ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1:
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ»
που θα έχει έδρα το Δ.Δ. Μουσιωτίτσας του Δήμου Αγίου Δημητρίου
Ιωαννίνων
ΑΡΘΡΟ 2:
Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει με την δράση του:
α) στην πολιτιστική άνοδο των κατοίκων του Δ.Δ. Μουσιωτίτσας , και ιδιαίτερα
της νεολαίας, με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή στον τρόπο ζωής,
σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης.
β) Στην ανάπτυξη κοινωνικής αγωνιστικής συνείδησης για μια καλύτερη ζωή,
βασισμένη στην εθνική λαϊκή παράδοση και προοδευτική αντίληψη.
γ)Στην ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης , ευγενικής άμιλλας, φιλαλληλίας και
ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο με βάση την αγάπη προς
τους ανθρώπους και το σεβασμό προς την προσωπικότητα του ατόμου.
δ) Στη μελέτη , προώθηση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων του Δ.Δ.
Μουσιωτίτσας και ιδιαίτερα των προβλημάτων της νεολαίας και την
ενημέρωση πάνω στα ευρύτερα ενδιαφέροντα, κοινωνικά, πολιτιστικά και
περιβαλλοντολογικά προβλήματα της χώρας όπως αυτά εμφανίζονται στο
χώρο του Δ.Δ. Μουσιωτίτσας.
ε) Στην δημιουργία μεταξύ των μελών του πνεύματος κοινωνικής
υπευθυνότητας, με βάση την δημοκρατική ιδεολογία, την ελευθερία και τον
αλληλοσεβασμό.
ΑΡΘΡΟ 3:
Ο σκοπός του Συλλόγου θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με κάθε νόμιμο
μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται: εθελοντισμός , διαλέξεις, συζητήσεις,
ενημερωτικές - διαφημιστικές καμπάνιες, προβολές ταινιών, θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών
και βραβείων, δημιουργία βιβλιοθήκης, συμμετοχή στις εκδηλώσεις άλλων
πολιτιστικών φορέων της περιοχής, ισότιμη συνεργασία με άλλους συλλόγους
που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς κλπ.
ΑΡΘΡΟ 4:
Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι νέοι και νέες από 18 έως 35 ετών και οι
οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία, καθώς επίσης
και πολίτες οι οποίοι δεν πληρούν τα παραπάνω (κυρίως ηλικία), θα έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν στις δράσεις του συλλόγου ως χορηγοί ή εθελοντές.
ΑΡΘΡΟ 5:
Όποιος γίνεται δεκτός ως μέλος του Συλλόγου , θα πρέπει να καταβάλλει το
ποσό των 20 ευρώ κατά την εγγραφή του καθώς και μια τριμηνιαία συνδρομή
της τάξεως των 30 ευρώ η οποία θα αλλάζει αν αυτό κρίνεται απαραίτητο από
το Δ.Σ. του Συλλόγου και με βάση την πλειοψηφία των μελών της εκάστοτε
Γενικής Συνελεύσεως. (1/2 συν ένα μέλος).
ΑΡΘΡΟ 6:
Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
αίτηση, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος
καταστατικού όπως και τους σκοπούς του Συλλόγου και προσφέρεται να
εργαστεί για την πραγματοποίησή τους. Την αίτηση αυτή έχει το δικαίωμα το
Δ.Σ. του Συλλόγου να την απορρίψει , εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να

γίνει μέλος δεν μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην εκπλήρωση των
σκοπών του συλλόγου. Το υποψήφιο μέλος έχει το δικαίωμα να κάνει
προσφυγή στη Γενική Συνέλευση , μέσα σε 8 ημέρες από την κοινοποίηση
προς αυτόν, με απόδειξη της απορριπτικής αποφάσεως.
ΑΡΘΡΟ 7:
Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από Σύλλογο, με δήλωσή του προς το
Διοικητικό Συμβούλιο και αφού πληρεί τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του. Το
μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ,
όταν παραβαίνει το Καταστατικό ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό. Το μέλος έχει
δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση για ακύρωση της αποφάσεως
διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα του Συλλόγου , με
απόδειξη , μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της αποφάσεως
διαγραφής. Αν γίνει προσφυγή η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείται μέχρι
να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 8:
Τα μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, να
πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, να εργάζονται για την
πραγματοποίησης των σκοπών του, να αποτελούν υπόδειγμα ευπρεπούς
συμπεριφοράς και κοινωνικής παραστάσεως.
