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Κεφάλαιο Α'
Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα
Άρθρο 1. Ίδρυση, Επωνυμία
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος με την Ελληνική επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΠΑΟΚ   » με έδρα την πόλη . Για τις σχέσεις και τις
δραστηριότητες του Συνδέσμου στο εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται και οι μεταφράσεις της
επωνυμίας του σε άλλες γλώσσες, όπως Σουηδικά και Αγγλικά. Για τις σχέσεις μας στο
εξωτερικό ο διακριτικός μας τίτλος θα αποδίδεται ως «S.F. PAOK Helsingborg».



Άρθρο 2. Έδρα
Ο Σύνδεσμος θα στεγάζεται σε χώρο εντός της πόλης . Στα γραφεία του
θα τελούνται όλες οι επίσημες συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, συνελεύσεις και οι εκλογές.


Κεφάλαιο Β'
Διάρκεια Συνδέσμου - Πόροι
Άρθρο 3. Διάρκεια Συνδέσμου
1. Η διάρκεια του Συνδέσμου ξεκινάει να υφίσταται από την ημέρα έκδοσης του προσωπικού
αριθμού (Organisationsnummer) του Συνδέσμου και την αυτόματη εγγραφή του στο
γραφείο μητρώου εταιριών της Σουηδικής εφορίας (Skatteverket). Η διάρκεια του
Συνδέσμου δεν είναι προμελετημένη. Ο Σύνδεσμος έχει την δυνατότητα να διαλυθεί εφόσον
οι προϋποθέσεις το επιτρέπουν όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΣΤ' άρθρο 20 του
παρόντος Καταστατικού.
2. Ο Σύνδεσμος δεν ανήκει σε ΚΑΝΕΝΑΝ. Η αρχή της ίδρυσης του από τα ιδρυτικά μέλη
σηματοδοτεί την ύπαρξη του. Κατά την διάρκεια των ετών ο Σύνδεσμος λειτουργεί σαν
ζωντανός οργανισμός με κινητήριους μοχλούς τα μέλη του και χρησιμοποιεί τα έσοδα του
για να ανταπεξέλθετε στα έξοδα του. Επίσης κατά την διάρκεια των ετών θα υπάρχει ένα
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα περιλαμβάνει το  (5) προσωπικό (Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Σύμβουλος) οι οποίοι θα έχουν την
υποχρέωση της ομαλής λειτουργίας του Συνδέσμου. Το  (5) ΔΣ θα ορίζεται με
βάση τις εκλογές που θα διεξάγονται στον Σύνδεσμο κατά την Γενική Συνέλευση όπως
περιγράφεται στο κεφάλαιο Ε' άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού.
3. Η ετήσια περίοδος του Συνδέσμου αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.



Άρθρο 4. Πόροι
Οι πόροι του Συνδέσμου ορίζονται ως εξής:
1. Η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία θα ορίζεται κάθε φορά από την ετήσια συνέλευση
του Συνδέσμου.
2. Δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων.
3. Έσοδα από χορούς, εκδηλώσεις, πώληση αντικειμένων με το λογότυπο του Συνδέσμου
όπως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων.
..........................................................................................................................................
Για την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου αν χρειαστεί μπορεί κάποιο άτομο να βάλει κάποιο
χρηματικό ποσό στο ταμείο του Συνδέσμου ώστε να διευκολυνθεί η εκάστοτε κατάσταση του
Συνδέσμου. Το οφειλόμενο ποσό θα επιστραφεί στον πιστωτή το συντομότερο δυνατόν. Εάν
αυτό δεν καθιστάτε δυνατόν τότε ο πιστωτής θα λάβει το χρηματικό ποσό στην επόμενη
ανανέωση των μελών, κατά την οποία θα δημιουργηθεί ρευστό στο ταμείο του Συνδέσμου.
..........................................................................................................................................
Οι πιστώσεις και οι δωρεές καταγράφονται στο βιβλίο οικονομικών εσόδων-εξόδων, από τον
Ταμία του Συνδέσμου.

