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Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται πολιτιστικός-φιλοζωικός σύλλογος με την επωνυμία «ΤΟ ΚΑΜΗΛΑΡΙ
ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ» και στην Αγγλική «KAMILARI CARES» με έδρα τη δημοτική
ενότητα Καμηλαρίου του Δήμου Φαιστού.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του συλλόγου είναι η δια κοινών προσπαθειών των μελών του ανάπτυξη
δραστηριοτήτων με στόχους :
1. Την ανάπτυξη της ευαισθησίας της κοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα των
ζώων, κατοικίδιων και άγριων και την έμπρακτη συμβολή στην
ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα σεβασμού του φυσικού
περιβάλλοντος και η έμπρακτη έκφραση πολιτισμού και ανθρωπιάς έναντι του
δικαιώματος της ζωής ανυπεράσπιστων ζώων
2. Την οργάνωση μορφών προστασίας των αδέσποτων και των άγριων ζώων,
καθώς και όσων ζώων έχουν την ανάγκη φροντίδας και προστασίας,
ανεξάρτητα από την κατοχή τους από ανθρώπους και η παροχή προστασίας
προς τα αδέσποτα ζώα από θανάτωση, βασανισμό, κακομεταχείριση,
εκμετάλλευση και γενικά κακοποίηση τους.
3. Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της
περιοχής του Δήμου Φαιστού αλλά και ευρύτερα σε τομείς προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως της διατήρησης και ενίσχυσης της
βιοποικιλότητας με έμφαση στις αυτόχθονες φυλές οικόσιτων ζώων και την
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Πανεπιστήμια, με άλλους
Συλλόγους, Οργανώσεις και λοιπούς φορείς του Εσωτερικού και του
Εξωτερικού που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, καθώς και με κάθε
μαζικοποιημένη κίνηση που οι στόχοι της θα συμπίπτουν με τους στόχους του
Συλλόγου.
4. Τη διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
5. Την ανάδειξη της κοινωνικής ιδέας του εθελοντισμού.
6. Την διαπαιδαγώγηση και διαφώτιση του κοινού σε θέματα ζωοφιλίας και
προστασίας του περιβάλλοντος, με διαλέξεις, δημοσιεύσεις, μελέτες και
λοιπούς νόμιμους και πρόσφορους τρόπους, που σκοπό έχουν να οδηγήσουν
σε μια κοινωνία όπου τα ζώα θα υπάρχουν σε αρμονική συμβίωση με τον
άνθρωπο.
7. Την φροντίδα για την παροχή κατάλληλης στέγης και γενικά εγκαταστάσεων
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για τη στέγαση, θεραπεία και διατροφή των αδέσποτων ζώων, έως ότου
βρεθεί οικογένεια για αυτά
8. Την αποτροπή της ευθανασίας των ζώων, εκτός από την περίπτωση ανίατων
ζώων που υποφέρουν και πάντοτε μετά από σχετική γνωμάτευση κτηνίατρου.
9. Την αποτροπή της διάθεσης των ζώων για πειράματα ή οποιαδήποτε άλλη
χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους ή να τα
κάνει να υποφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο.
10. Την δημιουργία ιατρείου για την κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων και
την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Συλλόγου.
10. Την δημιουργία ξενώνα ιδιόκτητων ζώων και την δημιουργία άσυλου για
αδέσποτα ζώα.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Για την πραγμάτωση του σκοπού του ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
1. Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, τις
επεξεργάζεται και τις προβάλει,
2. Συνεργάζεται με άλλους πολιτιστικούς φορείς για την προώθηση θεμάτων του
ειδικού ενδιαφέροντος του.
3. Οργανώνει συγκεντρώσεις και εκδρομές και πραγματοποιεί κάθε είδους
κοινωνικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, διαλέξεις, προβολές ταινιών,
αιμοδοσίες, ενισχύσεις των μαθητικών βιβλιοθηκών κ.λ.π) και προβαίνει σε
εκδόσεις και έντυπες ανακοινώσεις παιδευτικού περιεχομένου
4. Οργανώνει πρωτοβουλίες εθελοντισμού για την προστασία των ζώων, του
φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως της βιοιποικιλότητας, με έμφαση τη
διάσωση των αυτόχθονων φυλών οικόσιτων ζώων.
5. Δημιουργεί, ιδρύει και λειτουργεί υπό τις αρχές του εθελοντισμού και της
ζωοφιλίας μόνος ή συνεργασία με άλλους φορείς θεσμούς και χώρους,
προσωρινής ή μόνιμης προστασίας ζώων που χρειάζονται βοήθεια.
6. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα προστασίας των ζώων, του
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με άλλους φορείς ή
μόνος του.
7.

