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Ιδρύεται στο Νομό Δράμας μη κερδοσκοπικός σύλλογος
πολιτιστικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «ΛΕΣΧΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ
ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
(ΛΕΚΑΔ).

. Ως Καναρίνια και Αγριοπούλια ονομάζουμε όλες τις εκτρεφόμενες
αναγνωρισμένες ράτσες ή ποικιλίες, που αναφέρονται στους επίσημους
καταλόγους τις Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (COM), όπως
επίσης διατυπώνονται και καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την
Ελληνική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΚΟΠΟΙ-ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1) Η διάδοση από τα μέλη του συλλόγου της μεθοδολογίας της
συστηματικής εκτροφήξ, της σωστής διαχείρισης, της διατροφής,
της αναπαραγωγής και της ορθολογικής αντιμετώπισης των
ασθενειών σε νέους εκτροφείς και σε καθέναν γενικά που θέλει να
ασχοληθεί με το αντικείμενο.

2) Η διαφύλαξη και η ευαισθητοποίηση των μελών και του κοινού σε
θέματα διάσωσης της πτηνοπανίδας της Ελλάδας.

Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με φορείς ή υπηρεσίες και με
ομοειδείς Συλλόγους, Ενώσεις, Σωματεία και Ομοσπονδίες, σε
Ελλάδα και το εξωτερικό.



3) Η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων από εκτροφείς, ειδικοϋς'
κτηνιάτρου; και αναγνωρισμένους κριτές του είδους, με απώτερο
σκοπό την σωστή κατάρτιση των μελών του συλλόγου.

4) Η συνεργασία με ομοειδείς Συλλόγους, Ενώσεις, Σωματεία και
Ομοσπονδίες, για θέματα κατάρτιση; και διεύρυνσης γνώσεων.

5) Η διοργάνωση στα τέλη κάθε χρόνου διαγωνισμού και έκθεση;
. που θα αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της αναπαραγωγικής
χρονιάς των εκτροφέων του συλλόγου, στον οποίο διαγωνισμό
δύνανται να συμμετέχουν και εκτροφείς - μέλη άλλων συλλόγων
που ανήκουν στην Ομοσπονδία.
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ΣΗΜΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ & ΣΦΡ ΑΓΙΔΑ

Σήμα-Εμβλημα του Συλλόγου θα είναι η λέξη ΛΕΚΑΔ και η σφραγίδα
του συλλόγου θα είναι στρογγυλή και στο μέσο της θα αναγράφεται με
κεφαλαία γράμματα η λέξη ΛΕΚΑΔ που είναι τα αρχικά του συλλόγου
δηλαδή λέσχη εκτροφέων καναρινιών και αγριοπουλιών Νομού Δράμας.

ΑΡΘΡ040

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟΓΟΥ

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:

1) Από τις εγγραφές και τις ετήσιες συνδρομές των μελών του, το
ύψος των οποίων ρυθμίζονται από σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Αρχικά το ύψος τους είναι 20€ το ποσό της εγγραφής
και 40€ το ποσό της ετήσιας συνδρομής. Τα ποσά αυτά είναι
υποχρεωτικά για όλα τα μέλη και καταβάλλονται στις αρχές κάθε
έτους.

2) Από δωρεές, ενισχύσεις και επιχορηγήσεις κρατικέξ, Δήμων,
Νομαρχίας, ή διαφόρων άλλων προσώπων.



3) Από έσοδα που προέρχον αι από διάφορες διοργανώσεις ή
εκδηλώσεις του Συλλόγου.

4) Από έκτακτες εισφορές των μελών του που αποφασίζεται από τη
Γενική Συνέλευση και επικυρώνεται από αυτή, η οποία αποφασίζει
και για την περιουσία του Συλλόγου είτε αυτή είναι κινητή, είτε
ακίνητη.

ΑΡΘΡΟ 50

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-

1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε ιδρυτικά , τακτικά και
,

επιτιμα.