Κεφάλαιο Γ'
Σκοπός - Μέσα - Εκδρομές
Άρθρο 5. Σκοπός
Παράδοση, Αθλητικό πνεύμα, κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 Η ηθική υποστήριξη και ολόθερμη συμπαράσταση προς τον Αθλητικό Σωματείο
«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
– ΠΑΟΚ» σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και στο σύνολο των τμημάτων του
πού έχουν ιδρυθεί.
 Η διαφύλαξη και η προώθηση της ιστορίας, της παράδοσης, και του γοήτρου που
εκφράζει ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 Η διάδοση του ευ αγωνίζεσθε, της ευγενούς άμιλλας, των αθλητικών ιδεωδών και η
καταπολέμηση συμπεριφορών που δεν συμβιβάζονται με την πολιτιστική φύση του
αθλητισμού, όπως κυρίως της βίας, του ρατσισμού και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης.
 Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και η προαγωγή των σχέσεων
μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, καθώς και η με κάθε τρόπο εξύψωση, καλλιέργεια
και διάδοση της εν γένει αθλητικής ιδέας.
 Η δημιουργία ενός αυτόνομου φορέα έκφρασης και δημιουργικής δράσης των μελών
του για τα αθλητικά δρώμενα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 Η διαρκής διεύρυνση του αριθμού μελών του Συνδέσμου και παράλληλα η σύσφιξη
των σχέσεων, η αλληλεγγύη μεταξύ τους και η ουσιαστική προώθηση του φίλαθλου
πνεύματος.
 Η παραγωγή κοινωνικού έργου και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με αντίστοιχους
Συνδέσμους και μέλη αυτών που θα δημιουργηθούν ή έχουν ήδη δημιουργηθεί είτε
στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μέσω μιας διαρκούς επικοινωνίας και ανταλλαγής
ιδεών και προτάσεων τόσο για επίλυση κοινών προβλημάτων όσο και για υλοποίηση
κοινών στόχων.

Άρθρο 6. Μέσα
Την εκπλήρωση των άνω σκοπών του επιδιώκει ο Σύνδεσμος με τους ακόλουθους τρόπους :
1. Με την διοργάνωση εκδρομών (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ' άρθρο 7 του
παρόντος Καταστατικού) σε αθλητικές δραστηριότητες του αθλητικού σωματείου
ΠΑΟΚ σε εξωτερικό και Ελλάδα.
2. Με την διοργάνωση εκδρομών (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ' άρθρο 7 του
παρόντος Καταστατικού) σε διεθνής και ευρωπαϊκούς αγώνες.
3. Με την διοργάνωση παρακολούθησης διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων εντός
Σουηδίας.
4. Με την διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων με τοπικά αθλητικά σωματεία (αγώνες
ποδοσφαίρου).
5. Με
την
εκμετάλλευση
και
χρησιμοποίηση
της
ιστοσελίδας
(http://www.paokhelsingborg.com) του Συνδέσμου ώστε να υπάρχει ενημέρωση και
επικοινωνία με τα μέλη μας και με άλλα άτομα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
6. Με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ώστε να έρχονται σε επαφή τα μέλη του
συνδέσμου.
7. Με την συνεχή συνεργασία του με αντίστοιχους Συνδέσμους της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
8. Με την έκδοση ανακοινώσεων, ώστε να ενημερώνονται τα μέλη μας σχετικά με την
λειτουργία του Συνδέσμου και την πορεία του.
9. Με την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης στην αρχή κάθε ετήσιας περιόδου και
επιπλέον την συγκρότηση συνελεύσεων κατά την διάρκεια του έτους ώστε να
συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις σχετικά με θέματα που απασχολούν τον
Σύνδεσμο.
10. Με την διεξαγωγή εκλογών στην αρχή της ετήσιας περιόδου όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο Ε' άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού.
..........................................................................................................................................
Με κάθε άλλο μέσο, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρετεί τους σκοπούς
του Συνδέσμου.

