκεται κάθε µέλος του σωµατείου χωρίς
δικαίωµα λόγου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί το σωµατείο στο ∆ικαστήριο και όλες τις
κρατικές αρχές και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Εκτελεί µαζί µε τον Γεν.
Γραµµατέα, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του ∆.Σ. και υπογράφει µαζί του όλα τα
έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Τον Πρόεδρο όταν κωλυόµενο
απουσιάζει η εµποδίζεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόµενο ο
Γενικός Γραµµατέας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα
καθήκοντα του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο του σωµατείου, εισηγείται τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, τηρεί το µητρώο των µελών και το πρωτόκολλο, διενεργεί
την αλληλογραφία και κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. Φυλάγει τα
αρχεία και τη σφραγίδα του σωµατείου, υπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα, εντάλµατα πληρωµής, πρακτικά συνεδριάσεων κ.λ.π. και εκπροσωπεί µε
τον Πρόεδρο τον Σύλλογο σε κάθε αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Ειδικός Γραµµατέας αναπληρώνει το Γ.Γ. όταν δεν µπορεί να εκτελέσει τα
καθήκοντα του και τηρεί τα πρακτικά των Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταµίας κρατάει το Ταµείο του σωµατείου, πραγµατοποιεί τις εισπράξεις µε
διπλότυπο αποδείξεων, τις πληρωµές µε βάση εντάλµατα
που έχουν τις
υπογραφές που Προέδρου και του Γ.Γ. του ∆.Σ. και την σφραγίδα του Σωµατείου
και τις καταθέσεις. Στα χέρια του πρέπει να βρίσκονται µόνο 1000 ΕΥΡΩ για τις
τρέχουσες ανάγκες του σωµατείου. Τα έσοδα του σωµατείου κατατίθενται στο
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή σε µα από τις Τράπεζες της Φλώρινας στο όνοµα του
Σωµατείου. Για κάθε ανάληψη χρηµάτων χρειάζεται απόφαση του ∆.Σ. Ο Ταµίας
κρατάει τα βιβλία του Ταµείου, που αριθµούνται και υπογράφονται στο τελευταίο
φύλλο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα του σωµατείου και καταρτίζει και
υποβάλλει έγκαιρα στο ∆.Σ. κατάσταση εσόδων και εξόδων του σωµατείου και
ονοµαστικό κατάλογο µελών που καθυστερούν τις συνδροµές. Τον Ταµία όταν
απουσιάζει ή εµποδίζεται, αναπληρώνει ένα µέλος του ∆.Σ. που ορίζεται από
αυτόν ως βοηθός του.
Ο Ταµίας εισπράττει τις συνδροµές των µελών και σε κάθε συνέλευση εκδίδει
ονοµαστική κατάσταση των ταµειακώς εντάξει µελών που δικαιούνται ψήφου.
Συντάσσει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και τον διαβάζει στην Γενική
Συνέλευση, η οποία τον επικυρώνει µε απόφασή της.