α) Ιδρυτικά μέλη , είναι αυτά που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση
του συλλόγου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.

β) Τακτικά μέλη . Τακτικό μέλος του συλλόγου μπορεί να εγγραφεί
κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας καναρινιών ή αγριοπουλιών χωρίς
καμία διάκριση , ύστερα από αίτησή του και θα αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού

γ) Επίτιμα , που γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι συμβάλλουν
στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής
Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί
να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν ποσό τουλάχιστον
ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τακτικών μελών κατά τη
διάρκεια ενός χρόνου ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την
εκπλήρωση του σκοπού και μπορεί να εκτιμηθούν στο ίδιο ποσό. τα
ονόματα εκείνων που προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε
ειδικό τιμητικό βιβλίο, ενώ τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται
ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα
του Συλλόγου.



3. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις
ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της
διοίκηση; του Συλλόγου και να εκλέγονται.

β) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις,
ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της
διοίκηση; του Συλλόγου και να εκλέγονται.

γ) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές
συνελεύσει; , χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να
εκλέγουν και να εκλέγονται.

δ) Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις
συγκεντρώσει; και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

4. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να συμμορφώνονται προ; τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους
έχουν ανατεθεί.

γ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των
σκοπών του Συλλόγου.

δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και
του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Όλα τα μέλη εκτός από τα επίτιμα υποχρεούνται να καταβάλουν
τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΓΡ ΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Α) Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωσή
του προς το Δ.Σ., χωρίς να έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

Β) Κάθε μέλος του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης , ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού
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σκοπούς του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. καλεί εγγράφως το
μέλος να απολογηθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως , που
συγκαλείται για το λόγο αυτό.

Γ) Όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα την πληρωμή της ετήσιας
συνδρομής περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες. Επανεγγραφή μέλους
που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και με ταυτόχρονη πληρωμή των
οικονομικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

ΑΡΘΡΟ 8°

1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο του
συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν εκτός
εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις
του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το
ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό , την έκθεση
πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό , την ετήσια
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον Ισολογισμό. Να εκλέγει και
να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής



Επιτροπής, να τροποποιεί το καταστατικό , να διαλύει το σύλλογο και να '
μεταβάλλει το σκοπό του.

ΑΡΘΡΟ 90

ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ-
ΑΠΑΡΤΙΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιείται τακτικά κάθε
Ιανουάριο , έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με
αίτηση των 2/5 των τακτικών μελών, η οποία θα αναφέρει τους λόγους
για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από αναγγελία
που τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου ή αποστέλλεται στα μέλη
του συλλόγου πριν από δέκα (1Ο) ημέρες από την πραγματοποίησή της
και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα .

,της ημερήσιας διάταξης . Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, ενημερώνοντας τα μέλη τρεις (3) ημέρες
πριν την πραγματοποίησή της.

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω
σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την
εκλογή του Προέδρου της Γενική; Συνέλευσηξ , προεδρεύει ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου , οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών . Οι λεπτομέρειες των
συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό
που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα εκπροσωπούμενα μέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα . Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική
'Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο ,
την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και
θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός
των παρόντων μελών.

Μέλη του συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος
στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον
Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη.
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. " υποχρεώσεις των παρόντων.

Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση
εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.

Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης και μόνο,
η οποία και αποφασίζει αμέσωξ.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τα
παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο.
Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 100

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για να γίνει τροποποίηση στο καταστατικό του Συλλόγου
συγκαλείται ειδικά για τον λόγο αυτό Γ.Σ. από το Δ.Σ. ή με αίτηση του
1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση
τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να υπάρχει παρουσία
τουλάχιστον του 1/2 οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 110

ΔΙΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟΓΟΥ

Για τη διάλυση του Συλλόγου συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό
αυτό Γ.Σ. στην οποία απαιτείται η παρουσία των 2/3 των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων, για να
ληφθεί απόφαση διάλυσης.