Άρθρο 7. Εκδρομές
Ένα από τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης του Συνδέσμου είναι η διοργάνωση εκδρομών εντός
και εκτός Σουηδίας. Οι εκδρομές έχουν ως σκοπό την στήριξη της αγαπημένης μας ομάδας,
του αθλητικού σωματείου ΠΑΟΚ, προς όλα τα τμήματα του.

Ο Σύνδεσμος εκτός από τις εκδρομές που θα διοργανώνει για να βρεθεί κοντά στον ΠΑΟΚ, θα
μπορεί να διοργανώνει και εκδρομές για την παρακολούθηση διαφόρων αθλητικών
εκδηλώσεων όπως για παράδειγμα:
1. Διεθνής Αγώνες, Εθνικών Ομάδων, (Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου,
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Διεθνή Φιλικά Ποδοσφαίρου, Ολυμπιακούς
Αγώνες) και οτιδήποτε σχετικό με αθλητές της Εθνικής μας.
2. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, Αθλητικών Σωματείων, (Κύπελλο Πρωταθλητριών
Ευρώπης - UEFA Champions League, Κύπελλο UEFA - UEFA Europa League).
Προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εκάστοτε εκδρομές
1. Συμμετοχή στις εκδρομές που διοργανώνει ο Σύνδεσμος έχουν όλα τα μέλη του
Συνδέσμου.
2. Το κόστος της εκδρομής το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Όλοι όσοι συμμετέχουν σε εκδρομές θα πρέπει να έχουν παραδώσει ένα
φωτοαντίγραφο, της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, στον
Σύνδεσμο.
4. Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την διάρκεια της εκδρομής τα προσωπικά
τους έγγραφα (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο).
5. Πριν από κάθε εκδρομή το κάθε άτομο υπογράφει την συμμετοχή του στα σχετικά
έγγραφα του Συνδέσμου.
6. Ανήλικα άτομα είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις εκδρομές εφόσον υπάρχει η
παρουσία ενός προσώπου που ασκεί την επ’ αυτού γονική μέριμνα.

Κεφάλαιο Δ'
Μέλη - Εγγραφές - Ανανεώσεις - Διαγραφές - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις
Άρθρο 8. Μέλη
Μέλος του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως
εθνικότητας, οι οποίοι υιοθετούν τους σκοπούς του Συνδέσμου, αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα το υφιστάμενο Καταστατικό του Συνδέσμου και δεν έχουν δώσει δείγματα
δράσης ενάντια στους σκοπούς του. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας τους μπορούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου μέσω των προσώπων που
ασκούν την επ’ αυτών γονική μέριμνα. Τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει επίσης να πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ' άρθρο 9 κατωτέρω.

Άρθρο 9. Εγγραφές
1. Εγγραφές μελών γίνονται κατά την διάρκεια όλου του έτους. Δικαίωμα να εγγράψουν
μέλη στο μητρώο του Συνδέσμου έχουν μόνο τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα οποία συνυπογράφουν την αίτηση του αιτούντος.

2. Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του Συνδέσμου, εκτός από τις προϋποθέσεις του
κεφαλαίου Δ' άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται η κατάθεση γραπτής
αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία και
να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα / πιστοποιητικά:
3. Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους την οποία παραλαμβάνει από άτομο του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής προσωπικά στοιχεία του
αιτούντος:
4. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός
Διαβατηρίου, Τηλέφωνο, Email.
5. Επίσης στην αίτηση γίνεται γνώση του υπάρχοντος Καταστατικού και αποδοχή του,
συμπεριλαμβανόμενης της υπογραφής του αιτούντος. Προαιρετικά μαζί με την αίτηση
μπορεί να συνοδευτεί φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, για την
χρησιμοποίηση του σε διάφορες εκδρομές του Συνδέσμου όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο Γ' άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.
6. Άτομα ηλικίας μεταξύ δεκαπέντε (15) έως δεκαοχτώ (18) ετών μπορούν να εγγραφούν
ως μέλη στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία ενός προσώπου που ασκεί την
επ’ αυτού γονική μέριμνα. Το πρόσωπο που ασκεί την γονική μέριμνα θα υπογράφει
ένα έγγραφο γνώσης και αποδοχής της εγγραφής του μέλους στο μητρώο του
Συνδέσμου.
7. Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής στο μητρώο του Συνδέσμου ο αιτών πρέπει να
καταβάλει στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Συνδέσμου το χρηματικό ποσό
της ετήσιας συνδρομής. Προσκομίζοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης παραλαμβάνει
την κάρτα μέλους του Συνδέσμου μαζί με φωτοαντίγραφο της αίτησης εγγραφής, και
αυτό οριστικοποιεί την ολοκλήρωση της εγγραφής του.
8. Επίσης άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας τους
μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στα γραφεία του Συνδέσμου με την παρουσία ενός
προσώπου που ασκεί την επ’ αυτού γονική μέριμνα και εφόσον το άτομο που ασκεί την
γονική μέριμνα είναι ήδη μέλος του Συνδέσμου.
Το εκάστοτε ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ελεύθερα
με απόφαση κατά την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Άρθρο 10. Ανανεώσεις
Ανανεώσεις μελών γίνονται στην αρχή της ετήσιας περιόδου προϋποθέτοντας ότι έχει ήδη γίνει
η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία ταυτόχρονα διεξάγονται και οι εκλογές του
Συνδέσμου. Ενδεικτικά κατά τον μήνα  γίνονται οι καταθέσεις της ετήσιας
συνδρομής και προσκομίζοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης γίνεται αυτόματα η ανανέωση
του μέλους στο μητρώο του Συνδέσμου. Ο μήνας   είναι ο μήνας παράτασης των
εκκρεμοτήτων για τις ανανεώσεις των μελών.

Άρθρο 11. Διαγραφές
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται αυτοδικαίως εάν συντρέχει στο πρόσωπο του
μέλους μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Απόφαση του ίδιου του μέλους για προσωπικούς του λόγους υποβάλλοντας προς το
Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση.

2. Μετά από καθυστέρηση στην πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του για περισσότερο
από τρείς (3) μήνες.
3. Μετά από εισήγηση άλλων μελών και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
με στοιχεία που να δικαιολογούν την διαγραφή.
4. Εμπλέκεται σε βίαιες ενέργειες , ή και ενέργειες ρατσιστικής διάκρισης , ή και σε
διακίνηση ή και σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Σε περίπτωση αυτοδίκαιης απώλειας της ιδιότητας του μέλους κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου
Δ' άρθρο 11 παράγραφος 2 ανωτέρω, το μέλος έχει το δικαίωμα επανεγγραφής - σύμφωνα με
την διαδικασία, που προβλέπεται στο κεφάλαιο Δ' άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού –
άμεσα μόλις καταβάλλει τις οικονομικές του οφειλές προς το Σύνδεσμο.

Άρθρο 12. Δικαιώματα
Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Κάθε Μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
1. Να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.
2. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου εφ’ όσον είναι
ταμειακώς εντάξει.
3. Να λαμβάνει γνώση των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση και
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή προφορικώς
προτάσεις ή ενστάσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.
5. Να μετάσχει στις ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που μπορεί να δημιουργεί ο
Σύνδεσμος με βάση την εκάστοτε καθοριζόμενη διαδικασία.
6. Να μετάσχει στις εκδηλώσεις και εκδρομές που διοργανώνει ο Σύνδεσμος.
7. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους
ως μελών του Συλλόγου, σε διοργανώσεις και προϊόντα.

