
Αρχικά μπαίνουν τα τυπικά της σύγκλισης της ΓΣ… 

Θέμα: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 18 και 19 του καταστατικού και 

κωδικοποίηση καταστατικού. 

Αποφασίζει την τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων: 

Άρθρο 1. Ως προς την διεθνή ονομασία του Συλλόγου στα Αγγλικά η οποία θα 

είναι «TOURISM ASSOCIATION OF TOLO». 

Άρθρο 2. Προστίθεται παράγραφος Α4) Η διοργάνωση και εκτέλεση 

δραστηριοτήτων, προγραμμάτων, μαθημάτων και δράσεων πολιτιστικού, 

επιστημονικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για την 

βελτίωση των αντίστοιχων τομέων της τοπικής κοινωνίας του Τολού σε συνεργασία 

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλους συλλόγους ή ομάδες πολιτών, κάθε υπηρεσία 

και Δημόσια Αρχή ή και μεμονωμένα άτομα. Προστίθεται παράγραφος Β8) 

Συνεργασία με εθελοντές ή πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την επίτευξη 

των ανωτέρω σκοπών. 

Άρθρο 3. Ως προς τους πόσους προστίθεται παράγραφος : 5) Χρηματοδοτήσεις 

από συμμετοχή σε πάσης φύσεως Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα ή 

προγράμματα του ΕΟΧ ή Εθνικά Προγράμματα. Η συμμετοχή μπορεί να είναι σε 

σχήματα με περισσότερους υποψηφίους ή αποκλειστικά του Σωματείου.   

Άρθρο 4. Ως προς τα μέλη τροποποιείται η παράγραφος Β και προστίθεται 

παράγραφος Γ : Β) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία εξασκούν επάγγελμα στην 

περιοχή του Τολού και έχουν εφοδιαστεί με την κατά νόμο άδεια λειτουργίας ή 

ασκήσεως αυτού. Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Γ) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή του Τολού, ακόμη κι αν δεν έχουν την έδρα τους στο Τολό αλλά η 

οικονομική και επαγγελματική τους δραστηριότητα συνδέεται άμεσα την περιοχή του 

Τολού.  

Άρθρο 5. Προστίθεται παράγραφος : γ) Θετική εισήγηση του ΔΣ. Σε κάθε 

περίπτωση το ΔΣ θα πρέπει να εισηγείται θετικά για την εισδοχή ενός νέου μέλους. 

Άρθρο 18. Προστίθεται παράγραφος: Σε περιπτώσεις λήψεως αποφάσεων για τα 

οποία επιτρέπεται ανοιχτή - φανερή ψηφοφορία τα μέλη δύνανται να ψηφίζουν και 

δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) όμως οφείλουν να έχουν γνωστοποιήσει 

προηγουμένως προς το ΔΣ την ακριβή ηλεκτρονική τους διεύθυνση από την οποία θα 

αποσταλεί η ψήφος τους. 

Άρθρο 19. Προστίθεται παράγραφος:  Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τη δυνατότητα 

να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες με ηλεκτρονική ψήφο 

(email) αφού πρώτα ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα 



καθορίζει επακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και θα εξασφαλίζει την μυστικότητα της 

διαδικασίας. 

Κατόπιν αυτών τα μέλη αποφασίζουν την κωδικοποίηση του καταστατικού το 

οποίο θα έχει πλέον ως εξής:  

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Του Σωματείου με την επωνυμία: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΛΟΥ - 

«TOURISM ASSOCIATION OF TOLO». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1ο: Τίτλος, Έδρα, Σφραγίδα, Σήμα. 

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΛΟΥ, με έδρα το Τολό Ναυπλίας. Για τις διεθνείς σχέσεις 

του Συλλόγου η ονομασία αυτού στα Αγγλικά θα είναι «TOURISM ASSOCIATION 

OF TOLO». 

 Η σφραγίδα του Σωματείου έχει σχήμα κυκλικό και αναφέρει τον τίτλο του 

στην περιφέρεια, το σήμα του στο κέντρο και έτος ιδρύσεως 1994. Το σήμα του 

σωματείου είναι μικρογραφία του κόλπου του Τολού απεικονίζουσα την παραλία και 

τα νησιά του. 

Άρθρο 2: Σκοπός, Μέσα 

Α) Οι σκοποί του σωματείου είναι: 

1) Η δημόσια προβολή του κάλλους και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής ως και τω 

εις αυτή προσφερομένων εφάμιλλων παροχών, υπηρεσιών και ανέσεων. 

2) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών. 

3) Η προς πάσα κατεύθυνση παρέμβαση δια την βελτίωση των παρεχομένων υπό των 

επαγγελματικών της περιοχής υπηρεσιών και την προστασία και την αισθητική του 

περιβάλλοντος. 