ΑΡΘΡΟ 9:
Τα μέλη δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να
ψηφίζουν σε όλα τα θέματα. Δικαίωμα επιλογής στα όργανα του Συλλόγου
έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την
εκλογή. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη μετά την έγκριση του
καταστατικού, εκλογή. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις
συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες, καθώς και το δικαίωμα εκλογής.
ΑΡΘΡΟ 10:
Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής,
τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές,
ενισχύσεις του κράτους, του δήμου, άλλων νομικών εκπροσώπων και γενικά
τρίτων, και έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, που περιέχονται νόμιμα στο
ταμείο του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 11:
Στη Γενική Συνέλευση των μελών , το Δ.Σ. του Συλλόγου υποβάλλει
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου,
καθώς και απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.
ΑΡΘΡΟ 12:
Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι 5μελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για
δύο χρόνια. Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν
σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο,
αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία του Συλλόγου. Αν κάποιοι
αποχωρήσουν για κάποιο λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνονται από τους
επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.
ΑΡΘΡΟ 13:
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα , εκτός από
εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών.
ΑΡΘΡΟ 14:
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά τον μήνα , ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση συμβουλίου, με αίτησή
τους στον Πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική, μέσα σε 10 ημέρες. Αν ο
Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το
καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση. Το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται πέντε σύμβουλοι. Οι αποφάσεις
παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν. Σε
ισοψηφία, νικάει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος που απουσιάζει
αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ανακηρύσσεται έκπτωτο και
αντικαθίσταται με απόφαση του Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 15:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του ,
μπροστά σε όλες τις αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καλεί το Δ.Σ. σε
συνεδρίαση , διευθύνει τις συζητήσεις του , υπογράφει μαζί με το Γραμματέα
όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων και μαζί με
τον ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή
λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, συντονίζει τις ενέργειες κλπ. Και
εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται,
τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
ΑΡΘΡΟ 16:
Ο Γενικός γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο,
τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του συλλόγου.
Προσυπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει τον
αναπληρώνει ο νεότερος Σύμβουλος.
ΑΡΘΡΟ 17:
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου, με βάση
αποδείξεις. Κάνει τις πληρωμές, φυλάει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον
απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το
βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
σε Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου, τις εισπράξεις των εσόδων. Δεν
μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερα από 1500 ευρώ από τα
χρήματα του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 18:
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. , κάθε 2
χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και πρόεδρός της. Η εξελεγκτική επιτροπή
ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς
τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της, μαζί με εισήγηση για την
απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 19:
Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει
για κάθε θέμα που δεν αποφασίζεται από το Δ.Σ. Η γενική Συνέλευση έχει
αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: α) έγκριση προϋπολογισμού
και απολογισμού , β) απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, γ) εκλογή
διοικήσεως και εξελεγκτικής επιτροπής, δ) τροποποίησης του Καταστατικού,
ε) διάλυση του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 20:
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν
αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητάει το 1/4 των μελών που είναι εντάξει
οικονομικά, με αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα
συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και το
Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η

ημέρα , η ώρα , ο τόπος και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καθώς
επίσης η μνεία ότι αν δε γίνει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε
άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση στέλνεται με το ταχυδρομείο στα
μέλη, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Επίσης γίνεται τοιχοκόλληση στα
γραφεία του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 21:
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται σε αυτή το 1/3
των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Στην επαναληπτική συνέλευση
υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής
Συνελεύσεως παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που
παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό. Μετά
τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο της
Συνελεύσεως και Γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων
ημερησίας διατάξεως.
ΑΡΘΡΟ 22:
Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν
αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που
αναλαμβάνει το έργο αυτό.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αίτηση προς το Δ.Σ.
Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά
για το Δ.Σ. και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια
ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική
Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και
βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους
επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες.
ΑΡΘΡΟ 23:
Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή και
με απαρτία το 1/2 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Με την ίδια
απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 24:
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, που γράφει ολόγυρα την επωνυμία του
και το έτος ιδρύσεώς του.
ΑΡΘΡΟ 25.
Αν ο Σύλλογος διαλυθεί, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, καθορίζει
και την τύχη της περιουσίας του. Αν δεν παρθεί σχετική απόφαση, η
περιουσία του Συλλόγου περιέχεται στο Τοπικό Συμβούλιο Μουσιωτίτσας.
ΑΡΘΡΟ 26:
Το Καταστατικό αυτό, αποτελείται από 26 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε
από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και θα
υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
Έγινε στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας στις 14 Φεβρουαρίου 2008.
Τα ιδρυτικά Μέλη
Ονοματεπώνυμο
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