ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
«ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΡΑΧΘΟΤ»

1. ΙΔΡΤΗ- ΕΠΩΝΤΜΙΑ- ΕΔΡΑ
Ιδρφεται ςωματείο με τισ διατάξεισ του ΑΚ (άρκρο 78 και επ.) με τθν
επωνυμία ‘’ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΡΑΧΘΟΤ’’ και ζδρα τα Ιωάννινα.

2. ΚΟΠΟΙ – ΜΕΑ
Οι ςκοποί του ςωματείου αναφζρονται ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,
αποκλείουν τον κερδοςκοπικό χαρακτιρα και ειδικότερα είναι οι εξισ:
Α) Η οικολογικι προςταςία τθσ λεκάνθσ του ποταμοφ Αράχκου και των
γειτονικϊν περιοχϊν, θ ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ τθσ παραράχκιασ ηϊνθσ και
των ορεινϊν όγκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και θ ανάδειξθ τθσ φυςικισ,
ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ
Β)Η προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςυνολικά, ςε
επίπεδο πανθπειρωτικό ι και πανελλαδικό, και θ ςυμμετοχι ςε αντίςτοιχεσ
προςπάκειεσ
Γ) Η επιςτθμονικι ενθμζρωςθ για το περιβάλλον, θ καλλιζργεια οικολογικισ
ςυνείδθςθσ, θ διάδοςθ των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ (αειφόρου) ανάπτυξθσ και θ
ανάδειξθ τθσ ιδζασ του ‘’ενεργοφ πολίτθ’’ ςτα μζλθ του ςυλλόγου, ςτουσ
κατοίκουσ τθσ περιοχισ του Αράχκου αλλά και ευρφτερα ςτο κοινωνικό ςφνολο
Δ)Η ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ προςϊπου τθσ περιοχισ και του Ηπειρωτικοφ
χϊρου γενικότερα και θ ςυμβολι ςτθν πολιτιςτικι αποκζντρωςθ.
Η προϊκθςθ των ςκοπϊν αυτϊν κα γίνεται με τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων,
διαλζξεων, ςεμιναρίων, ςυνεδρίων, εκδρομϊν και περιθγιςεων, με παραγωγι
εκπομπϊν ι ζκδοςθ εντφπων, με τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι με τθ ςυμμετοχι του ςωματείου ςε όλεσ τισ
παραπάνω δραςτθριότθτεσ με τθ ςυνεργαςία με όςουσ φορείσ ι άτομα ζχουν
τουσ ίδιουσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ, με τθ ςυμμετοχι ςε δίκτυα οικολογικισ και
πολιτιςτικισ ςυνεργαςίασ, με τθν ανάπτυξθ διεκνϊν ςχζςεων και ανταλλαγϊν
και με κάκε άλλο νόμιμο μζςο, που κα κρίνει πρόςφορο θ Γενικι υνζλευςθ του
ςωματείου.

3. ΜΕΛΗ
Μζλθ του ςωματείου μποροφν να γίνουν όςοι και όςεσ αποδζχονται το
καταςτατικό και τουσ ςκοποφσ του. Για τθν εγγραφι των νζων μελϊν
αποφαςίηει το Δ.. του ςωματείου. ε περίπτωςθ απορριπτικισ απόφαςθσ το
υποψιφιο μζλοσ ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Η
προςφυγι αςκείται με ζγγραφο προσ τον γραμματζα του ςωματείου εντόσ
προκεςμίασ 5 θμερϊν από τθ γνϊςθ τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ του Δ... Σο
ςωματείο τθρεί μθτρϊο των μελϊν του.
Σα μζλθ δικαιοφνται να αποχωριςουν οποτεδιποτε από το ςωματείο,
εφόςον το επικυμοφν και υποβάλλουν εγγράφωσ τθν παραίτθςθ τουσ προσ το
Δ...

4. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΛΩΝ
Σα μζλθ ζχουν ίςα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ. Ζχουν το δικαίωμα λόγου
και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ και του εκλζγειν και εκλζγεςκαι ςτα όργανα
του ςωματείου. Τποχρεϊνονται να καταβάλουν τα ποςά τθσ εγγραφισ και τθσ
ετιςιασ ςυνδρομισ, το φψοσ και ο τρόποσ καταβολισ των οποίων
αποφαςίηονται από τθ Γενικι υνζλευςθ.
Η Γενικι υνζλευςθ αποφαςίηει για τθν επιβολι πεικαρχικϊν ποινϊν ςτα
μζλθ, ςε περίπτωςθ που αντιςτρατεφονται τουσ ςκοποφσ του ςωματείου,
φςτερα από πρόταςθ του Δ.. ι 3 τουλάχιςτον μελϊν τθσ Γ... Ωσ ποινζσ
προβλζπονται α) θ ζγγραφθ παραίτθςθ και β) θ διαγραφι ςφμφωνα με το
άρκρο 88 του ΑΚ. ε περίπτωςθ διαγραφισ, θ απόφαςθ λαμβάνεται με
αυξθμζνθ πλειοψθφία των 2/3 των παρόντων μελϊν.

5.ΠΟΡΟΙ
Πόροι του ςωματείου είναι τα δικαιϊματα εγγραφισ και οι ςυνδρομζσ των
μελϊν, τα ζςοδα από τισ κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ του, τόκοι κατακζςεων,
δωρεζσ και κλθροδοςίεσ, επιχορθγιςεισ και ενιςχφςεισ από το Ελλθνικό
Δθμόςιο, άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και οποιοιδιποτε άλλοι κρικοφν κατάλλθλοι από τθ Γενικι υνζλευςθ.

6.ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του ςωματείου είναι θ Γενικι υνζλευςθ(Γ..), το Διοικθτικό
υμβοφλιο(Δ..) και θ Εξελεγκτικι Επιτροπι(Ε.Ε.).

7. ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Η Γενικι υνζλευςθ αποτελείται από τα μζλθ, τα οποία ζχουν εκπλθρϊςει τισ
οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, και είναι το κυρίαρχο όργανο του ςωματείου. Αςκεί
ζλεγχο και εποπτεία ςτα υπόλοιπα όργανα, κρίνει τον απολογιςμό, διοικθτικό και
διαχειριςτικό, του Δ.. και τθν ζκκεςθ τθσ Ε.Ε., αποφαςίηει για το πρόγραμμα
δράςθσ, εκλζγει τα όργανα του ςωματείου και αποφαςίηει για τθν τροποποίθςθ του
καταςτατικοφ και τθ διάλυςθ του ςωματείου. τθν αρμοδιότθτα τθσ Γ.. ανικουν
επίςθσ αποφάςεισ ςχετικζσ με τα μζλθ (οικονομικζσ υποχρεϊςεισ μελϊν,
επανεξζταςθ απορριπτικϊν αποφάςεων του Δ.. για τθν εγγραφι φςτερα από
προςφυγι του ενδιαφερόμενου, περιπτϊςεισ διαγραφϊν μελϊν) κακϊσ και με τθ
διεφρυνςθ των πόρων ι των μζςων του ςωματείου, πζραν των ιδθ ρθτά
αναφερόμενων ςτο παρόν καταςτατικό.
Η Γενικι υνζλευςθ ςυνζρχεται τακτικά μία φορά κάκε χρόνο, κατά τθ διάρκεια
του Μαΐου, και ζκτακτα, όταν αποφαςίςει το Δ.. ι το ηθτιςουν το 1/4 των
τακτοποιθμζνων οικονομικά μελϊν με ζγγραφθ αίτθςθ τουσ προσ τον Γενικό
Γραμματζα, ςτθν οποία πρζπει να αναγράφονται τα κζματα ςυηιτθςθσ. τθν
τελευταία περίπτωςθ θ ςφγκλιςθ τθσ Γ.. πρζπει να γίνει το αργότερο εντόσ 20
θμερϊν από τθν επιβολι αιτιςεωσ. Κατά τθν τακτικι Γ.. γίνεται ο απολογιςμόσ,
διοικθτικόσ και οικονομικόσ, του Δ.. και ςυηθτείται το πρόγραμμα δράςθσ του
ςωματείου. Ανά διετία θ τακτικι Γ.. εκλζγει τα μζλθ του Δ.. και τθσ Ε.Ε.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Η Γ.. ςυγκαλείται με ευκφνθ του Δ.., το οποίο και αποφαςίηει για τουσ
τρόπουσ ειδοποίθςθσ των μελϊν για τον τόπο, τον χρόνο και τα κζματα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ. Η ειδοποίθςθ αυτι πρζπει να γίνει τουλάχιςτον 7 θμζρεσ πριν
από
τθ
διεξαγωγι
τθσ
ςυνζλευςθσ.
Η Γ.. βρίςκεται ςε απαρτία, όταν παρευρίςκεται το 50% +1 των οικονομικά
τακτοποιθμζνων μελϊν. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θ Γ.. επαναλαμβάνεται εντόσ 14
το αργότερο θμερϊν με ευκφνθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Σθ δεφτερθ φορά θ
Γ.. βρίςκεται αυτοδικαίωσ ςε απαρτία όςα και αν είναι τα παρόντα μζλθ. τισ
περιπτϊςεισ όμωσ τθσ τροποποίθςθσ καταςτατικοφ ι διάλυςθσ του ςωματείου θ
απαρτία 50% +1 των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν είναι αναγκαία και ςτθν
επαναλθπτικι ςυνζλευςθ.

