ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Συλλόγου με την επωνυμία
«ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ»
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικός με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΩΝ – ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ», με έδρα την Μεγάλη Βρύση του Δήμου
Στυρέων Ευβοίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοπός του Συλλόγου με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΤΟ ΣΤΕΚΙ
ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ», είναι:
α) Η αναπαράσταση του αρχαίου συμποσίου σε τακτές συνεστιάσεις στον χώρο του
συλλόγου, όπου οι παρευρισκόμενοι τρώγοντας και πίνοντας θα συζητούν θέματα
που άπτονται των δραστηριοτήτων και των σκοπών του συλλόγου και τα οποία
ενδεικτικά θα αφορούν.
Την ανύψωση του πνευματικού ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου, την προστασία του
1. περιβάλλοντος «και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάπτυξη του πνεύματος
συνεργασίας, και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και την συμβολή στην αντιμετώπιση
τοπικών προβλημάτων όπως και γενικότερων θεμάτων του κοινωνικού συνόλου».
2. Την καλλιέργεια των ψυχικών, πνευματικών και σωματικών δυνάμεων των νέων και
την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ τους με πνεύμα αλληλεγγύης και
συναδέλφωσης,.
3. Την αξιοποίηση και τον εξωραϊσμό της περιοχής του Δήμου Στυρέων Ευβοίας.
4. Την στήριξη και ενίσχυση κάθε προσπάθειας των μελών του Συλλόγου για την
δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων.
5. Την ανάδειξη της σωστής χρήσης της γεύσης ως εφεδρική μέθοδος για μια
υποδειγματική ζωή.
6. Την προώθηση μορφωτικών ανταλλαγών με άλλες χώρες σε συνεργασία με τις
κρατικές υπηρεσίες και οργανισμών.
7. Την ενημέρωση για σωστό δείπνο με αρχές που φέρει τον άνθρωπο κοντά στον
άνθρωπο με συζήτηση και προβληματισμό για τον τρόπο της ζωής του.
8. Την συνεργασία και επαφή με άλλους συλλόγους και οργανώσεις πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την ανάπτυξη της συνεργασίας και
της αλληλογνωριμίας τους.
9. Την διδαχή, την μάθηση και την εφαρμογή του τρόπου που δειπνούσας στα
συμπόσια οι αρχαίοι Έλληνες.
10. Η συμμετοχή στις παντός είδους νόμιμες, τοπικές και μη εκδηλώσεις.
11. Η συμμετοχή σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
12. Η συμμετοχή μας σε ομοσπονδία συλλόγου πολιτιστικών ή αμιγώς
συνδαιτυμόνων.
13. Την πραγματοποίηση διαλέξεων, μελετών πάνω στα θέματα που αφορούν ένα
σωστό δείπνο.
14. Την ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου εντός του χώρου εστιάσεως που έχουμε
ως έδρα καθώς και έκδοση εφημερίδας, περιοδικού και λευκωμάτων.
15. Πραγματοποίηση εκδρομών σε μέρη της Ελλάδος με ιστορική σημασία για την
ανάδειξη της ιστορίας του τόπου με στοιχεία.
16. Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους με
οπτικοακουστική παρουσίαση.
17. Πραγματοποίηση χορών σε επετείους και άλλες ημερομηνίες τοπικής σημασίας με
συμμετοχή του τοπικού μας χορευτικού συγκροτήματος αλλά και άλλα.
18. Πραγματοποίηση συναυλιών στο χώρο της Μεγάλης Βρύσης με καλλιτέχνες
έντεχνης μουσικής, ρεμπέτικης, λαϊκής, ελληνικού ροκ καθώς και παραδοσιακής
μουσικής απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και κάθε άλλου είδους μουσικής ελληνικής, αλλά

και μουσικής από κάθε άλλη χώρα που θα είναι κατάλληλη για το συμπόσιο.
19. Τακτικά Συμπόσια ώστε να εφαρμόζουμε τις συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων στον
επιτρεπτό βαθμό λόγω της διαφορετικής εποχής που ζούμε και μάλιστα με την βοήθεια
των ηλεκτρονικών ιστών ως πηγή εξεύρεσης διαφόρων στοιχείων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο σύλλογος με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ
ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ», μπορεί να
χρησιμοποιήσει κάθε μέσον.
Ειδικότερα:
3.1 Διαπραγματεύεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων της
περιοχής.
3.2 Εισηγείται σε κάθε αρμόδιο προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στον
εξωραϊσμό της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
3.3 Συνεργάζεται με συλλόγους της ευρύτερης περιοχής ή του Ν. Ευβοίας ή όλης της
Ελλάδας εν γένι ακόμη και του εξωτερικού που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και
επιδιώξεις.