Άρθρο 13. Υποχρεώσεις
Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του
Συνδέσμου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης , στις επιτροπές και στις
ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και των επιδιώξεων
του Συνδέσμου.
2. Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Συνδέσμου.
3. Να μη αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συνδέσμου, να ενεργεί κατά τρόπο
εξυπηρετούντα των σκοπών του Συνδέσμου, να επιδεικνύει σωματειακή αλληλεγγύη
και να παραλείπει γενικά ότι θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα και τους σκοπούς
του Συνδέσμου.
4. Να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.
5. Να ενισχύει τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου σχετικά με κοινωνικούς σκοπούς και
σκοπούς οι οποίοι προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη στο να μην

εμπλέκεται σε ρατσιστικές ενέργειες , ή και πράξεις βίας, ή και διακίνησης ή και χρήσης
ναρκωτικών και να βοηθά τις προσπάθειες του Συνδέσμου για την καταπολέμηση
αυτών των φαινομένων.

Κεφάλαιο Ε'
Διοικητικό Συμβούλιο - Αρμοδιότητες - Γενική Συνέλευση - Εκλογές Βιβλία Συνδέσμου
Άρθρο 14. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από μελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με
μυστική ψηφοφορία σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως
προβλέπεται από το κεφάλαιο Ε' άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού.
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν όλα τα μέλη, ενήλικες
Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα με την
προϋπόθεση ότι ήδη έχουν ολοκλήρωση ένα (1) έτος ως ενεργά μέλη του Συνδέσμου.
3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός
Γραμματέας, Ταμίας, Σύμβουλος. Εκ των οποίων ένας αναλαμβάνει την θέση του
Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου. Τα  (5) μέλη είναι όλοι άμισθοι και
εκλέγονται από τις εκλογές του Συνδέσμου μεταξύ των μελών του.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυο (2) έτη.
5. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, του
Συμβούλου δεν μπορούν να συμπίπτουν σε ένα (1) πρόσωπο. Την ιδιότητα του
Οργανωτικού Γραμματέα μπορούν να την μοιράζονται δύο (2) και περισσότερα
πρόσωπα.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των
εργασιών του Συνδέσμου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνει πως είναι αναγκαίο ή το
ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα
δεύτερο (1/2) συν ένα (1) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του
Συνδέσμου.
8. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.
9. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
10. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται νωρίτερα μέσο των ηλεκτρονικών τους
επαφών (e-mail).
11. Σε περίπτωση που παραιτηθεί από κάποια ιδιότητα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
αυτό αναπληρώνεται από έναν Αναπληρωτή. Αν παραιτηθεί ο Πρόεδρος απευθείας τον
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν παραιτηθεί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο τότε
διεξάγονται όσο δυνατόν πιο σύντομα εκλογές.
Αρμοδιότητες:
12. Διοικεί τον Σύνδεσμο.
13. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συνδέσμου.
14. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
15. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.

16. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
17. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
18. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου.
19. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του
Συνδέσμου.
20. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συνδέσμου καθώς και τις
έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται
στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα.
21. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον τρίτων και των κρατικών
Αρχών.
22. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
23. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύνδεσμο.
24. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα
έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου, με
πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των
στοιχείων.

Άρθρο 15. Αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Διοικεί τον Σύνδεσμο.
Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συνδέσμου.
Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.
5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
7. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου.
8. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του
Συνδέσμου.
9. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύνδεσμος.
10. Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών του Συνδέσμου.
11. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον άλλων φορέων.
12. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύνδεσμο.
13. Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα
έγγραφα, βιβλία και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου.
1.
2.
3.
4.

Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος:
1. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Γενική
Συνέλευση και τις έκτακτες συνεδριάσεις των μελών.
2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
3. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον των τρίτων, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση
αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Εκτελεί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συνδέσμου.
Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό τραπέζης.
Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο – όταν απουσιάζει ή
κωλύεται – αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Αντιπρόεδρος:
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες.
Ο Γενικός Γραμματέας:
1. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συνδέσμου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής
των αποφάσεων του ΔΣ.
2. Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Συνδέσμου.
3. Τηρεί το μητρώο των μελών του Συνδέσμου.
4. Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συνδέσμου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο
στοιχείο.
Ο Ταμίας:
1. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου.
2. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο Σύνδεσμος τηρεί στη Τράπεζα.
3. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως, του
Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του
Συνδέσμου.
4. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί βιβλίο κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.
5. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.
6. Υποβάλλει σε κάθε Γενική Συνέλευση συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των
οικονομικών του Συνδέσμου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Σύμβουλος:
1. Ο Σύμβουλος έχει συλλογική ευθύνη για το σωματείο, δεν έχει όμως ούτε μειωμένα
δικαιώματα ούτε μειωμένες ευθύνες και υποχρεώσεις.
Ο Οργανωτικός Γραμματέας:
1. Φροντίζει για την προβολή του Συνδέσμου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν
εκπροσωπεί ο ίδιος τον Σύνδεσμο αλλά φροντίζει για την προώθηση των εκδηλώσεων,
δραστηριοτήτων κλπ. του Συνδέσμου ώστε να γίνουν αυτές γνωστές στο ευρύ κοινό.
2. Φροντίζει την οργάνωση του Συνδέσμου προς την ευρύτερη περιφέρεια.

Άρθρο 16. Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στον μήνα
Ιανουάριο (στην αρχή κάθε ετήσιας περιόδου), έκτακτα δε όταν το ζητήσει το
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη ειδοποιούνται νωρίτερα μέσο των ηλεκτρονικών τους
επαφών (e-mail).
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν ένα
(1) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου και
αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική
Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο
μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν
είναι παρόντα.
3. Συμμετοχή έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όλα τα
εγγεγραμμένοι μέλη του Συνδέσμου. Κατά την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης
συζήτιουνται και παίρνονται αποφάσεις σχετικά με θέματα που απασχολούν τον
Σύνδεσμο.
4. Πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης όλα τα παρόντα μέλη που θα λάβουν μέρος
υπογράφουν στο παρουσιολόγιο το οποίο μαζί με την Ημερήσια Διάταξη η οποία
αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση και τις αποφάσεις αποθηκεύονται στο αρχείο του
Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες αυτής και
ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών της
Γενικής Συνέλευσης τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο.
5. Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών
οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα πρέπει να είναι
μυστική, ενώ κάθε ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική
κλήση.
Τα θέματα που συζητιούνται είναι κάποια υποχρεωτικά θέματα αλλά και θέματα τα οποία
προτείνονται από τα παρευρισκόμενα μέλη. Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως
κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:
1. Απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς και του έργου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Αναλυτική πορεία των οικονομικών του Συνδέσμου (έσοδα, έξοδα,
προϋπολογισμός).
3. Εσωτερικά προβλήματα της λειτουργίας του Συνδέσμου.
4. Τρόποι καλυτέρευσης του Συνδέσμου σε διάφορα θέματα.
5. Μελλοντικά σχέδια προς υλοποίηση.

Άρθρο 17. Εκλογές
1. Εκλογές διεξάγονται στον Σύνδεσμο μια (1) φορά ανά δυο (2) έτη. Τακτικά γίνεται πριν
από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης με συνοπτικές διαδικασίες.
2. Αν κατά την διάρκεια του έτους κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θελήσει να
παραιτηθεί τότε αυτό το μέλος τον αναπληρώνει ένας εκ των δυο (2) Αναπληρωτών.
Αυτό ισχύει μόνο κατά την παραίτηση του Αντιπροέδρου, Γραμματέα, του Ταμία και