Σισ εργαςίεσ τθσ ςυνζλευςθσ διευκφνει το Δ.., το οποίο τθρεί και το αντίςτοιχο
βιβλίο πρακτικϊν γενικϊν ςυνελεφςεων. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με ανάταςθ
τθσ χειρόσ και με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων. Για προςωπικά κζματα θ Γ..
μπορεί να αποφαςίςει τθ διεξαγωγι μυςτικισ ψθφοφορίασ.
Αυξθμζνθ πλειοψθφία τουλάχιςτον 3/4 των παρόντων μελϊν απαιτείται ςτισ
περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ καταςτατικοφ και διάλυςθσ ςωματείου και τουλάχιςτον
2/3 των παρόντων ςε περίπτωςθ διαγραφισ μζλουσ.

9.ΕΚΛΟΓΕ
Οι εκλογζσ γίνονται κάκε 2 χρόνια, ςτο τζλοσ τθσ τακτικισ Γ.. με ευκφνθ
3μελοφσ Εφορευτικισ Επιτροπισ, τθν οποία εκλζγει θ υνζλευςθ. Οι υποψιφιοι για
Δ.. και Ε.Ε. προτείνονται επί τόπου και ςχθματίηονται κατάλογοι με αλφαβθτικι
ςειρά. Η ψθφοφορία είναι μυςτικι, με ψθφοδζλτια, και κάκε μζλοσ ψθφίηει μζχρι 5
υποψιφιουσ για το Δ.. και μζχρι 3 υποψιφιουσ για τθν Ε.Ε. τθ ςυνζχεια γίνεται θ
διαλογι των ψθφοδελτίων και θ ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και των
ονομάτων των εκλεγζντων και επιλαχόντων υποψθφίων. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ,
θ Εφορευτικι Επιτροπι διενεργεί κλιρωςθ για τον οριςμό τθσ ςειράσ εκλογισ. Η
Εφορευτικι Επιτροπι αποφαςίηει, με απλι πλειοψθφία, και για τυχόν ενςτάςεισ
κατά τθσ εγκυρότθτασ των εκλογϊν ι των ψθφοδελτίων, οι οποίεσ πρζπει να
υποβλθκοφν το αργότερο μζχρι το τζλοσ τθσ διαλογισ. Για όλεσ τισ πράξεισ τθσ θ
Εφορευτικι Επιτροπι τθρεί πρακτικό εκλογϊν ςτο βιβλίο πρακτικϊν του
ςωματείου. τθ ςυνζχεια θ Εφορευτικι Επιτροπι ςυγκαλεί, επί τόπου ι το
αργότερο εντόσ 7 θμερϊν, τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ των νεοεκλεγζντων οργάνων του
ςωματείου(Δ.. και Ε.Ε.)

10. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, το οποίο εκλζγεται κάκε 2 χρόνια, διοικεί το ςωματείο
και διαχειρίηεται τθν περιουςία του. Ζχει αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα για κάκε κζμα
πλθν όςων, ςφμφωνα με ρθτζσ διατάξεισ του παρόντοσ και τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ, ανικουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
Σο Δ.. αποτελείται από 5 μζλθ, τα οποία εξελζγθςαν κατά τισ εκλογζσ και
ςυγκαλοφνται με ευκφνθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, τθν
οποία διευκφνει ο πλειοψθφϊν ςε ψιφουσ νεοεκλεγείσ ςφμβουλοσ, γίνεται θ
ςυγκρότθςθ του νζου Δ.. ςε ςϊμα, με τθν εκλογι Προζδρου, Αντιπροζδρου,
Γενικοφ Γραμματζα και Σαμία.