3.4 Συπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του.
3.5 Διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα οικιστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά κ.ά.
3.6 Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στο τύπο.
3.7 Με συνεργασία μέσω Σωματείων και συλλόγων ημεδαπών και αλλοδαπών που
επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
3.8 Με κάθε άλλο μέσο που κρίνεται χρήσιμο και αποτελεσματικό για την επίτευξη των
σκοπών του Συλλόγου.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι πόροι προέρχονται από:
4.1 Την ετήσια συνδρομή των μελών.
4.2 Έκτακτες εισφορές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
4.3 Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές, ενισχύσεις ή
επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ.
4.4 Από την διοργάνωση λαχείων, γιορτών, παραστάσεων και εκδρομών.
4.5 Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5ο
5.1 Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε:
Ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα.
α) Ιδρυτικά, που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Συλλόγου και έχουν υπογράψει
το αρχικό καταστατικό.
β) Τακτικά. Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε Έλληνας πολίτης που
θα υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του συλλόγου, αφού δηλώσει παράλληλα
ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και έχει σχέση με
το Δήμο όπου εδρεύει ο Σύλλογος (παραθεριστής, μόνιμος κάτοικος, καταγωγή,
εργάζεται σ’ αυτόν).
γ) Επίτιμα, που γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ. όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη
γράφονται σε ειδικό βιβλίο.
5.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από
εισήγηση του Δ.Σ. μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν ποσό
τουλάχιστον ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τακτικών συνδρομών
όλων των μελών κατά την διάρκεια ενός χρόνου ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για
την εκπλήρωση του σκοπού μπορεί να εκτιμηθούν στο ίδιο ποσό. Τα ονόματα εκείνων

που προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ τα
ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα
που θα βρίσκεται στην έδρα του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να συμμορφώνονται προς 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 όλων των σκοπών του
Συλλόγου.
δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται:
1) Με αίτησή του.
Επανεγγραφή μέλους που διαγράφεται γίνεται με αίτησή του.
Μέλος του Συλλόγου αποβάλλεται με απόφαση Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. ή 10
τακτικών μελών εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς και τα
συμφέροντά του.
Κάθε μέλος καταβάλει ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ. Το
χρηματικό αυτό ποσό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Εξελικτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
δ) Το συμπόσιο.
Ο Σύλλογος με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ
ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ», Μεγάλης Βρύσης διοικείται από 5μελές Δ.Σ. που έχει θητεία 1 έτος
και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική γενική
συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Δ.Σ. με
απόφασή του. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και 5 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο
Δ.Σ. του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο
ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια
των αναγκαίων ψηφοδελτίων φακέλων κ.λπ. για την ψηφοφορία.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι πέντε (5)
υποψηφίους για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι
πέντε ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις πρώτοι για εξελεγκτική επιτροπή και
άλλοι τρεις αναπληρωματικοί. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. παραιτηθεί ή
εκπέσει του αξιώματός του, ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε
αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Το Δ.Σ. συνεδριάζει μία φορά το μήνα, ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε,
και με συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διατάξεως με πρόκληση του Προέδρου του, τριών

μελών του ή είκοσι μελών του Χορευτικού – Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Στυρέων
και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τρία μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των
παρόντων.
Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν τα
οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν
εισηγηθεί εγγράφως στο Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε
αριθμό υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον
Πρόεδρο – Αρχισυμποσιάρχη, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
Η Γ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει σαν επίτιμο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο διακεκριμένα
πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση και βελτίωση των
συνθηκών ζωής στην περιοχή.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ –
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ», ονομάζεται και Αρχισυμποσιάρχης.
α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του.
β) Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου και
με τον Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών.
γ) Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε αρχή ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
δ) Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος σε όλα του γενικά τα
καθήκοντα και αρμοδιότητες.
ε) Μεταφέρει τις αποφάσεις του συμποσίου στο Δ.Σ. προκειμένου αυτό να αποφασίσει
για την υλοποίησή του.
Επιπλέον είναι Αρχισυμποσιάρχης στα Συμπόσια και καθορίζει το πόσο θα πίνουν οι
Συνδαιτυμόνες και όταν πέσει στην αντίληψή του ότι κάποιος υπερβαίνει το
καθορισμένο τον σταματάει και αν αυτός δεν συμμορφωθεί τον αποβάλει από την
αίθουσα.
Επίσης ως Αρχισυμποσιάρχης παρακολουθεί τους παρευρισκόμενους
Συνδαιτυμόνες να παίρνουν το λόγο μόνοι τους και με την σειρά και επιβλέπει γενικά
την τήρηση του πρωτοκόλλου του Συμποσίου, ήτοι:
1. Τοποθέτηση των Συνδαιτυμόνων σε προμελετημένες θέσεις.