4

5

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Γ.Σ. στις αρχαιρεσίες µαζί µε το ∆.Σ. εκλέγει και τριµελή Ελεγκτική Επιτροπή µε
δύο αναπληρωµατικά µέλη, η οποία έχει το δικαίωµα να ελέγχει την κατάσταση του
Ταµείου και συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια στην
τακτική Γ.Σ. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται µε απόφαση των µελών της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται από την Γ.Σ. µαζί µε το ∆Σ και η
θητεία της λήγει µαζί µε το ∆Σ. Η ΕΕ καταρτίζεται σε σώµα όπως και το ∆Σ και
συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν είναι ανάγκη και ειδικά προ της απολογιστικής
Γ.Σ. οπότε ελέγχει την οικονοµική κατάσταση του σωµατείου και συντάσσει την
σχετική έκθεση. Βρίσκεται σε απαρτία µε δύο µέλη και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωµατείου και αποφασίζει για
όλα τα θέµατα που είτε από το νόµο, είτε από το παρόν καταστατικό έχει
αρµοδιότητες. Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
εκλέγει µεταξύ των µελών που την απαρτίζουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κα την
Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική, Έκτακτη και
Καταστατική.
Α) Τακτική: συγκαλείται µια φορά κάθε έτος είτε για τις αρχαιρεσίες, είτε για τον
ετήσιο οικονοµικό απολογισµό.
Β) Έκτακτη συγκαλείται οποτεδήποτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού.
Η Έκτακτή Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του σωµατείου: 1. όταν
αυτός το κρίνει σκόπιµο, 2. όταν το ζητήσουν 3 από τα πέντε µέλη του ∆Σ, 3. όταν
το ζητήσουν τα 2/5 των µελών του σωµατείου.
Γ) Καταστατική Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται µε αποκλειστικό σκοπό την
τροποποίηση του καταστατικού, από το ∆Σ ή όταν τα ζητήσουν τα 2/5 των µελών
που έχουν δικαίωµα ψήφου.
Για την σύγκληση Γ.Σ. τακτικής, εκτάκτου ή καταστατικής , η πρόσκληση πρέπει
απαραίτητα να περιέχει α) το χώρο συνεδρίασης, β) την ώρα συνεδρίασης, γ) τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης (θέµα που δεν αναγράφεται δεν συζητείται η
συζήτηση δε αυτού πάσχει από ακυρότητα), δ) την επανάληψη αυτής, που και
πότε, σε περίπτωση µη απαρτίας.
Β. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Το ανώτερο όργανο του σωµατείου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών, η οποία
ασκεί κα την διοίκηση του σωµατείου. Η Γ.Σ των µελών του σωµατείου ως άνω
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο από τον Πρόεδρο του ∆Σ ή µε απόφαση του ∆.Σ
που γνωστοποιείται, στα µέλη του σωµατείου είτε µε δηµοσίευση προ οκτώ
ήµερων σε εφηµερίδα της Φλώρινας, είτε µε προσωπική κλήση στο κάθε µέλος
προσωπικά. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου και της ΕΕ γίνονται κάθε δύο
έτη. Γενικές Συνελεύσεις µπορούν να συγκληθούν έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο
το ∆Σ ή όταν ζητηθεί η σύγκληση τους µε σχετικό έγγραφο προς το ∆Σ και µε
πρόταση για συγκεκριµένα θέµατα από το 1/5 των µελών του σωµατείου που
έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή ο
Πρόεδρος του ∆Σ υποχρεούται να συγκαλέσει µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή
της σχετικής αίτησης.
Η Γ.Σ. κατά την σύγκλιση της θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή είναι
παρόντα τα µισά (1/2) συν ένα (1) των µελών που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές
τους υποχρεώσεις προς το σωµατείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η
Γ.Σ. συγκαλείται ξανά, µετά από µια εβδοµάδα την ίδια ήµέρα και ώρα και µε τα
ίδια θέµατα. Όποτε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των µελών
που παρευρίσκονται.
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Η Γ.Σ. προεδρεύετε από προεδρείο που αποτελείται από τον πρόεδρο του
σωµατείου, τον Ειδικό Γραµµατέα και άλλο ένα µέλος του ∆Σ εκτός αν πρόκειται
για εκλογική Γ.Σ. οπότε
εκλέγεται τριµελής εφορευτική επιτροπή, για την
διεξαγωγή των εκλογών και µόνο.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται µε απλή πλειοψηφία, σε φανερή ψηφοφορία των
µελών που είναι παρόντα και µυστική ψηφοφορία όταν πρόκειται για εκλογή
οργάνων του σωµατείου, για ψήφο εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση για έγκριση
λογοδοσίας και γενικά προσωπικά ζητήµατα. Με άλλη µορφή πλειοψηφίας όταν
αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. επέχουν θέση εσωτερικού κανονισµού, όµως δεν µπορούν
να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν χωρίς τη νόµιµη διαδικασία διατάξεις του
παρόντος καταστατικού.
Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν ρυθµίζεται από το παρόν ρυθµίζεται σύννοµα
από την Γ.Σ. και αποτελεί εσωτερικού κανονισµού του σωµατείου.
Στην ετήσια Τακτική Γ.Σ. διαβάζεται ο απολογισµός των πεπραγµένων του έτους
που πέρασε, καθώς και ο οικονοµικός απολογισµός, ο οποίος επικυρώνεται.
Επίσης διαβάζεται και η έκθεση της ΕΕ.
Θέµατα της ετήσιας Γ.Σ. είναι:
Α) Έκθεση πεπραγµένων του ∆Σ συζήτηση για έγκριση της.
Β) Έκθεση της ΕΕ για την οικονοµική κατάσταση του σωµατείου.
Γ) Ψήφιση του προϋπολογισµού που υποβάλλει το ∆Σ.
∆) Εκλογή ∆Σ και ΕΕ.
Ε) Οποιοδήποτε άλλο θέµα κρίνει σκόπιµο το ∆Σ η ζητήσει εµπρόθεσµα τούτο µε
αίτηση το 1/10 των ταµειακώς εντάξει µελών. Οι αρχαιρεσίες γίνονται αµέσως µετά
την εκλογή της τριµελούς εφορευτική επιτροπή και την ίδια µέρα που συγκαλείται η
διετής τακτική ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το σωµατείο έχει δικαίωµα να γίνει µέλος και να συµµετέχει σε δευτεροβάθµια και
τριτοβάθµια πολιτιστικά όργανα (οµοσπονδίες κ.λ.π.). Επίσης το σωµατείο έχει
δικαίωµα να γίνει µέλος και να συµµετέχει σε Ευρωπαϊκές ή ∆ιεθνείς Ενώσεις.
Το σωµατείο υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του νόµου και του
Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε µυστική ψηφοφορία, δικαίωµα του εκλέγειν έχουν
µόνο τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη και δικαίωµα του εκλέγεσθαι µόνο όσα
µέλη ανήκουν στη δύναµη του σωµατείου δύο µήνές προς της εκλογικής
Γενικής Συνέλευσης.
2. Υποψηφιότητες για µέλη του ∆Σ δέχεται η Εφορευτική Επιτροπή για µία ώρα
πριν της έναρξης της διαδικασίας εκλογής.
3. Εκλέγονται µέλη του ∆Σ οι επτά πρώτοι σε σειρά κατάταξης αριθµού ψήφων, οι
υπόλοιποι τρεις πρώτοι, εκλέγονται αναπληρωµατικά µέλη.
4. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να ψηφίσει από 0 ως 5 συµβούλους, όταν πρόκειται
για το ∆Σ κα από 0 ως 2 όταν πρόκειται για ΕΕ.
5. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και περιλαµβάνει όλους τους υποψηφίους για το ∆Σ
µε αλφαβητική σειρά και µε την ένδειξη για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο
κάτω µέρος αυτού τους υποψηφίους για τη ΕΕ µε την αντίστοιχη ένδειξη.
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ΑΡΘΡΟ 19
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωµατείο διαλύεται : α) Αν τα µελή µειωθούν σε λιγότερα από δέκα, β) Αν
αποφασισθεί από την Γ.Σ. που συγκαλείται για αυτό το σκοπό και µε πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (3/4) των ταµειακώς εντάξει µελών της. Σε περίπτωση
διάλυσης του σωµατείου η περιουσία του, περιέρχεται σε άπορες οικογένειες του
Ν. Φλωρίνης µε απόφαση του ∆.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τροποποίηση του Καταστατικού µπορεί να γίνει µε απόφαση της Γ.Σ. που
παίρνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των µελών που µπορούν να
πάρουν µέρος στη Γ.Σ., όπως καθορίζεται η συµµετοχή στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωµατείο έχει δική του σφραγίδα στρόγγυλη που περιφερειακά φέρει τις λέξεις
«ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και στο κέντρο τις λέξεις « ΦΛΩΡΙΝΑ
1989».