Άρθρο 4
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πόροι του συλλόγου είναι:
1. τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του,
2. οι τακτικές ετήσιες συνδρομές,
3. οι έκτακτες εισφορές των μελών του,
4. τα έσοδα από τις δραστηριότητες του,
5. τα έσοδα από δωρεές και κληροδοτήματα τυχόν ευεργετών του
6. τα έσοδα από τη συμμετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και
7. τα έσοδα από επιχορηγήσεις και δωρεές Νομικών προσώπων δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου και άλλων φορέων, εταιρειών και φυσικών προσώπων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά γίνονται δεκτά με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως των μελών.
8. Κάθε άλλος νόμιμος τρόπος χρηματοδότησης και εξοικονόμησης πόρων που
αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία.
Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν
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πραγματοποιεί καμία διανομή κερδών προς τα μέλη. Η περιουσία του Σωματείου και
τα τυχόν κέρδη από τις δραστηριότητες του Σωματείου, διατίθενται αποκλειστικά και
μόνον για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Άρθρο 5
ΥΨΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της τακτικής ετήσιας συνδρομής ορίζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) στο ποσό των πέντε (5,00€) ευρώ και αλλάζει
πάντα με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 6
α. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος του συλλόγου, αδιακρίτως
εθνικότητας, υπηκοότητας, καταγωγής ή τόπου κατοικίας.
β. Η ΓΣ ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους μπορεί να ανακηρύξει και
να απονείμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που πρόσφεραν με
ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες τους στην προσπάθεια πραγμάτωσης των σκοπών
του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7
ΕΓΓΡΑΦΗ
Μέλος του συλλόγου γίνεται οποιοσδήποτε υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο (ΔΣ) στην οποία δηλώνει αποδοχή του σκοπού του συλλόγου και όλων
των όρων του καταστατικού.

Άρθρο 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Η ΓΣ μετά από πρόταση του ΔΣ μπορεί να διαγράψει ένα μέλος όταν:
I. Καταδικασθεί τελεσιδίκως για κακούργημα
II. Αποδεδειγμένα ενεργεί κατά του σκοπού και των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης του συλλόγου,
III. Αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ από
κακόβουλη πρόθεση και όχι από αιτίες ανεξάρτητες από τη θέληση του και
IV. Καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή της συνδρομής του περισσότερο
από ένα έτος.
V. Δεν συμμετέχει σε τρείς (3) Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολογήτως
VI. Η εισήγηση του ΔΣ για τη διαγραφή μέλους συζητείται στη ΓΣ προ ημερησίας
διατάξεως, αφού προηγουμένως το προς διαγραφή μέλος ενημερωθεί και
κληθεί εγγράφως και ειδικά να παραστεί.
VII.
Σε περίπτωση που το προς διαγραφή μέλος είναι παρόν κατά τη ΓΣ και
τεκμηριώσει το αβάσιμο των κατηγοριών εναντίον του, η πρόταση διαγραφής
αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη και η διαδικασία διαγραφής
ματαιώνεται.
Μέλη που έχουν διαγραφεί κατά το παρελθόν μπορούν να ζητήσουν επανεγγραφή
τους, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό, αλλά γίνονται μέλη μόνο
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κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.

Άρθρο 9
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα, με απλή δήλωση του στο ΔΣ, να αποχωρήσει από τον
σύλλογο, χωρίς αυτό να το απαλλάσσει από υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι
την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης.

Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
1. Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται από το
καταστατικό.
2. Να παρακολουθούν τακτικά τις δραστηριότητες του συλλόγου, που στοχεύουν
στην πραγμάτωση των σκοπών του.
3. Να είναι πάντα παρόντα στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και
να συνδράμουν με κάθε τρόπο το έργο των αποφάσεων τους.
4. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ.

Άρθρο 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το Δικαίωμα:
1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και
ψήφου σε όλα τα θέματα που προβάλλονται για συζήτηση κατά τις εργασίες
τους.
2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του συλλόγου σύμφωνα με
το καταστατικό του.
3. Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ, ύστερα από αίτηση προς το ΔΣ, όταν οι
αιτούντες εκπροσωπούν το 1/10 της δύναμης των μελών του συλλόγου, για
την ευρύτερη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή και περισσότερων
αξιόλογων κατά την κρίση τους θεμάτων.
4. Να υποβάλλουν προβλήματα και αιτήματα γενικότερου ενδιαφέροντος στο
ΔΣ, για την επίλυση τους ή την ικανοποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 12
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
I. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών του.
II. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
III. Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

