
ApjB. Μητρώου Σω ματείου.
Αριβ. Αττοφοσ. Ανα γνώ ρισης.irZ.Ti.' 

Αριβ. Αποφ. Τροποποίησης
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  (_^,οα Ο  

Το υ  Σωυατείου υε τ η ν  επω νυυία  

Δ ΙΚ Τ Υ Ο  Γ ΙΑ  Τ Α  Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Π Α Τ Λ Τ Ο ν

Ά ρ θ ρ ο  1

ΙΔΡΥΣΗ -  ΕΠΩΝΥΜΤΑ -  ΣΗΜΑ

M a i a S u .
ν- Κ Θ .

1. Ιδρύεται με το παρόν μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία

«Δ ΙΚ ΤΥ Ο  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΑ ΤΟ Υ Π ΑΙΔΙΟ Υ» και με διακριτικό τίτλο 
«Δ ΙΚ ΤΥ Ο ».

2. Το Σωματείο έχει σήμα το οποίο αποτυπώνεται στα έγγραφά του και 

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

3. Το Σωματείο έχει σφραγίδα, η οποία φέρει το διακριτικό τίτλο του 
Σωματείου.

Ά ρθ ρο  2

ΈΔΡΑ

1* Ε<5Ρα ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και τα γραφεία του 

στην οδό Αλκαμένους 11Β, Σταθμός Λαρίσης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το Σωματείο 

μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του 
Εξωτερικού.

Ά ρθ ρο  3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Σωματείου είναι μη κερδοσκοπικός και ειδικότερα είναι:

1. η εφαρμογή και η διάδοση της Σύμβασης του ΟΗΕ που η χώρα μας 
υπέγραψε το 1992, καθώς επίσης η διάδοση της τελευταίας 
απόφασης της Ειδικής Συνόδου του ΟΗΕ «Ένας Κόσμος 
Κατάλληλος για τα Παιδιά»,



2. η προάσπιση των δικαιωμάτων του 
επίπεδο,

παιδιού σε εθνικό και

3. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τα δικαιώματα τω ν παιδιών με 
σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την 
κινητοποίηση ψορέων της τοπικής και της ευρύτερης 

κοινωνίας,

4. η -υλοποίηση δράσεων αλληλεγγύης και ειδικότερα 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 

που συμβάλλουν στην καλύτερη συνειδητοποίηση, ότι όλα τα 

παιδιά ανήκουν στην ίδια κοινότητα και έχουν τα ίδια 

δικαιώματα,

5. η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, η κατανόηση 

στην ετερότητα και το διαφορετικό, η ενίσχυση της πολιτιστικής 

κατανόησης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων,

6. η κινητοποίηση για την καταπολέμηση κάθε λογής διακρίσεων, 

όπως στην καταγωγή ή το θρήσκευμα,

7. η ανάδειξη των προβλημάτων τω ν παιδιών που ανήκουν σε 

ευαίσθητες ομάδες, όπως παιδιά-πρόσφυγες, παιδιά 

μεταναστών, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά που νοσηλεύονται, 

παιδιά έγκλειστα σε ιδρύματα ή σε φυλακές ανηλίκων,

8. η ενημέρωση τω ν παιδιών για τους θεσμούς με τους οποίους 

αυτά προστατεύονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, όπως Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Ο Η Ε ), 

Συνήγορος του Παιδιού, Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Ν. 2646/98), Παροχή Ψυχικής 

Υγείας (Ν. 2716/01), Σύμβαση (1 8 2 ) για την Απαγόρευση και 

Άμεση Δράση για την Εξάλειψη των Χειριστών Μορφών



Παιδικής Εργασίας (Δ ιεθνής Οργάνωση Εργασίας),

9. η ευαισθητοποίηση για τη ν  αύξηση τω ν κοινωνικών παροχών 

για τα παιδιά,

10. η διευκόλυνση τω ν παιδιών για άμεση πρόσβαση σε όλες 

τις μορφές των συστημάτων υπεράσπισής τους,

11. η 'διευκόλυνση τω ν παιδιών για πρόσβαση σε εκπαιδευτικές 

και πολιτιστικές δράσεις,

12. η διευκόλυνση όλω ν τω ν παιδιών στην πρόσβαση σε κάθε 

μορφής εκπαιδευτική δραστηριότητα,

13. η επιδίωξη για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και η προσπάθεια 

για διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης,

14. η ενθάρρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση εθνοτικών 

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ρομά, μουσουλμάνω ν, 

μεταναστών) ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων,

15. η διασφάλιση του δικαιώματος όλω ν τω ν παιδιών στη χρήση 

κάθε διδακτικού μέσου, όπως οπτικοακουστικών μέσων, νέων 

τεχνολογιώ ν, κλπ,

16. η κινητοποίηση για τη ν  προστασία τω ν παιδιών από τη ν πρόωρη 

επαγγελματική απασχόληση και τη ν εργασιακή εκμετάλλευση, 

ιδιαιτέρως σε εθνοτικές και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες,

17. η ευαισθητοποίηση σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να 

προστατεύεται από κάθε μορφής βία, από τη ν  προσβολή, τη ν 

εγκατάλειψη, τη ν  παραμέληση, τη ν κακή μεταχείριση ή



19. η διεξαγωγή ερευνών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο για τη 

συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στα δικαιώματα 

τω ν παιδιών, στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών εκπαιδευτικής 

και πολιτιστικής έκφρασης, στην ανάδειξη ευκαιριών συμμετοχής 

σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις,

20. η έκδοση εντύπων, περιοδικών, βιβλίων που συμβάλλουν στη 

διάδοση των πληροφοριών για τα δικαιώματα τω ν παιδιών, τα 

οποία θα διανέμονται δωρεάν ,

21. η εγκαθίδρυση, αναβάθμιση και περιφρούρηση θεσμών για τα 

παιδιά και τα δικαιώματά τους στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του 

Ν .2731/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην επιδίωξη του σκοπού 

αυτού εντάσσονται ιδιαίτερα η ενίσχυση των εκπαιδευτικών 

θεσμών και η διασφάλιση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης στις 