Σο Δ.. ςυνζρχεται τακτικά μεν μία φορά κάκε δίμθνο, ζκτακτα δε όταν υπάρξει,
κατά τθν κρίςθ του Προζδρου, ανάγκθ ι το ηθτιςουν 2 τουλάχιςτον μζλθ του, οπότε
και πρζπει να ςυγκλθκεί το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν. Βρίςκεται ςε απαρτία, όταν
παρευρίςκονται 3 τουλάχιςτον μζλθ του, ςυμπεριλαμβανομζνου του Προζδρου ι
του Αντιπροζδρου. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των
παρόντων μελϊν. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του Προζδρου ι
του Αντιπροζδρου, όταν τον αναπλθρϊνει. Σο Δ.. τθρεί πρακτικά ςυνεδριάςεων, τα
οποία υπογράφονται από όλα τα μζλθ του.
Εάν κάποιο μζλοσ παραιτθκεί, ρθτά ι και ςιωπθρά, όταν απουςιάηει
αδικαιολόγθτα από 3 ςυνεχείσ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του Δ.., ο Πρόεδροσ καλεί
τουσ επιλαχόντεσ των εκλογϊν, ϊςτε να ςυμπλθρωκεί το Δ.. με τισ αναγκαίεσ
αλλαγζσ ςτθ ςυγκρότθςι του.
11. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΕΛΩΝ
Α) Ο Πρόεδροσ του Δ.. εκπροςωπεί το ςωματείο ζναντι των αρχϊν και των
τρίτων, φροντίηει γενικά τθν προϊκθςθ των ςκοπϊν και τθν εκτζλεςθ των
αποφάςεων των οργάνων του ςωματείου και επιβλζπει τθ διαχείριςι του. υγκαλεί
τισ ςυνεδριάςεισ του Δ.. και διευκφνει τισ εργαςίεσ του. Μαηί με το γραμματζα
υπογράφει τθν εξερχόμενθ αλλθλογραφία και μαηί με τον ταμία φροντίηει για τθν
κατάκεςθ των χρθμάτων ςε τραπεηικό λογαριαςμό ςτα δφο ονόματα (Προζδρου και
Σαμία).
Β)Όταν ο Πρόεδροσ απουςιάηει ι κωλφεται ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του,
αναπλθρϊνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίοσ ζχει, ςτθν περίπτωςθ αυτι, τα ίδια
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ.
Γ)Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθρεί το Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων Δ.. και Γ..,
το Μθτρϊο των μελϊν, το Πρωτόκολλο τθσ αλλθλογραφίασ, ςυνυπογράφει τα
εξερχόμενα ζγγραφα και φυλλάςει το αρχείο και τθν ςφραγίδα του ςυλλόγου.
Δ) Ο Σαμίασ ενεργεί τισ ειςπράξεισ (βάςει διπλοτφπων αποδείξεων με τθ
ςφραγίδα του ςωματείου) και τισ πλθρωμζσ (βάςει των παραςτατικϊν ςτοιχείων
τρίτων). Κρατάει ςτα χζρια του ζνα ποςό 100.000δρχ για τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του
ςωματείου και κατακζτει τα επιπλζον χριματα ςε λογαριαςμό, ςτο όνομα το δικό
του και του Προζδρου, ςε Σράπεηα ι Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο, ςφμφωνα με
ςχετικι απόφαςθ του Δ... Σο ανϊτατο φψοσ ποςοφ ςτα χζρια του ταμία μπορεί να
αναπροςαρμοςκεί με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. Διατθρεί τα παραςτατικά
πλθρωμϊν και ειςπράξεων, ενθμερϊνει το Βιβλίο Σαμείου και είναι υποχρεωμζνοσ
να παρζχει κάκε ςχετικι πλθροφορία ςτθν Εξελεγκτικι Επιτροπι.