του Συμβούλου. Στην περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου
αναλαμβάνει απευθείας ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου.
3. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλουν σχετική
έγγραφή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τρεις (3) μέρες πριν την ημέρα των
Εκλογών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
Σύνδεσμο και να έχουν ολοκληρώσει ήδη ένα (1) έτος ως ενεργά μέλη του Συνδέσμου.
Ο κάθε υποψήφιος υποβάλλει την υποψηφιότητα του για κάποια συγκεκριμένη
αρμοδιότητα. Επίσης μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και για περισσότερες από μια
(1) αρμοδιότητες.
4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο
σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος, με σταυρό, τα πρόσωπα της προτιμήσεως
τους,  (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Στερούνται αυτοδικαίως του δικαιώματος ψήφου όλα τα μέλη που δεν έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Συνδέσμου.
6. Πριν από κάθε μυστική ψηφοφορία επιλέγετε και μια εφορευτική επιτροπή η οποία θα
εκτελέσει όλα τα χρέη της εκλογής.
7. Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα
του υποψηφίου Διοικητικού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.
8. Η εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από τέσσερα (4) άτομα, τα οποία επιλέγονται από
τα μέλη του Συνδέσμου ως εξής.
9. Τα άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν στην εφορευτική επιτροπή ανακοινώνονται την
ίδια στιγμή πριν τις Εκλογές και με ονομαστική κλήση και ανάταση χεριού από τα
παρόντα μέλη, εκλέγονται τα τρία (3) πρόσωπα με απόλυτη πλειοψηφία.
10. Ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής επιμελείται να μοιράζει τα ψηφοδέλτια, δύο μέλη
επιμελούνται το άνοιγμα και το διάβασμα των ψηφοδελτίων, και ένα μέλος επιμελείται
την σωστή καταγραφή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Κατά την διαδικασία των εκλογών τηρούνται τα παρακάτω βήματα:
1. Όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου ανακοινώνονται από την εφορευτική
επιτροπή. Ένα ένα προσέρχονται στην εφορευτική επιτροπή η οποία ταυτοποιεί το
μέλος από το μητρώο μελών και το καταγράφει στην λίστα των ψηφοφόρων των
εκλογών, υπογράφοντας το ίδιο μέλος την συμμετοχή του.
2. Έπειτα παραλαμβάνει το ψηφοδέλτιο στο οποίο βάζει  (5) σταυρούς αριστερά από
τα πρόσωπα της προτίμησης του για το Διοικητικό Συμβούλιο. Δύο και παραπάνω
ψήφοι για μία ιδιότητα ακυρώνει όλο το ψηφοδέλτιο.
3. Στην συνέχεια ο ψηφοφόρος τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.
4. Αφού αυτή η διαδικασία επαναληφθεί για όλα τα μέλη, η κάλπη κλείνει.
5. Η κάλπη ανοίγει από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και γίνεται αρχικά μία
καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και ταυτοποίηση τους με βάση την λίστα των
ψηφοφόρων.

6. Δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής ανοίγουν και διαβάζουν τα ψηφοδέλτια.
7. Το τέταρτο μέλος καταγράφει τους ψήφους και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
8. Τα αποτελέσματα καταγράφονται και συνυπογράφονται από την εφορευτική επιτροπή
στο αρχείο των εκλογών.
Μετά το πέρας των εκλογών τα ψηφοδέλτια είναι ελεύθερα για καταμέτρηση από οποιοδήποτε
μέλος του Συνδέσμου για να σβηστεί οποιαδήποτε αμφιβολία για τα αποτελέσματα.

Άρθρο 18. Βιβλία Συνδέσμου
Τα βιβλία που τηρεί ο Σύνδεσμος είναι:
1. Βιβλίο Μητρώου μελών του Συνδέσμου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των
μελών (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός
Διαβατηρίου, Τηλέφωνο, Email.).
2. Βιβλίο εγγραφών μελών, καθώς επίσης και βιβλίο εγγραφών ανηλίκων
3. Βιβλίο ανανεώσεων μελών.
4. Βιβλίο διαγραφών μελών.
5. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.(Θέματα προς συζήτηση, Αποφάσεις)
6. Βιβλίο Εκλογών (Υποψήφιοι, Λίστα ψηφοφόρων, Ψηφοδέλτια, Αποτελέσματα
Εκλογών).
7. Βιβλίο Οικονομικών (Εσόδων – Εξόδων).
8. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.
Τα παραπάνω βιβλία δύνανται να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία, βάση
δεδομένων, ηλεκτρονικά κείμενα, λογιστικά φύλλα) και επίσης φυλάσσονται και σε έντυπη
μορφή.