χώρες αυτές, με έμφαση στα παιδιά τω ν ασθενεστέρων και 

μειονεκτουσών ομάδων πληθυσμού, καθώς επίσης η 

ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση τω ν πολιτών τους σε 

θέματα εκπαίδευσης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων τω ν 

ανηλίκων, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της μορφωτικής 

και πολιτιστικής στάθμης των κατοίκων των αναπτυσσομένων 

χωρών. Στο σκοπό αυτό εντάσσονται και η ευαισθητοποίηση και 

ενεργοποίηση τω ν πολιτών, στη χώρα μας, για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στις αναπτυσσόμενες χώρες,

22. η παρέμβαση σε ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα και 
λοιπούς χώ ρους' εγκλεισμού ανηλίκων, με στόχο να τους
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εξασφαλίσει καλές συνθήκες διαβίωσης, καθώς επίσης το σεβασμό 

και τη διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων τους, να ενισχύσει 

την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να υποδείξει 

τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου τους και να 

συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από μέρους τους, να 

διευκολύνει την έκφραση και την επικοινωνία τους με την 

κοινωνία, να προετοιμάσει και να υποστηρίξει την κοινωνική τους 

επανένταξη υπό τους, κατά το δυνατό, βέλτιστους αντικειμενικά 

όρους,

23. η δημιουργία δικτύου ομάδων ανάγνωσης σε όλη τη χώρα,

24. η προώθηση της συνεργασίας και αδελφοποίησης σχολείων, με 

σχολεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές ή 

παρουσιάζουν άλλες ιδιαιτερότητες,

25. η θέση σε λειτουργία και η παρακολούθηση της λειτουργίας του 

«Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού»,

26. η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα 

με συναφείς σκοπούς,

27. Η διατύπωση και η εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα 

δικαιώματα του παιδιού,

28. η προαγωγή της ισότητας των φύλων και η με κάθε τρόπο 

υποστήριξη της κατάργησης κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος τω ν 

γυναικών, η ανάληψη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για την 

ενδυνάμωση της θέσης και του ρόλου τους στην κοινωνία, την 

εργασία, την οικογένεια, τη δημόσια ζωή, ως ισχυρού παράγοντα 

υποστήριξης των παιδιών εντός και εκτός οικογενειακού πλαισίου,

29. Η παροχή νομικής βοήθειας και κάλυψης προς τρίτους, 

ανθρωπιστικής, οικονομικής, ιατρικής συνδρομής,



εντός και εκτός της χώρας.

Ά ο θ ο ο 4

ΜΕΣΑ

Τα παραπάνω επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο και σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες κρατικές, και δημοτικές Αρχές και υπεύθυνους κατά θέμα 

φορείς. Ενδεικτικά, οι σκοποί του ΔΙΚ ΤΥΟ Υ επιδιώκονται.

1. με τη συνεργασία υπουργείων, οργανισμών, φορέων που 

ευαισθητοποιούνται για το παιδί,

2. με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις προαγωγής και προστασίας 

τω ν δικαιωμάτων του παιδιού,

3. με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συγκεντρώσεων για 

τη συνειδητοποίηση και την επίτευξη των σκοπών του ΔΙΚΤΥΟ Υ,

4. με την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις δραστηριότητες και 

τα θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς του ΔΙΚΤΥΟ Υ,

5. με παραστάσεις και υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για 

την ενημέρωση και τη λύση τω ν προβλημάτων που θα προκύπτουν, 

καθώς και με τη χρήση κάθε δημοσιότητας,

6. με κάθε νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει

στην επίτευξη τω ν σκοπών του ΔΙΚ ΤΥΟ Υ,

7. με την οργάνωση και λειτουργία επιμορφωτικών εργαστηρίων στα 

οποία συντελείται η επεξεργασία τω ν στόχων της δράσης του.

Αντιστοίχως προς το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του, το Δ ΙΚ ΤΥ Ο  

διαθέτει απόλυτη περιουσιακή αυτοτέλεια. Η λειτουργία και η 

δραστηριότητά του δεν εξαρτώνται από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό 

οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ά ο θ ο ο  5

ΠΟΡΟΙ
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Οι πόροι του ΔΙΚΤΥΟΥ προέρχονται από:

1. δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή τω ν μελών του,

2. έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης (Γ .Σ .),

3. δωρεές και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις, 

ιδιωτικές χορηγίες, που γίνονται δεκτές από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ .Σ .),

4. διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών, εορτών, χορών, 

σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδρομών, εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, εράνων, καθώς και από κάθε 

άλλη νόμιμη αιτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο,

5. κρατικές ή δημοτικές επιχορηγήσεις,

6. αξιοποίηση της όποιας περιουσίας του ΔΙΚΤΥΟΥ.

7. προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικά-Κρατικά 

προγράμματα, καθώς και προγράμματα των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8. Ιδιωτικές χορηγίες φορέων, ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και 
άλλων οργανισμών.

Ολες οι δωρεές προς το ΔΙΚΤΥΟ  γίνονται δεκτές με απόφαση του 

Δ -Σ. και είναι επώνυμες, εκτός εάν δεν το επιθυμεί ο δωρητής.

Το  ΔΙΚΤΥΟ δεν μπορεί να αποδεχθεί δωρεά, εφόσον θα πρέπει να 

εμπλακεί σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή εάν υπάρχει κίνδυνος να 

χαρακτηριστεί ότι δήθεν επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό, επειδή αυτό 
απαγορεύεται ρητά από το καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο  6 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ

Η περιουσία του ΔΙΚΤΥΟΥ διατίθεται προς επίτευξη του σκοπού 

του, με απόφαση του Δ.Σ. που εξουσιοδοτεί σχετικώς τον Πρόεδρο, 

τον Ταμία ή άλλο μέλος του για τη διενέργεια της ειδικώς 
κατονομαζομένης οικονομικής πράξης.