2. Αρχή με το «πρόπωμα» κρασί με μέλι ή θα είναι άκρατο.
3. Πρώτο πιάτο θαλασσινά.
4. Ακολουθεί ο «αφαλός» του φαγητού.
5. Στο τέλος επιδόρπιο: μέλι με γιαούρτι
6. Με την ολοκλήρωση του Δείπνου ξεκινάει η «οινοποσία» με τον Αρχισυμποσιάρχη να
καθορίζει πόσο θα πίνουν οι Συνδαιτυμόνες.
7. Προΐσταται της συζήτησης που ακολουθεί και είναι το κυριότερο μέρος του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Όταν ο Πρόεδρος – Αρχισυμποσιάρχης απουσιάζει ή δεν μπορεί να παρίσταται τον
αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα και υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση
οριστικής αδυναμίας του Προέδρου – Αρχισυμποσιάρχη να ασκεί τα καθήκοντά του ο
Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει οριστικά τα καθήκοντα του Προέδρου – Αρχισυμποσιάρχη
για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει την σφραγίδα και τα αρχεία του
Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία πλην του Ταμείου, το Μητρώο μελών, κρατάει τα πρακτικά
των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο –
Αρχισυμποσιάρχη κάθε έγγραφο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

Εισηγείται προς το Δ.Σ. την πρόσληψη του έμμισθου προσωπικού της Γραμματείας.
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ο Ταμίας διαχειρίζεται με δική του ευθύνη την χρηματική περιουσία του Συλλόγου,
ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδοντας το σχετικό διπλότυπο και εκτελεί κάθε πληρωμή βάσει
του νόμιμα εκδοθέντος εντάλματος πληρωμής. Ο Ταμίας λογοδοτεί στο Δ.Σ. σε τακτά
χρονικά διαστήματα και είναι υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμής
χωρίς ένταλμα. Συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης και υποβάλλει αυτόν προς
έγκριση στο Δ.Σ. Καταθέτει σε Τράπεζα της εκλογής του ποσό που ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. Η ανάληψη χρημάτων από τα κατατεθειμένα στη Τράπεζα ενεργείται
από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ο Ταμίας κρατάει
βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών
και εισπράξεων. Έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα ή περισσότερους εισπράκτορες με
προσωπική του ευθύνη για εισπράξεις του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
που έχει θητεία όση και το Δ.Σ. και εκλέγεται με όμοιο προς το Δ.Σ. τρόπο και
συγχρόνως.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Η Ε.Ε. ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και την διαχείριση εν γένει των πόρων του
Συλλόγου, τουλάχιστον ανά εξάμηνο αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε θελήσει
ειδοποιώντας τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει
πόρισμα στο Δ.Σ.
Η Ε.Ε. ελέγχει επίσης τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου και υποβάλλει σχετική
έκθεση στην τακτική Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσο μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν γίνεται δυνατή η
συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά μέλη, τότε η Ε.Ε. και τα εναπομείναντα μέλη
του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα τη
διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 19ο
1. Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο 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.
2. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον
προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων, και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό,
την ετήσια έκθεση της Ε.Ε. και τον Ισολογισμό. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του
Δ.Σ. και της Ε.Ε., να τροποποιεί το Καταστατικό, να διαλύει το Σύλλογο και να μεταβάλλει
το σκοπό. Επίσης, στην Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. κάνει απολογισμό για το πώς
υλοποιήθηκαν ή όχι οι προτάσεις των πραγματοποιημένων συμποσίων μέχρι την
ημέρα της σύγκλησής της (Γ.Σ.).
3. Η Γ.Σ. των μελών πραγματοποιεί τακτικά κάθε Ιανουάριο έκτακτη με απόφαση του
Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών η οποία θα αναφέρει τους λόγους για
τους οποίους ζητείται η σύγκληση.
4. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του
Συλλόγου ή αποστέλλεται στα μέλη του πριν από 10 ημέρες από την πραγματοποίησή
της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για έκτακτες γενικές
συνελεύσεις.
5. Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται

στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την Εκλογή προέδρου της Γ.Σ., προεδρεύσει ο Πρόεδρος
του Δ.Σ., οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι
λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό
κανονισμό που εγκρίνει η Γ.Σ.
6. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα εκπροσωπούμενα μέλη είναι περισσότερα από
τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση
στον ίδιο τόπο, στην ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και
θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των
παρόντων.