ΑΡΘΡΟ 120

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που
έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως , σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο κατά την τακτική γενική συνέλευση, ύστερα από μυστική
ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου
εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από τη Γενική
Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως ,
διευθύνσεως και διαχειρίσεως του Συλλόγου , η δε ευθύνη των μελών
του είναι συλλογική. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη των οποίων τυχόν
αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το
μήνα , έκτακτα δε με συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης. με
πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του Δ.Σ. ή των μελών της
Ελεγκτικής Επιτροπής για θέμα της αρμοδιότητάς της ή είκοσι (20)
μελών του συλλόγου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τρία (3) μέλη του
και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Στις συνεδριάσεις του έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν όποια
τακτικά μέλη το επιθυμούν, τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο και να
αναπτύξουν τις απόψεις τους σε θέματα που έχουν εισηγηθεί εγγράφως
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν
προσωπικά ή ειδικά θέματα.

Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών
του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που
ψηφίζει το ίδιο.

Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε όταν υποβάλλει
εγγράφως την παραίτησή του, όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. και αν για κάποιο λόγο χάσει την
ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου.



Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
διενεργούνται ταυτόχρονα κατά τη τακτική γενική συνέλευση , με
μυστική ψηφοφορία, κάθε τρία (3) χρόνια και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
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.:-~ψΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ.-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΓΠΤΡΟΓΠ-ΙΣ-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΠΤΡΟΓΠ-ΙΣ-ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι
οικονομικά τακτοποιημένα, εκτός των μελών της εφορευτικής επιτροπής,
στα οποία προ της εκλογής τους γίνεται αυτό γνωστό. Ίδια μέλη δεν
μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για δύο όργανα (Δ.Σ. και Ε.Ε.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων
κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για
την ανάρτηση στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης και την προμήθεια των
αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων Κ.λ.Π.για την ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου
εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από τη Γενική
Συνέλευση. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει το δικαίωμα ψήφου των
μελών, ενημερώνει των κατάλογο όπου και υπογράφει ο κάθε ψηφίσας,
κάνει τη διαλογή των σταυρών προτίμησης, συντάσσει το πρακτικό με το
αποτέλεσμα των εκλογών και το εγχειρίζει στον πλειοψηφήσαντα
σύμβουλο.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά προτίμησή του να θέσει έως πέντε
(5) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο (ένα σταυρό σε κάθε
υποψήφιο της προτίμησής του για το Διοικητικό Συμβούλιο) και τρεις (3)
για την Ελεγκτική Επιτροπή .

Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε (5) πρώτοι ως τακτικά
μέλη και οι υπόλοιποι πέντε (5) ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι
τρεις (3) πρώτοι για την Ελεγκτική Επιτροπή και άλλοι τρεις (3) ως



αναπληρωματικοί. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ή της Ελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή
κωλύεται ν' ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον
πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

Μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ.
συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα, μετά από πρόσκληση του
πρώτου σε αριθμό υποψηφίου. Η ψηφοφορία για τη συγκρότηση μπορεί
να είναι μυστική. Η εκλογή για τις θέσεις του Δ.Σ., απαιτεί πλειοψηφία
των παρόντων μελών του Δ.Σ. Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα του τα μέλη. Στην περίπτωση
έλλειψης απαρτίας γίνεται δεύτερη μέσα σε τρεις ημέρες, οπότε
απαιτείται για την απαρτία η παρουσία τριών μελών.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Υπεύθυνο
Δημοσίων Σχέσεων.

1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται για την κάθε μία. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε
αρχή, στα Δικαστήρια, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή
Ιδιωτικού δικαίου και υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα
εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου, τα εντάλματα πληρωμής, τις
εντολές ανάληψης από τις καταθέσεις σε Τράπεζες ή ταμιευτήρια
και εποπτεύει τους λογαριασμούς και το ταμείο του Συλλόγου.