Απαγορεύεται στο ΔΙΚΤΥΟ , κατά την εκμετάλλευση της 

περιουσίας του, να αναμιχθεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση και να
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εισπράξει προμήθεια κατά τη διενέργεια των πράξεων ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς ^ ^ ^ 1
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της περιουσίας του. Απαγορεύεται επίσης να διαθέτει την περιουσία

του για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπει το 

καταστατικό του.
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Ά ρ θ ρ ο  7

Α. Τακτικά Μέλη

Τακτικά Μέλη του ΔΙΚΤΎΟΥ μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί, γονείς και 

όσοι ευαισθητοποιούνται για τα δικαιώματα του παιδιού και μπορούν να 

αναλάβουν δράσεις με τις οποίες θα ενημερώνουν και θα κινητοποιούν 

τη μαθητική κοινότητα, την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο ΔΙΚΤΥΟ , επιπλέον της τακτικής 

εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων, είναι η ανάληψη 

πρωτοβουλιών και η υποβολή προγραμμάτων δράσης σχετικών με τα 

δικαιώματα του παιδιού, όπως συζήτηση της απόφασης του ΟΗΕ στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων, ενημέρωση στο σχολείο ή στην 

ευρύτερη κοινότητα, διαθεματικές προσεγγίσεις, πρότυπες διδασκαλίες, 

συμπράξεις με άλλα σχολεία, ευαισθητοποίηση και δράσεις αλληλεγγύης για 

παιδιά πρόσφυγες, παιδιά μεταναστών, παιδιά με αναπηρίες, εκδηλώσεις με 

γονείς, θεατρικές παραστάσεις, κ.ά.

Β. Επίτιυα Μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. και με 

ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών (μετά από 

πρόταση του Δ.Σ.) πρόσωπα που προσέφεραν ιδιαίτερα σημαντικές 

υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών του ΔΙΚΤΥΟΥ. Τα  Επίτιμα μέλη 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής και μετέχουν 

στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Γ. Ανήλικοι

Στις δραστηριότητες του Δικτύου μπορούν να συμμετέχουν ανήλικοι, 

με τη συνοδεία κι επίβλεψη ή τη ρητή κι έγγραφη συναίνεση των
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ύέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους, χωρίς να αναλαμβάνουν καμία 

Ο  /υποχρέωση και χωρίς να αποκτούν τα δικαιώματα των Τακτικών Μελών.
//

Άοθοο 8
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

(Είσοδοί υελών -  Απογώοησπ)

1. Για να εγγράφει κάποιος στο ΔΙΚΤΥΟ, πρέπει να καταβάλει το 

ορισμένο δικαίωμα εγγραφής και, για να διατηρήσει την ιδιότητα του 

μέλους, πρέπει να καταβάλλει την οριζόμενη ετήσια συνδρομή του.

2. Για να γίνει κάποιος μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ πρέπει να υποβάλει 

σχετική αίτηση (προφορική ή και έγγραφη) προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ., μετά 

από εισήγηση δύο μελών του, εξετάζει εάν συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις και αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντα, κατά 

την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.

3. Η εγγραφή κάποιου ως μέλους του ΔΙΚΤΥΟΥ, συνεπάγεται 

αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους του των διατάξεων του παρόντος 

Καταστατικού και των, κατ' εφαρμογή του, αποφάσεων της Γ.Σ.

4. Κάθε μέλος του ΔΙΚΤΎΟΥ έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη 

δήλωση του προς το Δ.Σ., να αποχωρεί οποτεδήποτε από το ΔΙΚΤΥΟ. Η περί 

αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται στο Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον 

μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Άοθοο 9

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

(Οικονουικέε υπογρεώσεΐί υελών) 1 2

1. Για να εγγράφει στο μητρώο του ΔΙΚΤΥΟΥ, το νέο μέλος 

πρέπει να καταβάλει για δικαίωμα εγγραφής το χρηματικό εκείνο ποσό 

που εκάστοτε ορίζει και μπορεί ελευθέρως να αναπροσαρμόζει η Γενική 

Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

2. Τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο 

του ΔΙΚΤΥΟΥ ετήσια συνδρομή που επίσης ορίζει και μπορεί ελευθέρως 

να αναποοσαουόίει π Γενική Συνέλευση των μελών, ύστερα από



πρόταση του Δ.Σ. Ως έτος ορίζεται π σχολική περίοδος που αΡ Χ · ^ ζ ^ [ ^ ^ Λ 

Σεπτέμβριο. Τα μέλη καταβάλλουν επίσης τις έκτακτες και \  

υποχρεωτικές εισφορές που εκάστοτε ορίζει η Γ.Σ. ως αναγκαίες για την

επίτευξη των σκοπών του ΔΙΚΤΎΟΥ.
3. Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του επί 

ένα (1 ) τουλάχιστον έτος, διαγράφεται από το ΔΙΚ ΤΥΟ  και μετά από την 

παρέλευση 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του από το Δ .Σ. Το 

μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως, μόλις καταβάλει τις 

καθυστερουμενες συνδρομές.
4. Το  Δ .Σ. μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο

εκκρεμοτήτων μελών πουτακτοποίησης των οικονομικών 

καθυστερούν, από δικαιολογημένη αιτία, να καταβάλουν τη συνδρομή 

τους, για περισσότερο από ένα (1 ) έτος. Το  Δ .Σ . μπορεί επίσης, με 

ειδική απόφασή του, να μειώσει το οφειλόμενο ποσό ή ακόμη και να 

απαλλάξει τα μέλη αυτά εξ ολοκλήρου από την πληρωμή, εφόσον τούτο 

κριθεί σκοπό ή ηθικά αναγκαίο.

Ά ρ Θρ ο  10

Λ Τ Κ Α ΙΩ Μ Α Τ Α  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

1 Μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μελών, ψηφίζουν για κάθε 
θέμα εκλέγουν τα όργανα του ΔΙΚΤΥΟΥ και εκλέγονται σε αυτα, 
εφόσον όμως έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

2. Όλα τα μέλη του ΔΙΚΤΎΟΥ μπορούν να μετέχουν στις 
συνεδριάσεις, επιτροπές, συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του

ΔΙΚΤΎΟΥ.

Τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1 Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

2. Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τυχόν 

τους έχουν ανατεθεί. Κάθε παροχή υπηρεσίας από μέλος προς το 

ΔΙΚΤΥΟ θεωρείται ότι γίνεται αφιλοκερδώς και στο πλαίσιο των

ΙΟ



υποχρεώσεών του ως μέλους.
3. Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τρν επίτευξη 

των σκοπών του ΔΙΚΤΎΟΥ και, αντίστοιχα, να απέχουν από κάθε 

αντίθετη ενέργεια.
4. Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Γ.Σ. και του δ .λ .