Για τθν υποβοικθςθ του ζργου των μελϊν του Δ.. μπορεί να ςυςτινει άτυπεσ
επιτροπζσ για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, αποτελοφμενουσ από μζλθ του ςωματείου
με τθ ςυμμετοχι 1 τουλάχιςτον μζλουσ του Δ...

12.ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτικι Επιτροπι (Ε.Ε.) αςκεί, για λογαριαςμό τθσ Γ.., τθν εποπτεία τθσ
οικονομικισ διαχείριςθσ του Δ... Για το ςκοπό αυτό ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ με
πρόταςθ για τθν απαλλαγι ι όχι των μελϊν του Δ... Για το ςκοπό αυτό ςυντάςςει
ςχετικι ζκκεςθ με πρόταςθ για τθν απαλλαγι ι όχι των μελϊν του Δ.. από κάκε
ευκφνθ, θ οποία και υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθν τακτικι Γενικι υνζλευςθ και
καταχωρείται ςτο βιβλίο πρακτικϊν. Για τθν άςκθςθ του ελεγκτικοφ τθσ ζργου ζχει
δικαίωμα να ηθτιςει οποτεδιποτε, και το Δ.. ζχει φυςικά τθν αντίςτοιχθ
υποχρζωςθ να παράςχει, οποιοδιποτε παραςτατικό, ζγγραφο ι άλλο ςτοιχείο
κρίνει θ ίδια ςκόπιμο.
Η κθτεία τθσ Ε.Ε. είναι διετισ. Αποτελείται από 3 μζλθ, τα οποία μετά τθν
εκλογι τουσ και πρόςκλθςθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ ςυνζρχονται ςε ςϊμα με
τθν εκλογι Προζδρου, Αντιπροζδρου και Γραμματζα. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με
απόλυτθ πλειοψθφία ενϊ επί ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του Προζδρου. ε
περίπτωςθ παραίτθςθσ μζλουσ, ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Ε. καλεί τουσ επιλαχόντεσ, κατά
ςειρά επιτυχίασ ςτισ εκλογζσ, για τθν ςυμπλιρωςθ των κενϊν. Ο Αντιπρόεδροσ
αναπλθρϊνει τον Πρόεδρο ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ.

13.ΦΡΑΓΙΔΑ
Σο ςωματείο φζρει ςφραγίδα με τθν επωνυμία του και τθν παράςταςθ τθσ
γζφυρασ τθσ Πλάκασ επί του ποταμοφ Αράχκου, μνθμείο άρρθκτα δεμζνο με τθ ηωι
και τισ μνιμεσ των ανκρϊπων τθσ περιοχισ.
Σθρεί τα εξισ βιβλία: Μθτρϊο μελϊν, Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων Γ.. και
Δ.., Βιβλίο ταμείου, Πρωτόκολλο ειςερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και
κάκε άλλο επιβαλλόμενο από το νόμο βιβλίο.

14.ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ- ΔΙΑΛΤΗ
Για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ ι τθ διάλυςθ του ςωματείου απαιτείται
απαρτία 50%+1 των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν, ακόμθ και ςτθν
επαναλθπτικι Γενικι υνζλευςθ, και αυξθμζνθ πλειοψθφία τουλάχιςτον των 3/4
των παρόντων μελϊν. ε περίπτωςθ διαλφςεωσ, αντίγραφο του πρακτικοφ τθσ Γ..

υποβάλλεται, με ευκφνθ του τελευταίου Προζδρου, ςτο αρμόδιο Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων. Με τθ διάλυςθ του ςωματείου θ περιουςία του περιζρχεται
αυτοδικαίωσ ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων.

15. ΣΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ
Σο παρϊν καταςτατικό, αποτελοφμενο από 15 άρκρα, ψθφίςκθκε ομόφωνα από
τθν ιδρυτικι Γενικι υνζλευςθ του ςωματείου, θ οποία ςυνιλκε ςτα Ιωάννινα ςτισ
9 Απριλίου 1977. Η Γενικι υνζλευςθ ανακζτει ςτθν εκλεγείςα προςωρινι Δ.Ε. τθ
φροντίδα για τθν αναγνϊριςθ του ςωματείου και τθ δθμοςίευςθ του καταςτατικοφ
ςτο αντίςτοιχο βιβλίο ςωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Ιωάννινα, 9 Απριλίου 1977
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