Άρθρο 13
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΓΣ)
Η ΓΣ είναι το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου και έχει την τελική απόφαση για κάθε
ζήτημα.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
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1. Εγκρίνει και ψηφίζει τα πεπραγμένα του ΔΣ.
2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του συλλόγου.
3. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου
απαιτείται απόφαση της, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και
ανακηρύσσ ειτα επίτιμα μέλη του συλλόγου.
4. Εκλέγει για θητεία 2 ετών το Διοικητικό Συμβούλιο και τηνΕλεγκτική
επιτροπή του συλλόγου και απαλλάσσει το παλιό ΔΣ και την παλιά ΕΕ από τα
καθήκοντα τους.
5. Τροποποιεί το καταστατικό του συλλόγου και αποφασίζει για τη διάλυση του,
με πλειοψηφία των 3/4 εγγεγραμμένων μελών του.
6. Αποφασίζει για την έκδοση πληροφοριακού εντύπου του συλλόγου καθώς και
άλλων παρόμοιων εντύπων.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το πρώτο έτος
της θητείας του, ως τακτική μίαν μόνο φορά μεταξύ του από 15ης Μαρτίου μέχρι
15ης Ιουνίου χρονικού διαστήματος και προεδρεύει ο πρόεδρος του ΔΣ τουσυλλόγου
και αν αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος, των λοιπών μελών του ΔΣ
χρησιμοποιουμένων ως πρακτικογράφων και ως μελών της εφορευτικής επιτροπής.
Η ΓΣ συγκαλείται από το ΔΣ κατά το δεύτερο έτος της θητείας του, ως τακτική μίαν
μόνο φορά 7 ημέρες νωρίτερα ή 7 ημέρες αργότερα από την ημερομηνία λήξης της
θητείας του και τις εργασίες διευθύνει προσωρινό Προεδρείο που εκλέγεται με
ανάταση του χεριού κατά την έναρξη των εργασιών της.
Η πρόσκληση, γραπτή προς τα μέλη του συλλόγου για τη ΔΣ όταν είναι τακτική,
κοινοποιείται 7 ημέρες νωρίτερα από την πραγματοποίηση της και περιέχει και τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση, γραπτή προς τα μέλη του συλλόγου για τη ΓΣ όταν είναι έκτακτη
κοινοποιείται κατά το δυνατόν συντομότερα από την ημέρα της πραγματοποίησης της
και περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 15
ΑΠΑΡΤΙΑ
α) Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν
παρευρίσκονται σε αυτήν το ½ συν 1 των οικονομικώς τακτοποιημένων
μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ επαναλαμβάνεται ύστερα από μία
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη
οποιαδήποτε πρόσκληση προς τα μέλη και πραγματοποιείται με οσαδήποτε
μέλη είναι παρόντα σε αυτήν από τα ταμειακώς τακτοποιημένα.
β). Η ΓΣ που πραγματοποιείται εξ αναβολής από προηγούμενη λόγω μη απαρτίας
και με περιορισμένο αριθμό μελών, έχει την ευχέρεια αναλόγως και της
σοβαρότητας του θέματος ή των θεμάτων, να μεταθέσει τη συζήτηση τους σε
μελλοντική ΓΣ με περισσότερα μέλη.
γ) Απαγορεύεται η συμμετοχή στις ΓΣ και στις ψηφοφορίες, γενικά με
εξουσιοδότηση.

Άρθρο 16
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
α). Οι αποφάσεις των ΓΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του ½ συν 1
τωνμελών της , είτε μυστική είναι η ψηφοφορία είτε με ανάταση της χειρός.
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β). Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική μυστική για την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ
καθώς και για θέματα που η ΓΣ αποφασίζει αναλόγως της σοβαρότητας τους.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός,
αλλά και δια βοής, κατά την απόλυτη κρίση της ΓΣ.