5. Τα τακτικά μέλη να καταβάλλουν ανελλιπώς την ετήσια

συνδρομή τους. , Τι̂ -τ
6. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Ά ο Θρ ο  11

ΔΙΑΓΡΑΦΗ -  ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1. Μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ το οποίο, με πράξεις ή παραλείψεις, βλάπτει 

τους σκοπούς του ΔΙΚΤΥΟΥ και δεν τηρεί τις διατάξεις του 

καταστατικού ή τις αποφάσεις τρς Γ.Σ. και του Δ.Σ., διαγράφεται 

από το ΔΙΚΤΥΟ.

2. Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του επί ένα (1 ) 

τουλάχιστον έτος και μετά τρν παρέλευση 15 ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίησή του από το Δ.Σ., διαγράφεται από το ΔΙΚΤΥΟ,

με απόφαση του Δ.Σ.

3. Στα μέλη που απειθαρχούν ή συστηματικά παρεκτρέπονται στις 

συνεδριάσεις των Γ.Σ. και τις διαταράσσουν ή εμποδίζουν τρν 

ομαλή διεξαγωγή τους ή αρνούνται να επανέλθουν στην τάξη 

ανακαλούμενα από τον Πρόεδρο, η Γ ·Σ · μπορεί να επιβάλλει 

πειθαρχικές ποινές, όπως η επίπληξη ή κσι Π διαγραφή ακόμη. Σε 

κάθε περίπτωση, η Γ.Σ. πριν λάβει απόφαση καλεί το μέλος να 

πααάσνει εξηγήσεις.



Λ
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4. Η απόφαση της Γ .Σ . περί διαγραφής μέλους του ΔΙΚΤΥΟΥ, 

περιπτώσεις τω ν παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, λαμβανε^αι 

με καθορισμένη πλε,οψηφ'ια τω ν 2/3 τω ν παρόντων σε αυτήν κ « ^ | |  

ενήμερων μελών του ΔΙΚΤΥΟ Υ, και εφόσον το μέλος αυτό « ε .  ^  ,

Κληθεί σε απολογία προ 15 ημερών.

5. Αντίγραφο της περί διαγραφής απόφασης, στέλνεται, με 

συστημένη επιστολή στο διαγραφόμενο μέλος, μέσα σε δέκα (1 0 ) 

ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

6. Ο, αποφάσεις για διαγραφή μέλους τόσο από τ Π Γ.Σ. όσο κα, από 

το Δ .Σ . λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

7. Κατά της απόφασης αυτής του Δ .Σ ., επιτρέπεται η προσφυγή στη 

Γ.Σ

•Αοθοο 12

Ο Ρ Γ Δ Μ Α  -  ΑΤΟΙΚΗΣΗ Δ ΙΙΟΎΌΥ

Γα όργανα του ΔΙΚΤΥΟΥ είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ .Σ .),

2. Το  Διοικητικό Συμβούλιο (Δ .Σ .)

3 Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε .Ε .)
Ο, θέσεις όλων τω ν οργάνων του Δ ΙΚ ΤΥΟ Υ κα, Επσροπών (Προέδρου,

Α ν τιπ ρ ο έ δ ρ ο υ  κ .λ .π . )  είναι τ ιμ η τικ έ ς  και άμισθες.

Ά ρ Θρ ο  13

ΓΡΝΤΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ΔΙΚ ΤΥΟ Υ κα 

αποφασίζει γ,α κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου

12



Η Γενική Συνέλευση αττοτελείται από τα τακτικά και επίτιμα μέλη του

1. Οι συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων διακρίνονται σε 

Τακτικές και Έκτακτες,

α. οι Τακτικές διεξάγονται μια φορά το χρόνο, τον Οκτώβριο. 

Συγκαλούνται από το Δ .Σ ., κατόπιν πρόσκλησης προς τα μέλη, 

β. οι Έκτακτες συγκαλούνται όταν αποφασίσει το Δ .Σ . ή το ζητήσει 

με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ. το 1/5 τουλάχιστον των 

ταμειακά τακτοποιημένων μελών του ΔΙΚΤΥΟΥ. Οι αιτούντες τη 

σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναγράφουν 

στην αίτησή τους επακριβώς και τα θέματα που προτείνουν για να 

συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει 

τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το πολύ από 

την υποβολή της αίτησης. Εάν το ΔΣ δεν εισακούσει την αίτηση, 

μπορούν οι αιτούντες να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, που 

εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν αυτοί τη Συνέλευση 

και να ρυθμίσει τα σχετικά με την προεδρία της.

2. Οι προσκλήσεις για κάθε Γενική Συνέλευση είναι έγγραφες, 

αναγράφονται σε αυτές η ημέρα, ώρα και τόπος της Συνέλευσης, 

τα θέματα ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν και 

αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 

από την ημέρα της Συνέλευσης. Στις προσκλήσεις γίνεται μνεία ότι, 

σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί 

οπωσδήποτε κατά την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης 

εβδομάδας, σε τόπο που επίσης προσδιορίζεται. Σε περίπτωση 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι προσκλήσεις στέλνονται στα 

μέλη προ επτά (7 ) τουλάχιστον ημερών. Αντίγραφο της

Ά ρ Θρ ο  14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ



^  ' · ·*
πρόσκλησης τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο γραφεία | | | ^ .  

ΔΙΚΤΥΟΥ Π δημοσιεύεται σε τοπικά έντυπα. , ( *
%%

, Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τριμελές προεδρείο που ^  

' εκλέγεται από τΠ Γ.Σ. με ανάταση των χεριών κα, αποτελείτα, απο τον 

Πρόεδρο, το Γραμματέα κα, ένα μέλος. Ο καθένας εκλέγεται χωριστά.

ΆοθΡΟ 15

■ ΛπΛΡΤΤΑ-ΠλΠΟΨΗΦΙλ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

!  ο , Γεν. Συνελεύσεις, Τακτικές κα, Έκτακτες, βρίσκονται σε απαρτία 

κα, αποφασίζουν εγκύρως αν παρευρίσκετα, σε αυτές ποσοστά 

4 0 %  των ταμε,ακώς τακτοποιημένων μελών. Ταμε,ακώς 

τακτοποιημένο λογίζονται το μέλη που εξόφλησαν τη συνδρομή 

του προηγουμένου διαχειριστικού έτους. Εάν δεν υπάρχει απαρτία 

στην πρώτη Συνέλευση, καλείτο, νέα, μετά απο επτά (7 ) ήμερες, 

με τα ίδια θέμοτα (τ Πν ίδιο ημέρα και ωρα της επόμενης 

εβδομάδας). Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση ^γίζετο ι οτ, 

βρίσκεται σε απαρτία κα, αποφασίζει εγκύρως ον π α ρ ισ τα τα ι^  

αυτή το 20% των ταμε,ακώς τακτοποιημένων μελών του ΔΙΚΤΥΟ .