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
Κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από το παρόν ρυθµίζεται σύµφωνα µε την
νοµοθεσία περί σωµατείων από την Γ.Σ. Σε περίπτωση αµφιβολιών ως προς την
ερµηνεία των άρθρων του παρόντος αρµόδια είναι η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23
ΒΙΒΛΙΑ
Το σωµατείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
Α) Μητρώου Μελών
Β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆) Εσόδων – Εξόδων
Ε) Περιουσιακών Στοιχείων
ΣΤ) Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων.
Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νοµάρχη ή από άλλο
εξουσιοδοτηµένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Εσωτερικός Κανονισµός
Το ∆Σ µπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισµό ο οποίος θα εφαρµοστεί, εφόσον
εγκριθεί από την ΓΣ.
2. Μεταβατικές ∆ιατάξεις
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Α. Μετά την απόκτηση νοµικής προσωπικότητας και την κατά το νόµο έγκριση και
δηµοσίευση του καταστατικού το Προσωρινό ∆Σ υποχρεούται εντός έξι µηνών να
προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆Σ.
Β. Τα µέλη που θα εγγραφούν εντός µηνός, από την ηµέρα της δικαστικής
αναγνώρισης, θεωρούνται και είναι ισότιµα µε τα ιδρυτικά µέλη.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ
Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι πέντε (25) άρθρα και αφού διαβάστηκε
στην καταστατική συνέλευση των µελών που έγινε στην Φλώρινα, για το σκοπό
αυτό, και θα ισχύσει από την δηµοσίευση του στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο
σωµατείων του Πρωτοδικείου Φλώρινας, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό
τους οµόφωνα και υπογράφεται ως έπεται.

Φλώρινα 19 06 2003

Τα Ιδρυτικά Μέλη.
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