Άρθρο 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ)
α). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 5μελές με 3ετή θητεία και εκλέγεται από την
τακτική Γενική Συνέλευση του 3ου έτους της θητείας του απερχόμενου ΔΣ με
μυστική ψηφοφορία κατά το σύστημα της απλής αναλογικής.
β). Απαγορεύεται η κατάρτιση ψηφοδελτίων με την οποιαδήποτε επωνυμία,
καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο προσέλευση στις αρχαιρεσίες του
συλλόγου, για την εκλογή των οργάνων του, παραταξιακών ομάδων με την
ιδιότητα του οποιουδήποτε πολιτικού, κομματικού ή θρησκευτικού
σχηματισμού, περιεχομένου και φρονήματος ιδεολογικού, ξένου προς του
σκοπούς του.
γ). Ένα και μοναδικό είναι το ψηφοδέλτιο εκλογής των οργάνων του ομίλου και
καταρτίζεται λίγο πριν από την ψηφοφορία σε πίνακα - αφίσα και αναρτάται
σε περίβλεπτο μέρος των εργασιών της ΓΣ με αυτοπροτάσεις των
επιθυμούντων να εκλεγούν αλλά και ετεροπροτάσεις των μελών της που
επιθυμούν να τους εκλέξουν και είναι ανοιχτό σε αριθμό υποψήφιων χωρίς
κανένα περιορισμό.
δ). Η εφορευτική επιτροπή με τη φροντίδα του προσωρινού Προεδρείου μετά την
κατάρτιση του κοινού ψηφοδελτίου, μοιράζει λευκά ψηφοδέλτια
σφραγισμένα με τη σφραγίδα του ομίλου μαζί με τους σχετικούς φακέλους
στα μέλη του, για την κατάρτιση από μέρους τους του ψηφοδελτίου της
αρεσκείας τους.
ε). Στο ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του το κάθε μέλος αναγράφει μέχρι 7
υποψηφίους για το ΔΣ και μέχρι 5 υποψηφίους για την ΕΕ.
στ΄). Η ιδιότητα μέλους του συλλόγου, ως μέλους ή και υπεύθυνου οργάνου
οποιασδήποτε άλλης αναγνωρισμένης από την Επίσημη Πολιτεία, πολιτικής,
πολιτιστικής, αθλητικής ή θρησκευτικής οργάνωσης, δεν αποτελεί κώλυμα
απώλειας της ιδιότητας του, ούτε και το αποκλείει από τα Διοικητικά όργανα.

Άρθρο 18
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
α). Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο και έκτακτα όταν τούτο κριθεί
αναγκαίο από τον πρόεδρο ή το ζητάει έστω και ένα μέλος του, με έγγραφη
αίτηση του από αυτό.
β). Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του
στις συνεδριάσεις.
γ). Σε φανερή ψηφοφορία όταν προκύπτει ισοψηφία, η ψήφος του Προέδρου
υπολογίζεται διπλή. Σε μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Αν
τελικά και πάλι δεν υπάρξει πλειοψηφία, η απόφαση αναβάλλεται για την
επόμενη συνεδρίαση.
δ). Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές
συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμα του και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος
από τον πίνακα των επιλαχόντων και τούτου αρνουμένου ο επόμενος κ.ο.κ.
ε). Κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά τα
οποία μονογράφονται και μετά οριστικοποιούνται στο ειδικό βιβλίο μέχρι την
ημέρα της επόμενης συνεδρίασης, από τα μέλη του ΔΣ.
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Άρθρο 19
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
α). Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί μία θέση στο ΔΣ εκτός του
Προέδρου, αφού γίνει η αναπλήρωση της από τον πίνακα των επιλαχόντων
κατά το άρθρο 18 παράγραφος δ, γίνεται ανασύνθεση του ΔΣ με μυστική
ψηφοφορίασε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.
β). Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του προέδρου, αφού συμπληρωθεί από τον
πίνακα των επιλαχόντων, γίνεται γενική ανασύνθεση σε όλες τις θέσεις του
ΔΣ καθώς και του προέδρου.
γ). Κάθε παραίτηση μέλους του ΔΣ υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε
αποδεκτή αν σε 15 ημέρες δεν αποφασίσει το ΔΣ για την αποδοχή ή όχι της
παραίτησης.
δ). Σε περίπτωση που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο 3 θέσεις από το ΔΣ και
ισάριθμα μέλη από τον πίνακα των επιλαχόντων αρνούνται την αναπλήρωση
τους, τότε τα απομένοντα μέλη του ΔΣ συγκαλούν έκτακτη ΓΣ μέσα σε 2
μήνες για την εκλογή νέου ΔΣ.

Άρθρο 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι των Δημοσίων και Δικαστικών Αρχών,
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών και φορέων,
υπογράφει τις συμβάσεις, συγκαλεί το ΔΣ και διευθύνει τις συζητήσεις του
και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε έγγραφο.
2. Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε
τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
3. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εκπροσωπεί.
5. Συντάσσει με τον Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
7. Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.
8. Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
9. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία τον λογαριασμό της Τράπεζας.
10. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
11. Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
12. Εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού των 500 ευρώ ανά τρίμηνο.
Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο - όταν απουσιάζει
ή κωλύεται - αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους
συμβούλους.

Άρθρο 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
α). Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του συλλόγου στα καθήκοντα
του, όταν για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται προσωρινά προς τούτο.
β). Ο πρόεδρος μπορεί με απόφαση του να εκχωρήσει αρμοδιότητες στον
Αντιπρόεδρο του συλλόγου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά των
συνεδριάσεων του ΔΣ.