2. Εκτός ον ορίζεται διαφορετικό στο καταστατικό ή στο νόμο ο, 

αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφίά των παρόντων σε αυτές μελών.

3 Προκειμένου όμως να ληψθεί απόφαση γ,α τροποποίηση του 

καταστατικού ή γ,α διάλυση του ΔΙΚΤΥΟΥ απαιτείται ο παρουσία

των μισών τουλάχιστον ταμε,ακώς τακτοποιημένων μελών κα, η

πλειοψηφίά των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΆοθΡΟ 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
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α θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκτος

άλλωνφναι, υποχρεωτικώς, τα εξής :
¿^Εκλογή του Προεδρείου που διευθύνει τις εργασίες της.

2. Η λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του 

Προέδρου του, για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, η 

έγκριση του απολογισμού του και η απαλλαγή των μελών του από

τις ευθύνες τους.
3. Η ψήφιση και έγκριση του ισολογισμού του λήγοντος χρονικού 

διαστήματος με την ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής και τ Πν ταμειακή διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του έτους της θητείας του.
4. Απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση 

του ΔΙΚΤΥΟΥ.
5. Απόφαση για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα 

οργάνου του ΔΙΚΤΥΟΥ.

Άοθοο 17

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες του ΔΙΚΤΥΟΥ για την εκλογή των μελών του 
Δ.Σ. και των αναπληρωματικών τους και για την Εξελεγκτική Ετπτροπή, 
αλλά και για οιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ή επιτροπή, γίνονται 
κάθε δύο (2) χρόνια, το μήνα Οκτώβριο, από Εφορευτική Επιτροπή, 
κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, που συνέρχονται και 
αποφασίζουν κατά τις συνήθεις απαρτία και πλειοψηφία. Εκτάκτως, οι 
αρχαιρεσίες διενεργούνται και κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, 
που επίσης συνέρχονται και αποφασίζουν κατά τις συνήθεις απαρτία και 

πλειοψηφία- Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι

υποψήφια για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία και κατά το

σύστημα της απλής αναλογικής
3. Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι διαθέτουν όλα τα 

ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη και όλα τα επίτιμα μέλη-
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4. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να είναι γραρΥες,; 

ενυπόγραφες και να έχουν υποβληθεί στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά ημέρες 

πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

5. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει τα ονόματα των συνδυασμών 

και των μεμονωμένων τυχόν υποψηφίων στη Συνέλευση, χωριστά για το 

Δ.Σ. και την Ε.Ε.

6. Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής που εκλέγεται από τη Συνέλευση με το σύστημα της απλής

αναλογικής.

7. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε τα ψηφοδέλτια να είναι 

ομοιόμορφα για όλες τις παρατάξεις και τα ονόματα να αναγράφονται 

κατά αλφαβητική σειρά. Διανέμει τα ψηφοδέλτια σε όσους έχουν 

δικαίωμα ψήφου, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, κρίνει τις τυχόν 

ενστάσεις και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό διαλογής των 

ψήφων και ανακηρύσσει το Δ.Σ., την Ε.Ε και καθορίζει τη σειρά των 

επιλαχόντων. Το Πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και παραδίδεται με όλα τα σχετικά 

με την εκλογή στο Δ .Σ., έναντι αποδείξεως παραλαβής

9. Μέλη του ΔΙΚΤΎΟΥ μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική 

Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον καταθέσουν στον Πρόεδρό της 

έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της 

από αρμόδιο πρόσωπο ή Αρχή. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση 

περισσοτέρων των δύο μελών από έναν μόνον εντολοδόχο. Οι 

εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των

παρόντων.

10. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της Γενικής Συνέλευσης 

υποβάλλονται αμέσως και αποφασίζει περί αυτών η Γενική Συνέλευση.

11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές 

τόσο για τα παρόντα όσο και για τα απάντα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ.

12. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη εάν αντιβαίνει 

στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, 

μετά από αγωγή οιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
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Άοθοο 18

ΛΤΟΙΚΗΤΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το ΔΙΚΤΥΟ διοικείται από Ιίμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται 

στα άρθρα του παρόντος καταστατικού, εκτελεί κάθε πράξη 

διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης του ΔΙΚΤΥΟΥ, φροντίζει για 

όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν την προώθηση των σκοπών 

του, επιμελείται τη, σύμφωνα με τους σκοπούς του, διάθεση της 

περιουσίας του, ενεργεί για την υλοποίηση των αποφάσεων των 

Γ.Σ., προσλαμβάνει το αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ υπαλληλικό και λοιπό προσωπικό και 

καθορίζει την αμοιβή του και, γενικά, διεξάγει οτιδήποτε 

εντάσσεται, κατά νόμο ή κατ' έθιμο, στη λειτουργία του.

3. Τα έντεκα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τέσσερις

(4 ) αναπληρωματικοί τους εκλέγονται κάθε δύο χρόνια, από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση ή και από Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

που συγκαλείται οποτεδήποτε και ειδικώς για το σκοπό αυτό. Οι 

εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της 

απλής αναλογικής. Κάθε εκλογέας μπορεί να επιλέξει μέχρι πέντε

(5 ) υποψηφίους και να εκφράσει την προτίμησή του, θέτοντας το 

σημείο του σταυρού (+ )  δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου 

της επιλογής του, στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο. Στην περίπτωση που 

οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί 

να επιλέξει μέχρι το 40%  των εκλεγομένων. Αν δύο ή 

περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφήσουν, η ανάδειξη του 

καταλαμβάνοντος τη θέση γίνεται με κλήρωση που διενεργείται 

από την Εφορευτική Επιτροπή.

4. Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται 

μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση εγγράφως 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΚΤΥΟΥ.

5. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου



εποπτεύετα ι από Τρ ιμ ε λ ή  Ε φ ο ρ ευτική  Ε π ιτρ ο π ή  ε κ λε γμ έ νη  από 

Γ .Σ . κατά τ η ν  ένα ρξη  τη ς  σ υ νεδ ρία σ η ς τ η ς · ρ\

6. Εάν μ έλο ς  το υ  Δ ιο ικητικού Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  παραιτηθεί ή εκπέσει

το αξίωμα του ή αποδεδειγμένα κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα η

του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά εκλεγέντα 

αναπληρωματικό.
7. Μέχρι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα και 

αναλάβει τα καθήκοντά του, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο 

εξακολουθεί να διοικεί το ΔΙΚΤΥΟ και διαχειρίζεται τις επείγουσες 

υποθέσεις του για χρόνο όχι περισσότερο από δεκαπέντε (15) 

ημέρες. Η παράταση της θητείας του μπορεί πάντως να δοθεί και

με απόφαση της Γ.Σ.

Ά ο θ ο ο  19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΤΟΙΚΗΤΤΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στις επόμενες 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή του, συνέρχεται σε 

συνεδρίαση, την οποία καλεί ο σύμβουλος που πλειοψήφησε και 

εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του : τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του ΔΙΚΤΎΟΥ.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως 

υπεύθυνα έναντι του ΔΙΚΤΥΟΥ για τις ζημίες του ΔΙΚΤΎΟΥ. Το  Δ .Σ . 
μπορεί να αναθέσει σε καθένα από τα μέλη του τη διενέργεια ειδικώς 
κατονομαζομένης πράξης, με απόφασή του που καταχωρίζεται στο 

Βιβλίο συνεδριάσεων του.

...... . Ά ρθ ρο  20
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΛΤΟΤΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το  Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν

παρϊστανται σε αυτό τα μισά συν ένα μέλη του.
2  χο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα,



ί^τά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναγράφονται τα 

|ύατα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης συγκαλείται εκτάκτως και με 

,'κεκριμένο θέμα ή θέματα ημερήσιας διάταξης εάν ο Πρόεδρός του 

ίνει ότι συντρέχει ανάγκη ή εάν το ζητήσουν εγγράφως τέσσερις (4)

τουλάχιστον σύμβουλοι.
3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές και 

μπορούν να τις παρακολουθήσουν όσα μέλη το επιθυμούν, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη αυτά μπορούν να λάβουν το λόγο αν τους το 

επιτρέψει το Δ.Σ., για να αναπτύξουν θέματα που του έχουν εισηγπθεί 
εγγράφως. Οι συνεδριάσεις μπορεί να διεξαχθούν μυστικά αν το 

ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων.

Οι ψηφοφορίες είναι φανερές.
5. Ηυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων 

απαιτείται για θέματα προσωπικά ή πειθαρχικά, καθώς και για θέματα 

σοβαρά και ουσιώδη, που , ως τέτοια χαρακτηρίζονται με πρόταση του 

ενός τρίτου (1/3) των παρόντων.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αυξημένη ευθύνη 

από τα κοινά μέλη του ΔΙΚΤΎΟΥ, οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις 

του και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να ασκούν τα 

καθήκοντα τους με ζήλο και ευπρέπεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

δικαίωμα σε περίπτωση παραβάσεων να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές 

στα μέλη του: α. έγγραφη έκφραση μομφής, β. προσωρινή διαγραφή 

έως έξι (6) μήνες, γ. να κόνεί πρόταση στη Γ.Σ. για οριστική διαγραφή 

ως μέλους ή για ανάκληση. Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη κλήση για παροχή εξηγήσεων που πρέπει να 

σταλεί στο μέλος με συστημένη επιστολή δέκα (10) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία απολογίας. Σχετική μνεία πρέπει να γίνει και στα πρακτικά.

7. Για την έκφραση μομφής ή απόφασης έκπτωσης μέλους από 

το Δ.Σ. καθώς και για αναθεώρηση ή ανάκληση απόφασης του Δ.Σ. 

απαιτείται πλειοψηφίά 3/5 των μελών του. Το κρινόμενο μέλος του 

Δ.Σ συμμετέχει αλλά αποχωρεί προ της ψηφοφορίας. Η υπερψήφισή 

πρότασης μομφής ή παραμέληση των καθηκόντων του, επιφέρει



προσωρινή έκπτωση από τη θέση του, μέχρι τη σύγκληση τ α κ η κ η 'ς ^  

έκτακτης Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα. ^

8. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. 

και παρά την υπε.σέλευση σε αυτό τω ν εκλεγέντων αναπληρωματικών Ί  

μελών του μειωθεί σε λιγότερα από επτά (7 ), το Δ .Σ . παραιτειται και 

συγκαλεί Έκτακτη Γεν. Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη 

διενέργεια αρχαιρεσιών.
9. Σε περίπτωση ισοψηφίας, στις μεν φανερές ψηφοφορίες 

υπερτερεί ί  ψήφος του Προέδρου, στις δε μυστικές επαναλαμβάνεται η 

ψηφοφορία μέχρι τρεις φορές. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί π 

απαιτούμενη πλειοψηφίό διενεργείται φανερή ψηφοφορία, οποτε η 

ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.

10. Αν ένα μέλος του Δ .Σ . αποχωρήσει, η θέση του 

συμπληρώνεται από το ν πρώτο επιλαχόντα και ούτω καθ’ εξής.

11. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται

πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του ή και από 

μέλος που ορίζεται. Στα Πρακτικά καταγράφονται όλα τα παρισταμενα 

μέλη του Δ.Σ. και η ιδιότητα που έχει το κάθε ένα (ειδικώς αν γίνεται 

αναπλήρωση), καταχωρίζονται όλες οι απόψεις των μελών του Δ .Σ . 