4) Η διοργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων, προγραμμάτων, μαθημάτων και 

δράσεων πολιτιστικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού και εκπαιδευτικού 



περιεχομένου για την βελτίωση των αντίστοιχων τομέων της τοπικής κοινωνίας του 

Τολού σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλους συλλόγους ή ομάδες 

πολιτών, κάθε υπηρεσία και Δημόσια Αρχή ή και μεμονωμένα άτομα.  

Β) Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο 

όπως: 

1) Συμμετοχή εις διεθνείς και ημεδαπές τουριστικές ή άλλες εκθέσεις και σεμινάρια.  

2) Διοργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων κ.λ.π με θέματα που 

συνδέονται προς τους παραπάνω σκοπούς του συλλόγου. 

3) Δημιουργία περιπτέρου πληροφοριών στο Τολό και στην ευρύτερη περιοχή του. 

4) Δημοσιεύσεις και καταχωρίσεις διαφημίσεων στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό δια την προβολή της περιοχής του Τολού. 

5) Έκδοση φυλλαδίων και καταλόγων των επιχειρήσεων του Τολού κατά κατηγορίες. 

6) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη 

των σκοπών του σωματείου. 

7) Το σωματείο δεν συνεργάζεται με κομματικές οργανώσεις και δεν παίρνει μέρος 

σε εκδηλώσεις με κομματικό χαρακτήρα. 

8) Συνεργασία με εθελοντές ή πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για την επίτευξη 

των ανωτέρω σκοπών.  

Άρθρο 3: Πόροι 

Α) Τακτικοί πόροι του σωματείου είναι: 

1) Οι εισφορές εγγραφής των μελών 

2) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών  

3) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου  

Β) Έκτακτοι πόροι του σωματείου είναι: 

1) Έκτακτες εισφορές των μελών  

2) Οι εκούσιες οικονομικές ενισχύσεις των μελών ή άλλων. 

3) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες και επιχορηγήσεις  

4) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή. 

5) Χρηματοδοτήσεις από συμμετοχή σε πάσης φύσεως Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά 

Προγράμματα ή προγράμματα του ΕΟΧ ή Εθνικά Προγράμματα. Η συμμετοχή 



μπορεί να είναι σε σχήματα με περισσότερους υποψηφίους ή αποκλειστικά του 

Σωματείου.   

Προκειμένου να αποκτήσει το σωματείο κινητά ή ακίνητα, απαιτείται για κάθε 

περίπτωση έγκριση του Δ.Σ, κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του 

σωματείου γίνονται επίσης δεκτές από το Δ.Σ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ 

Άρθρο 4: Προσόντα Μελών 

Μέλη γίνονται μόνο όσοι πληρούν αμφότερες τις προϋποθέσεις: 

Α) Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

Β) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία εξασκούν επάγγελμα στην περιοχή του 

Τολού και έχουν εφοδιαστεί με την κατά νόμο άδεια λειτουργίας ή ασκήσεως αυτού. 

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Γ) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 

Τολού, ακόμη κι αν δεν έχουν την έδρα τους στο Τολό αλλά η οικονομική και 

επαγγελματική τους δραστηριότητα συνδέεται άμεσα την περιοχή του Τολού.  

Άρθρο 5: Εισδοχή Μελών 

Για να γίνει κανείς τακτικό  μέλος του σωματείου απαιτείται: 

α) Έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.Σ 

β) Έγγραφη συνηγορία δύο μελών του Συλλόγου και ενός μέλους του Δ.Σ. 

γ) Θετική εισήγηση του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ θα πρέπει να εισηγείται θετικά 

για την εισδοχή ενός νέου μέλους.  

Άρθρο 6: Δικαιώματα Μελών 

Κάθε μέλος από την ημέρα εγγραφής του έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις 

Γενικές Συνελεύσεις και οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του Συλλόγου, να παίρνει μέρος 

στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται.  

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις Μελών 

Τα μέλη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) Να πληρώνουν την εισφορά εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές που αποφασίζει 

το Δ.Σ και εγκρίνει η Γεν. Συνέλευση και τις έκτακτες εισφορές που προτείνει το Δ.Σ 

και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

β) Να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του σωματείου. 



γ) Να μην παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσουν 

δραστηριότητες αντίθετες στους σκοπούς του σωματείου. 

Άρθρο 8: Λόγοι διαγραφής Μελών 

Διαγράφονται από μέλη του σωματείου όσοι: 

α) Καθυστερούν την πληρωμή της συνδρομής τους πάνω από δύο χρόνια. 

β) Παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού ή παρεμποδίζουν την εκτέλεση των 

αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως ή του Δ.Σ. 

γ) Προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του σωματείου. 