Άρθρο 22
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, την αλληλογραφία, το Μητρώο μελών
και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία του Σωματείου με τα μέλη του και
τους τρίτους. Στην αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο.
2. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
3. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε
απαιτούμενο στοιχείο.
4. Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση και ενημέρωση α) του
Βιβλίου Μητρώου μελών, β) του βιβλίου πρακτικών της Γενικής
Συνελεύσεως, γ) του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) του
βιβλίου Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, ε) των Πρακτικών της εφορευτικής
επιτροπής, στ) των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ζ) του διπλοτύπου
αποδείξεων αριθμημένου και θεωρημένου από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και
τον ίδιο και η) Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.
Τον Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους
Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
1. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου
2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και
γραμματίων εισπράξεως που συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
3. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο
Ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
4. Είναι υπεύθυνος εν γένει για την τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών
βιβλίων και στοιχείων και εκπροσωπεί το Σωματείο παράλληλα με τον
Πρόεδρο έναντι των φορολογικών αρχών και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση
των οικονομικών πεπραγμένων του Σωματείου που υποβάλλει στο Δ.Σ.. Τα
οικονομικά στοιχεία του Σωματείου είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή για
όλα τα μέλη του Σωματείου.
5. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής,
της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο
που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους
που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ)
α). Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα
αναπληρωματικά και εκλέγεται όπως ακριβώς και το ΔΣ και για θητεία 2
ετών.
β). Η Ελεγκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα και
προβαίνει στην κατανομή των αξιωμάτων του Προέδρου, του Γραμματέα και
του Μέλους.
γ). Η αναπλήρωση των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται από τον πίνακα
των επιλαχόντων, όπως και των μελών του ΔΣ.
δ). Κύριο έργο της ΕΕ είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ του
συλλόγου και είναι υποχρεωμένη να συντάξει στο τέλος της θητείας της που
συμπίπτει με το τέλος της Θητείας του ΔΣ, λεπτομερή έκθεση των
οικονομικών πεπραγμένων της Διοίκησης του συλλόγου, που καταχωρείται
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στα πρακτικά και παρουσιάζεται κατά τη ΓΣ, την τακτική, του 2ου έτους της
θητείας της.

Άρθρο 25
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Περιφερειακά γράφει στον ένα κύκλο:
«ΤΟ ΚΑΜΗΛΑΡΙ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ» στον δεύτερο κύκλο «KAMILARI CARES» και
στο Κέντρο τη λέξη ΚΑΜΗΛΑΡΙ και το έτος της ίδρυσης του συλλόγου, για την
υποδήλωση του τόπου της καταστατικής του έδρας.

Άρθρο 26
Σε περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Συλλόγων, ως
2θμιου Πολιτιστικού Οργάνου, οπουδήποτε της Ελληνικής Επικράτειας με τους
αυτούς στόχους και σκοπούς του συλλόγου, ο σύλλογος με Γενική Συνέλευση του και
με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του μπορεί να αποφασίσει την
ένταξη του, ως ιδρυτικό ή μη μέλος, σ΄ αυτήν.

Άρθρο 27
Γενική Διάταξη
Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό αποφασίζει το Δ.Σ.
σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. Η προσωρινή διοίκηση που εκλέχτηκε από την
ιδρυτική συνέλευση υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γ.Σ. αμέσως
μόλις ο σύλλογος αποκτήσει νομική προσωπικότητα, για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ.

Άρθρο 28
Διάλυση του Σωματείου
1. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση στην
οποία πρέπει να παρίστανται τα 3/4 των εγγεγραμμένων μελών και να
ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα 50% + 1 των παρόντων. Το ίδιο ισχύει και για
την τροποποίηση του καταστατικού.
2. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση
του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 29
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως περιέρχεται στον Πολιτιστικό
Σύλλογο των Ποταμιών ή όπου αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 30 άρθρα και προήλθε μετά από συζήτηση και
ψήφιση κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του κατά την Ιδρυτική ΓΣ της
…………………….2013 από τα ιδρυτικά μέλη στο Καμηλάρι του Δήμου Φαιστού,
τα οποία υπογράφουν όπως ακολουθεί και εξουσιοδοτούν την Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο Νόμος
ορίζει. και ισχύει από την ημέρα της έγκρισης του από το αρμόδιο Δικαστήριο καθώς
και της δημοσίευσης του στο ειδικό Βιβλίο των Πολιτιστικών Σωματείων.

Καμηλάρι ………………………2013
Τα Ιδρυτικά Μέλη
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