που λαμβάνουν τον λόγο, περιληπτικά, περιεκτικό και κατά το θέμα 

που θίγουν και εάν αυτό είναι σχετικό με τα θέματα της ημερήσιας 

διατάξεως για τα οποία συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

σημαντικό ή εάν το ζητήσει να καταχωριστεί το μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου που ομ.λεί ή ο Πρόεδρος. Επίσης καταχωρίζονται 

υποχρεωτικά οι λαμβανόμενες αποφάσεις και το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας και η τυχόν διαφωνία που εξέφρασε μέλος του Δ .Σ. Τα 

Πρακτικά με το παραπάνω περιεχόμενο υπογράφονται υποχρεωτικά 

από όλα τα συμμετάσχοντα στη συνεδρίαση μέλη του. Εάν κάποιο 

μέλος διαφωνεί, δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει, μπορεί όμως να 

διατυπώσει εγγράφως στα Πρακτικά τη διαφωνία του. Παράβαση της 

προηγούμενης διάταξης επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του 

παρόντος άρθρου. Τα πρακτικά της εκάστοτε προηγουμένης 

συνεδριάσεως διαβάζονται πάντοτε από τον ή τη Γενική Γραμματέα



κατά την επομένη συνεδρίαση.

12. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να 

‘̂ ανακοινώσουν σε τρίτους ή και στα λοιπά μέλη του ΔΙΚΤΎΟΥ αποφάσεις

και ενέργειες του Δ.Σ. που λόγω της φύσεως τους πρέπει να τηρούνται 

μυστικές ή εάν έτσι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Παράβαση του 

παρόντος επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του παρόντος.

13. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ για τις αποφάσεις του είναι 

συλλογική, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα αναγωγής κατά των 

υπολοίπων του μέλους εκείνου που συμμετείχε στην ψηφοφορία, 

διεφώνησε και η διαφωνία του καταγρόφηκε στα Πρακτικά.

14. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις 

του ή καθυστερεί την εξόφληση των εισφορών του περισσότερο από 

τρεις (3) μήνες αντικαθίσταται με εκείνον που προηγείται στον κατάλογο 

των επιλαχόντων. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ένα μέλος του Δ.Σ. 

αντικαθίσταται και πάλι με μέριμνα του Προέδρου, από τον πρώτο 

επιλαχόντα σύμβουλο. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γ.Σ. 

να εκλέξει αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε.

15. Το Δ.Σ. για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών και Επιδιώξεων 

του ΔΙΚΤΥΟΥ μπορεί να ιδρύει διάφορα τμήματα και. να δημιουργεί 

διάφορες επιτροπές. Τα τμήματα και οι επιτροπές δεν είναι αυτόνομα 

καταστατικά όργανα του ΔΙΚΤΥΟΥ αλλά έχουν σαφή και ειδικά 

προσδιορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες και ελέγχονται από το ΔΣ, 

το οποίο μπορεί να τα καταργεί κατά περίπτωση.

16. Το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη 

Γενική Συνέλευση κάθε έτους, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 

οικονομικού έτους που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου.

Άοθοο 21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΔΙΚΤΥΟ σε όλες τις σχέσεις 
του με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και το Ελληνικό Δημόσιο,



V. ί-.

-  Λ.

Ο ,

ακόμη, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής, Νομικών^ 
Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και 

παντός Οργανισμού, δεσμεύοντας το ΔΙΚΤΥΟ με την υπογραφή του.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις 

συνεδριάσεις και τις εργασίες του ΔΣ, δίνει τον λόγο σε όποιον τον 

ζητά, κατά σειρά, και αφαιρεί αυτόν από όσους εκτρέπονται,, 

υπογράφει τα πρακτικά και επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου.

3. Έχει την επίβλεψη σε όλες τις εκδηλώσεις του ΔΙΚΤΎΟΥ,, 

μεριμνά για'την ακριβή τήρηση του καταστατικού και της εκτέλεσης 

των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου.
4. Συγκαλεί τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ σε Γενική Συνέλευση και 

τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και 

ταυτόχρονα ορίζει και τους ψηφολέκτες, μπορεί να διακόψει ή να 

διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση, η οποία είναι 

θορυβώδης και απειλείται από προστριβές και αντεγκλήσεις.

5. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα διάφορα έγγραφα 

και χρηματικά εντάλματα των οποίων οι δαπάνες πρέπει να εγκρίνονται 

από το ΔΣ, και εν γένει πράττει κάθε τι που αφορά στην κανονική 

λειτουργία του ΔΙΚΤΥΟΥ. Ακόμη ζητεί λογοδοσία του Ταμία, όταν τούτο

κρίνεται αναγκαίο.
6. Τον Πρόεδρο εάν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος και εάν απουσιάζει και κωλύεται και αυτός, ο μεγαλύτερος 

σε ηλικία σύμβουλος σε όλες τις σχέσεις και αρμοδιότητες αυτού, εκτός

εάν το ΔΣ αποφασίσει κάτι διαφορετικό.
7. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή 

Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία και αναπληρωτών, γίνεται νέα εκλογή 

αυτών από το Δ.Σ. κατά τα οριζόμενσστο άρθρο 18 του καταστατικού.

Ά ρ Θρο 22

ΓΓΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών, διευθύνει



ΤΟ γραφείο και φυλάσσε. τα βιβλία, έγγραφα και αρχεία και τη σφραγίδα 

? -ψου ΔΙίρΎΟΥ. Παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα και τις επιστολές που 

/ Λ ?  απαγγέλλονται στο ΔΙΚΤΥΟ. Τηρεί την αλληλογραφία του ΔΙΚΤΥΟΥ, 

ί χ  2. Συντάσσει και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του

Δ.Σ που φροντίζει να υπογράφονται από τα μέλη του, καθώς και τα

πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.
3. Προσυπογράφει, μετά του Προέδρου, τα πρακτικά των

συνεδριάσεων, τα χρηματικά εντάλματα και εν γένει όλα τα εξερχόμενα 

έγγραφα. "
4. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε 

συνεδριάσεως του Δ.Σ.
5. Υποβάλλει κάθε εξάμηνο λεπτομερή κατάσταση των μελών 

που καθυστερούν τις εισφορές τους προς το Δ.Σ. Τον Γενικό Γραμματέα 

αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζει ο

Πρόεδρος.

Τα βιβλία που πρέπει να τηρεί το ΔΙΚΤΥΟ είναι τα εξής : 

α.Βιβλίο Μητρώου Μελών,
β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, 

γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, 

δ. Βιβλίο Εσόδων -  Εξόδων του ΔΙΚΤΥΟΥ, 

ε. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.

Μπορεί επίσης να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο που αποφασίζει το Δ.Σ. 