2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται σε όλα
του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

3) Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και το
αρχείο του Συλλόγου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα, φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου, εισηγείται τα
θέματα ημερήσιας διάταξης και συντάσσει τα πρακτικά
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συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το πρωτόκολλο και την
αλληλογραφία του Συλλόγου, τηρεί και ενημερώνει το Βιβλίο
Μητρώου Μελών.

4) Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου, τις διπλότυπες
αποδείξεις είσπραξης των συνδρομών των μελών και από άλλα
έσοδα και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τα εντάλματα πληρωμών
συνυπογράφει με τον Ταμία και ο Πρόεδροξ , στα οποία πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία
εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη. Συντάσσει κατάσταση κίνησης
ταμείου και την υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε εξαμήνου.
Στην κατάσταση αυτή περιέχεται αναλυτική κατάσταση και
ερμηνεία των εσόδων και των εξόδων και συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα παραστατικά. Στην τακτική Γ.Σ. εκάστου έτους
καταθέτει τον ισολογισμό του έτους που πέρασε και τον
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Υποχρεούται να καταθέτει σε
λογαριασμό που τηρείται στο όνομα- του Συλλόγου σε
καθορισμένη από το Δ.Σ. τράπεζα , τα χρήματα του Συλλόγου.
Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και
ενημερώνει το Δ.Σ. για καθυστερήσεις στις εισπράξεις. Μαζί με
τον Πρόεδρο και μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. , η οποία
γνωστοποιείται και στην τράπεζά, δικαιούται να λαμβάνει χρήματα
από τον λογαριασμό του Συλλόγου. Υποβάλλει κάθε χρόνο τη
φορολογική δήλωση του Συλλόγου.

5) Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει τις επαφές και
διαπραγματεύσεις με χορηγούς, εκπροσώπους άλλων συλλόγων ή
ενώσεων και ομοσπονδιών και ενημερώνει τον Πρόεδρο και το
Δ.Σ. για την εξέλιξή τους. Είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση
των ετήσιων παραγγελιών των δαχτυλιδιών του Συλλόγου, σε
συνεργασία με τον Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 150

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ EΠITPOIlliΣ

Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής ελεγκτική
επιτροπή, που έχει τριετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το



Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο και συγχρόνως . Αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Συγκαλείται με μέριμνα
του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου μέσα σε επτά (7) ημέρες από την
εκλογή της.

Κάθε εξάμηνο συνέρχεται για τον έλεγχο της οικονομικής
διαχείρισης του Συλλόγου και λαμβάνει γνώση των στοιχείων της
οικονομικής κατάστασης. Την έκθεσή της την υποβάλει στο Δ.Σ. και
όταν λήγει η οικονομική περίοδος, που άρχεται την 1η Ιανουρίου και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, υποβάλει στην τακτική Γ.Σ.
έκθεση της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου και της γενικής
οικονομικής του κατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 16°

Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ώστε δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του από
αναπληρωματικά, τότε η Ελεγκτική Επιτροπή και τα εναπομείναντα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε προσωρινό
Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με
μόνο θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:

1) Μητρώου Μελών

2) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

3) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης

4) Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας

5) Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι
εισπράξεις και πληρωμές



6) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα ακίνητα και τα κινητά
περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου

7) Γραμμάτια εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής

ΑΡΘΡΟ 180

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό
αποφασίζει η Γ .Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί για λειτουργικούς λόγους να συντάσσει
Εσωτερικούς Κανονισμούς, τους οποίους προτείνει για επικύρωση στην
Γ.Σ.

Μέχρι την ψήφισή τους από την Γ.Σ., οι Εσωτερικοί Κανονισμοί
δεν ισχύουν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τροποποιούν το
καταστατικό.

Μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ. ο Σύλλογος μπορεί να
εγγραφεί σε άλλες Ενώσεις ή σχηματισμού; Ομοσπονδιών.

Δράμα 4-03-2012

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
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