Κεφάλαιο ΣΤ'
Τροποποίηση Καταστατικού - Διάλυση Συνδέσμου - Περιουσία - Ιδρυτικά
Μέλη - Τελική Διάταξη
Άρθρο 19. Τροποποίηση Καταστατικού
1. Ο Σύνδεσμος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με πλειοψηφία (αν
παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν ένα (1) τουλάχιστον των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών του και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα
3/4 αυτών).
2. Αυτό αποφασίζεται σε Συνελεύσεις τις οποίες διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του
Συνδέσμου.

Άρθρο 20. Διάλυση Συνδέσμου
Η διάλυση του Συνδέσμου είναι πιθανή εφόσον τα μέλη και οι πόροι του Συνδέσμου το
επιτρέψουν.
Αναλυτικά
1. Τα μέλη του Συνδέσμου μειωθούν κάτω από το όριο το οποίο οριοθετεί το Διοικητικό
Συμβούλιο την ομαλή λειτουργία του Συνδέσμου.
2. Αν τα οικονομικά του Συνδέσμου είναι κάτω από επιτρεπτό όριο στο οποίο
εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Συνδέσμου.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση την ομόφωνη ψηφοφορία των
εναπομεινάντων μελών ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί.
Υπάρχει όμως η περίπτωση εφόσον το επιθυμούν κάποια μέλη να συνεχίσουν την λειτουργία
του Συνδέσμου χωρίς γραφεία και χωρίς πόρους.

Άρθρο 21. Περιουσία Συνδέσμου
1. Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως διανέμεται μεταξύ των μελών του.
2. Όλη η ακίνητη περιουσία ρευστοποιείται και μαζί με το εναπομείναντο χρηματικό ποσό
στον λογαριασμό της τράπεζας διατίθεται σε κάποιο σύλλογο ο οποίος βοηθάει με την
δράση του παιδιά ή κάποια μερίδα ανθρώπων με προβλήματα υγείας.
3. Σαν περιουσιακό στοιχείο συγκαταλέγεται και το σήμα, λογότυπο, του Συνδέσμου και
το οποίο προστατεύεται από τον Σύνδεσμο και είναι ο μόνος πάροχος αντικειμένων στα
οποία αναγράφονται το σήμα και ο τίτλος του Συνδέσμου.
4. Εφόσον παρατηρηθεί από άτομα, μέλη ή μη μέλη του Συνδέσμου, να διανέμουν
αντικείμενα με το σήμα και τον τίτλο του Συνδέσμου θα τιμωρούνται και θα διώκονται
δικαστικός και δια του ισχύοντος νόμου της παραπλάνησης και της κατοχύρωσης
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σήματος και ονόματος.

Άρθρο 22. Ιδρυτικά Μέλη
Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αλλάξει από τα Ιδρυτικά μέλη και την διαχείριση του
Συνδέσμου θα την παραλάβουν νέα πρόσωπα, τα Ιδρυτικά μέλη χάνουν την ισχύ τους.

Άρθρο 23. Τελική Διάταξη
Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από έξι (6) Κεφάλαια και είκοσι τρία (23) Άρθρα
αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και εγκρίνεται κατ' άρθρο και στο σύνολό του από εμάς τους
ιδρυτές που συνήλθαμε σήμερα στις ....................................................... στην οδό
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Το παρόν Καταστατικό εκτυπώνετε σε  (7) αντίγραφα τα οποία υπογράφονται όλα από τα
ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου. Από ένα (1) θα κατέχει κάθε ιδρυτικό μέλος, ένα (1)
αποθηκεύεται στο αρχείο του Συνδέσμου και ένα (1) αναρτιέται σε πίνακα εντός των γραφείων
του Συνδέσμου.
Επίσης το παρόν Καταστατικό είναι δυνατόν να μεταφραστή στα Σουηδικά ή και στα Αγγλικά.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

1.





2.





Αντιπρόεδρος

3.





Γεν.Γραμματέας

4.





Ταμίας

5.



 

Διοικητικός
σύμβουλος



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