για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Άοθοο 23

ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Ο Ταμίας έχει υπ' ευθύνη του όλη την οικονομική διαχείριση 

του ΔΙΚΤΥΟΥ.
2. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις 

οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του 

ΔΙΚΤΎΟΥ.
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/ & ? \
3. Ενεργεί όλες τις πληρωμές και εισπράξεις κατά τρόπο πόυ ^ ^  

καθορίζει το ΔΣ, και γενικά διαχειρίζεται και φυλάσσει την περιουσία του ^  · 

ΔΙΚΤΎΟΥ. Εκδίδει τις αναγκαίες κατά περίπτωση αποδείξεις και τα σχετικά 

διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών. Τις εισπράξεις ενεργεί δυνάμει 

διπλοτύπων αποδείξεων και τις πληρωμές βάσει χρηματικών ε ν τ α λ μ ά τ ω ν  

που συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

4. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει πάντοτε να αναγράφεται και 

ο αριθμός της αποφάσεως της Γ.Σ. ή του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε η 

σχετική πληρωμή. Επίσης κρατεί, φυλάσσει και τηρεί έγκαιρα και σωστά 

το βιβλίο εσόδων-εξόδων του ΔΙΚΤΥΟΥ, τις διπλότυπες αποδείξεις 

εισπράξεως, καθώς και κάθε άλλη απόδειξη δαπάνης.

5. Ο Ταμίας υποχρεούται να ενημερώνει το ΔΣ για τη διαχείριση 

των χρημάτων όποτε ήθελε κληθεί από το ΔΣ ή την Εξελεγκτική 

Επιτροπή, θέτοντας στη διάθεση τους το ταμείο του ΔΙΚΤΎΟΥ και τις

αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών.

6. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή

απώλεια χρημάτων ή εσόδων.

7. Ο Ταμίας οφείλει τα μετρητά χρήματα που εισπράττει να τα 

καταθέτει αμέσως, εκτός εάν πρόκειται σύντομα να ενεργήσει κάποια 

πληρωμή. Δεν μπορεί να κρατεί στα χέρια του ποσόν μεγαλύτερο των 

τριακοσίων (300) ευρώ. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με 

απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Το τυχόν επί πλέον το 

καταθέτει αμέσως. Η κατάθεση των μετρητών του ΔΙΚΤΥΟΥ γίνεται σε 

Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε έντοκο λογαριασμό και στο 

όνομα του ΔΙΚΤΥΟΥ, εκτός εάν για τον τρόπο κατάθεσης αποφασίσει 

διαφορετικά το ΔΣ, με γνώμονα πάντοτε το αποκλειστικό συμφέρον του 

ΔΙΚΤΥΟΥ.
8. Οι αναλήψεις από τον άνω λογαριασμό ενεργούνται από τον 

Ταμία αλλά μετά από έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο 

και τον Γενικό Γραμματέα και μετά από έγκριση του ΔΣ.

9. Ο Ταμίας υποχρεούται προκειμένου να προβεί σε ανάληψη 

οιουδήποτε χρηματικού ποσού από Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 

να ενημερώνει το ΔΣ και ακολούθως να παραδίδει αναλυτική αιτιολογική
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, κατάσταση των εκ της αναλήψεως διατεθέντων χρημάτων.

' 10. Το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τον

Ταμία ανά πάσα στιγμή και χρόνο λεπτομερή ενημέρωση για το υπόλοιπο 

των κατατεθειμένων στην Τράπεζα ή Ταμιευτήριο χρημάτων με την 

επίδειξη του σχετικού βιβλιαρίου καταθέσεων, όπως και των 

παραστατικών καταθέσεων και των αποδείξεων εισπράξεων και 

πληρωμών του.

11. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα.

12. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, αυτός 

αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο ή από πρόσωπο που θα ορίσει το Δ.Σ 

με σχετική απόφαση του.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 

σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του.

Ά ρ Θρ ο  25

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, 
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με δύο αναπληρωματικά 
μέλη. Η Ε.Ε. λειτουργεί παράλληλα με τη θητεία του Δ.Σ.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τον έλεγχο και εποπτεία του Δ.Σ. 

και της οικονομικής διαχείρισης του ΔΙΚΤΥΟΥ.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ελέγχει τις πράξεις του 

ΔΣ και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύννομες και 

σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

4. Δικαιούται να ελέγχει τα διαχειριστικό έγγραφα και βιβλία του



ΔΙΚΤΥ

ΔΙΚΤΥ

συνεδρίαση της, εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις

6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο 

καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις για τους ελέγχους που 

έγιναν, όπως και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται.

7. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε περίπτωση κωλύματος 

ή απουσίας τους, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Ά ρ Θρ ο  26

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται σε 

μια από τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Η Γενική Συνέλευση 

λογίζεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 7 2 του αριθμού 

των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και για να ληφθεί απόφαση 

τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των 

παρόντων μελών.
2. Η διάλυση του ΔΙΚΤΎΟΥ αποφασίζεται από την Γ.Σ. που 

συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και θεωρείται σε απαρτία όταν 

παρευρίσκονται τα 2/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

3. Για την απόφαση της διάλυσης του ΔΙΚΤΥΟΥ, απαιτείται φανερή 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων

4. Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση, η Γ.Σ. εκλέγει δύο (2) 

εκκαθαριστές, για την εκκαθάριση της περιουσίας του ΔΙΚΤΥΟΥ, το δε 

τυχόν ενεργητικό υπόλοιπο περιέρχεται στη δικαιοδοσία του μη 

κυβερνητικού οργανισμού «Π ΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ», στο 

γραφείο για την Ελλάδα, στη Διεύθυνση -ενίας 1, ΤΚ  11527.

εργασίες.

μελών.
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Ά ρ Θρ ο  27

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς από το παρόν καταστατικό 

ρυθμίζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις του 

Νόμου. Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται από τη Γενική 

Συνέλευση, ενόψει των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των 

ειδικών νομοθετημάτων για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό, αποτελούμενο από 27 άρθρα, 

διαβάστηκε , συζητήθηκε , ψηφίστηκε κατ'άρθρο και στο σύνολό του 

από την Τροποποιητική Γ.Σ της 16ης Μαρτίου 2013.

Το Καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο 

δημόσιο βιβλίο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 15 Μαρτίου 2013

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. Η Γραμματέας της Γ.Σ

Μυρσίνη Ζορμπά Χριστίνα Οικονομοπούλου
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