7. Για την διάλυση ή την αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου ή την τροποποίηση
άρθρων του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και
εκπροσωπουμένων μελών τα οποία να είναι περισσότερα από τα απόντα και μη
εκπροσωπούμενα.
8. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες
εφόσον απευθυνθούν προς τον Πρόεδρο της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση
πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών
από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν το δικαίωμα και τις υποχρεώσεις των
παρόντων.
9. Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.
10. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται:
α) για τις εκλογές οργάνων,
β) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,
γ) για τη διάλυση του Συλλόγου,
δ) για την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γ.Σ. υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας
Γ.Σ. και μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.
11. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. 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 Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στα συμπόσια με τον εξής
τρόπο.
Η ημερομηνία της οργάνωσης του κάθε επόμενου συμποσίου θα καθορίζεται από το
προηγούμενο συμπόσιο, εκτός της ημερομηνίες του πρώτου συμποσίου που θα γίνει
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. Τα μέλη
υποχρεώνονται όπως 2 μέρες πριν της ημερομηνίας του κάθε συμποσίου να
δηλώνουν συμμετοχή σε αυτό, έτσι ώστε να γνωρίζει το Δ.Σ. πόσοι θα συμμετάσχουν
έτσι ώστε να γίνει και η απαραίτητη προετοιμασία και οργάνωση. Ο ανώτατος αριθμός
που θα συμμετάσχει σε κάθε συμπόσιο θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. ανάλογα με την
χωρητικότητα του χώρου συγκέντρωσης. Ενδεικτικά ο ανώτατος αριθμός μελών που
θα λάβουν μέρος σε κάθε συμπόσιο (όσοι δηλώνουν πρώτοι συμμετοχή κάθε φορά)
είναι 43 μέλη. Ο αριθμός αυτός όμως αλλάζει με απόφαση Δ.Σ. αν ο χώρος
συγκέντρωσης επεκταθεί ή αλλάξει ή οτιδήποτε άλλο. Όλα τα μέλη του Συλλόγου
ονομάζονται Συνδαιτυμόνες.
Τα μέλη κάθε συμποσίου λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα που συζητούνται
κάθε φορά στο εκάστοτε συμπόσιο (πολιτιστικά, εξωραϊστικά, λογοτεχνικά κ.λπ.). Οι
αποφάσεις του συμποσίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του μισού συν ένα των
παρευρισκομένων και σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται διπλή ψήφος του
Αρχισυμποσιάρχη. Σε κάθε συμπόσιο εκλέγεται γραμματέας ο οποίος κρατάει πρακτικά
τα οποία τα παραδίδει στον Αρχισυμποσιάρχη. Οι αποφάσεις του συμποσίου έχουν
χαρακτήρα γνωμοδοτικό προς το Δ.Σ. του Συλλόγου. Ο Αρχισυμποσιάρχης έχει
υποχρέωση να μεταφέρει τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου όταν αυτό συνεδριάζει
τακτικά. Έτσι σε κάθε Δ.Σ. ο Αρχισυμποσιάρχης μεταφέρει τις προτάσεις όσον
συμποσίων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την σύγκλησή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει περί

αυτών. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. κάνει απολογισμό εκτός των άλλων και για
τα πεπραγμένα του επί των προτάσεων του συμποσίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Έως
την τακτική Γ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το 1/10 των
δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και εμφανίζει στο κέντρο μία αρχαία άρπα σε
μορφή αμφορέα και από αριστερά και δεξιά της στη βάση έχει από μία διονυσιακή
μάσκα μπλεγμένες μέσα σε κλίμα αμπέλου που φτάνει το ύψος του αμφορέα.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Ο Σύλλογος διαλύεται υποχρεωτικά αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 20 με
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
Αιτήσεις για διάλυση του Συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να
υποστηρίζονται από τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών.
Αιτήσεις για διάλυση του Συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να
υποστηρίζονται από τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών.
Εφόσον διαλυθεί ο σύλλογος η περιουσία του αποδίδεται σε φιλανθρωπικό σκοπό
που θα αποφασίσει το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και δεν ρυθμίζεται από τους
νόμους και τον Α.Κ. μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ., που επικυρώνεται από
την τακτική Γ.Σ., εφόσον η απόφαση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις
δημοσίας τάξεως – αναγκαστικού δικαίου των νόμων και του Α.Κ.
ΑΡΘΡΟ 25ο
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 25 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά
άρθρο και στο σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 31ην
Οκτωβρίου 2009 όπου την ίδια μέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το
οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχτεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του
παρόντος οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την
έγκρισή του.
Μεγάλη Βρύση
31-10-2009