δ) Τείνουν με ενέργειές τους να υποκαταστήσουν το σωματείο στην επιδίωξη των 

σκοπών του, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. 

Στην α΄ περίπτωση γίνεται γραπτή ενημέρωση, με την καταβολή δε των 

καθυστερημένων συνδρομών γίνεται αυτόματα η επανεγγραφή τους.  

Στις περιπτώσεις β, γ και δ γίνεται γραπτή προειδοποίηση και κλήση σε απολογία από 

το Δ.Σ. 

Εάν δεν εκλείψουν τελικά οι λόγοι διαγραφής το Δ.Σ εισηγείται την διαγραφή στη 

Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. 

Το μέλος που πρόκειται να κριθεί έχει το δικαίωμα της απολογίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 9: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται 

κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Το εκλεγόμενο Δ.Σ σε 

διάστημα οκτώ ημερών από την εκλογή του με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους 

συμβούλου, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμεία. Αν αυτός δεν 

συγκαλέσει το Δ.Σ αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους 

σύμβουλος κ.ο.κ. 

Άρθρο 10: Συνεδριάσεις Δ.Σ 

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε χρειαστεί, εφόσον 

το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με γραπτή 

αίτησή τους στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας 

διατάξεως. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη 

του. 



Άρθρο 11: Αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ 

Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, 

θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα επιλαχόντα μέλη του 

ψηφοδελτίου. 

Όταν για οποιονδήποτε λόγο μείνει κενή θέση στο Δ.Σ τη θέση του μέλους παίρνει το 

επόμενο αναπληρωματικό μέλος, όχι όμως και το αξίωμά του, για το οποίο 

αποφασίζει απ’ την αρχή το Δ.Σ. 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες του Δ.Σ 

Το Δ.Σ ενεργεί και αποφασίζει για θέματα που αφορούν το σωματείο σύμφωνα με το 

καταστατικό. 

Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου. 

Κάνει απολογισμό της δράσης του και υποβάλλει τον προϋπολογισμό για έγκριση 

στη Γ.Σ. 

Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Συντάσσει εσωτερικό 

κανονισμό που θα καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο 

λειτουργίας γενικότερα. Σε καμία όμως περίπτωση ο εσωτερικός κανονισμός δεν 

μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό του σωματείου. 

Άρθρο 13: Καθήκοντα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, 

Συγκαλεί μέσω του Γραμματέα τα μέλη του σωματείου και του Δ.Σ καταρτίζει τα 

θέματα ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.  

Υπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία του σωματείου. 

Δίνει εντολές για πληρωμή δαπανών που προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός, 

καθώς και των εκτάκτων δαπανών που αποφασίζει το Δ.Σ 

Άρθρο 14: Καθήκοντα Αντιπροέδρου 

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για όσο διάστημα αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να 

ασκήσει τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που απουσιάζει τη θέση του παίρνει ειδικά 

εξουσιοδοτημένος από τον Πρόεδρο σύμβουλος. 

Άρθρο 15: Καθήκοντα Γραμματέως 

Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, τηρεί τα αρχεία του σωματείου, διεξάγει την 

αλληλογραφία με εντολή του Προέδρου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, 

συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και συγκαλεί με εντολή του 

Προέδρου τα μέλη του Σωματείου και του Δ.Σ σε συνέλευση ή συνεδρίαση. Σε 



περίπτωση που ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται το Δ.Σ ορίζει αντικαταστάτη 

του. 

Άρθρο 16: Καθήκοντα Ταμία 

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, διαχειρίζεται τα χρήματα και την περιουσία του 

σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ. Εισπράττει με 

διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές, συνδρομές και κάθε έσοδο του σωματείου. 

Εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών σε διπλότυπα. 

Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα του σωματείου, κάθε φορά που 

ξεπερνούν ένα ελάχιστο ποσό, που κρατεί για άμεσες ανάγκες και το οποίο 

καθορίζεται από το Δ.Σ. Ο ταμίας δεν έχει δικαίωμα να κάνει ανάληψη χρημάτων από 

το λογαριασμό του σωματείου, παρά μόνο με ειδική εντολή του Προέδρου και του 

Γραμματέα ή των νομίμων αναπληρωτών τους. Σε απουσία του αντικαθίσταται από 

άλλο μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από κάθε φορά από τον Πρόεδρο. 

Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό του σωματείου στο τέλος του χρόνου και στο 

τέλος της θητείας του Δ.Σ καθώς και τον προϋπολογισμό για το διάδοχο Δ.Σ 

Άρθρο 17: Εξελεγκτική Επιτροπή 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, 

που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των πόρων του σωματείου και 

συντάσσει σχετική έκθεση, που υποβάλλει μέσω του Δ.Σ στη Γ.Σ.  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο, που τηρεί βιβλία Πρακτικών όπου 

αναγράφοντα τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι εκθέσεις προς τη Γ.Σ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 18: Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου. 

Συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο τελευταίο δίμηνο του έτους και 

έκτακτα όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από το Δ.Σ ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών 

με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία πρέπει να καθορίζονται και τα θέματα της 

συνεδρίασης.  

Η πρόσκληση για τη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι γραπτή και 

να κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα. Στην πρόσκληση 

περιλαμβάνονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεως και τα θέματα που θα 

συζητηθούν. 



Η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο Δ.Σ κάθε δεύτερο χρόνο, αφού ακουσθεί η 

λογοδοσία του απερχομένου Δ.Σ καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. Η 

Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το μισό συν ένα των 

ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη 

συνεδρίαση, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδίκαια μετά από οκτώ ημέρες με τα ίδια 

θέματα ημερησίας διατάξεων, οπότε αι θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία 

γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός από τις περιπτώσεις αρχαιρεσιών και επί 

προσωπικών ζητημάτων, που γίνεται μυστικά.  

Σε περιπτώσεις λήψεως αποφάσεων για τα οποία επιτρέπεται ανοιχτή - φανερή 

ψηφοφορία τα μέλη δύνανται να ψηφίζουν και δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) 

όμως οφείλουν να έχουν γνωστοποιήσει προηγουμένως προς το ΔΣ την ακριβή 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση από την οποία θα αποσταλεί η ψήφος τους. 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, και έναν 

έφορο. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά. Κατά τη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. λογοδοτεί 

πάνω στα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζει τον απολογισμό και 

ισολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου καθώς και την έκθεση 

ελέγχου των οικονομικών από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Κατόπιν η Γενική 

Συνέλευση αποφαίνεται πάνω σε αυτά και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και 

εξόδων του επομένου έτους, όπως αυτός έχει καταρτισθεί από το Δ.Σ. Τέλος η Γενική 

Συνέλευση αποφασίζει για τις διαγραφές των μελών, την τροποποίηση του 

καταστατικού τη διάλυση του σωματείου και για οποιοδήποτε θέμα, που δεν 

αναφέρεται στο καταστατικό. 

Άρθρο 19: Αρχαιρεσίες  

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η 

οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και 

με το σύστημα της απλής αναλογικής. Απαγορεύεται η κατάρτιση συνδυασμών και οι 

υποψήφιοι περιλαμβάνονται όλοι σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Πριν από την 

ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, ελέγχει τον ψηφοφόρο 

και διανέμει έντυπο ή λευκό ψηφοδέλτιο, δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις για τον 

τρόπο ψηφοφορίας. 

Κάθε εκλογέας πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητά του στην Εφορευτική Επιτροπή 

και να σημειώνεται το όνομά του στον ειδικά καταρτισμένο ονομαστικό κατάλογο. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των 

ψήφων και στη συνέχεια ανακηρύσσει τους επιτυχόντας κατά σειρά πλειονοψηφίας, 



τόσο για το Δ.Σ όσο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Καθορίζει επίσης τη σειρά των 

επιλαχόντων, ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που πήρε ο καθένας. Στη συνέχεια η 

Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα 

μέλη της και παραδίδει με όλα τα σχετικά στοιχεία της διεξαχθείσης εκλογής στο 

μέλος του νέου Δ.Σ που πλειονοψήφισε με απόδειξη παραλαβής. 

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 

κατά τις αρχαιρεσίες με ηλεκτρονική ψήφο (email) αφού πρώτα ληφθεί σχετική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα καθορίζει επακριβώς τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

θα εξασφαλίζει την μυστικότητα της διαδικασίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 20: Τροποποίηση καταστατικού 

Τροποποίηση του καταστατικού είναι δυνατή μετά από πρόταση του Δ.Σ των δύο 

τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών της Γενικής 

Συνελεύσεως. Η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί από τα τρία τέταρτα (3/4) της 

Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 

Άρθρο21: Διάλυση του Σωματείου 

Το σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα, ύστερα από 

απόφαση όμως της Γεν. Συνελεύσεως ή όταν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις 

σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου περί Σωματείων λόγοι. 

Μετά την απόφαση για διάλυση του σωματείου, ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με 

το νόμο. Η περιουσία του σωματείου περιέρχεται εξ’ ημισείας στην Κοινότητα και 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τολού. 

Άρθρο 22: Μη προβλεπόμενες διατάξεις 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου ρυθμίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 

Άρθρο 23: Έγκριση Καταστατικού 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη 

της Γενικής Συνέλευσης στο Τολό, όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπογράφεται 

ως έπεται: 

Τολό …  


