ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1.
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ
1.- Ιδρύεται Επιστημονικό –Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.».

2.- Η επωνυμία του σωματείου για τις διεθνείς σχέσεις αποδίδεται κατά περίπτωση, σε πιστή
μετάφραση.

3.- Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

4.- Το σωματείο για την πραγμάτωση των σκοπών του μπορεί να ιδρύει γραφεία ή
παραρτήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ2.

ΣΚΟΠΟΙ

1.- Η προώθηση της διερμηνείας της νοηματικής και της επιστημονικής έρευνας για την
ανάπτυξη της νοηματικής γλώσσας στην Ελλάδα.

2.- Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας.

3.- Η συγκέντρωση των ατόμων που γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα και συγχρόνως
λειτουργούν ως διερμηνείς.

4.- Η συγκέντρωση και συσπείρωση των παραπάνω ατόμων σε ένα Κέντρο Διερμηνέων που
θα λειτουργεί σε συνεργασία με την ΟΜ.Κ.Ε. Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

5.- Η Συνεργασία όλων των διερμηνέων και των συλλόγων διερμηνέων σε πανελλαδική
κλίμακα για ανταλλαγή απόψεων, διασφάλιση και προαγωγή των επαγγελματικών
επιστημονικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών και την ανάπτυξη δεσμών φιλίας,
συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

6.- Η επιμόρφωση των μελών η επαγγελματική κατοχύρωση η κατάρτιση και η καθοδήγηση
τους για αρτιότερη και αποδοτικότερη επίδοση.

7.- Η ενημέρωση κωφών και ακουόντων για τη σημασία και την χρησιμότητα της διερμηνείας
στην επικοινωνία κωφών και ακουόντων σε διαφόρους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής, όπως επίσης και την ενημέρωση των διαφόρων συλλόγων, ενώσεων, σωματείων, της
ΟΜ.ΚΕ και όλων των δημοσίων φορέων.

ΑΡΘΡΟ 3.ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

α) Η ανάπτυξη και τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και επιστημονικής
συνείδησης των μελών του σωματείου και η προστασία των συλλογικών συμφερόντων των
διερμηνέων από τυχόν αυθαιρεσίες.
β) Η προάσπιση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.
γ) Η προώθηση της συνεργασίας με τους διαφόρους φορείς και της αλληλεγγύης
μεταξύ των διερμηνέων.
δ) Η εξύψωση του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας μας με την προβολή του έργου
των διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας και της κοινωνικής αναγκαιότητας αυτής.
ε) Η ενεργός συμμετοχή του σωματείου στην αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων των κωφών καθώς και ενώπιον δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4.ΠΟΡΟΙ
Πόροι του συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι τακτικές και οι έκτακτες
συνδρομές των μελών και τα έσοδα από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών,
εφημερίδων, από δωρεές και κληροδοτήματα.
Το ύψος της τακτικής συνδρομής και δικαιώματος εγγραφής καθορίζονται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΘΡΟ 5.
Μέλη του σωματείου
1. - Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη γίνονται: 1) οι κάτοχοι πτυχίου διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής
γλώσσας μετά την έγκριση της αίτησής τους προς στο Δ.Σ. του σωματείου. 2) Κατ’ εξαίρεση
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. άτομα που δεν έχουν πτυχίο διερμηνέα αλλά
γνωρίζουν την Ελληνική Νοηματική γλώσσα και λειτουργούν ήδη ως διερμηνείς.
β) Το Δ.Σ. θα δημιουργήσει επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει και η ΟΜ.Κ.Ε. και η οποία
με απόφασή της θα εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος ως μέλους του σωματείου ή θα
απορρίπτει την αίτηση.
γ) κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο .Η αποχώρησή του πρέπει να
γνωστοποιείται έγγραφα στο Δ.Σ.
δ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. ημεδαπά πρόσωπα. Το Δ.Σ. θα αποφασίζει
για την υποχρέωση καταβολής ή μη της συνδρομής ή το δικαίωμα εγγραφής.
Ως επίτιμα μέλη θα ανακηρύσσονται άτομα που συμβάλλουν για την πραγμάτωση των
σκοπών του το Σωματείο χρησιμοποιεί τα παρακάτω μέσα:
1 - Οργανώνει την έρευνα και υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα των μελών ή
άλλων που έχουν σχέση με τη νοηματική γλώσσα και τη διερμηνεία της.

2 - Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών μέσα από Γενικές Συνελεύσεις ή μέσα από το
ενημερωτικό Δελτίο που μπορεί να εκδίδει, τις οποίες επεξεργάζεται και προβάλλει.

3 - Συντονίζει τις ενέργειές του με άλλους φορείς για την προβολή και προώθηση
κλαδικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας, την τοπική
αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς φορείς κλπ για την προβολή και
προώθηση της διερμηνείας σε όλους τους τομείς που αφορούν την επικοινωνία με βάση τις
ανάγκες και τα συμφέροντα του πληθυσμού.

4 - Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κ.λπ. για την
ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.
5 - Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και
την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου κωφών και ακουόντων.
6 - Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών, προβαίνει σε
εκδόσεις περιοδικών, βιβλίων και με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις κατατείνει στην
πραγμάτωση των σκοπών του.
7 - Μπορεί να ιδρύσει γραφείο, εντευκτήριο, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.
8 - Προστατεύει τα συμφέροντα των διερμηνέων ενώπιον των δικαστικών και κάθε
άλλης αρχής και εξαιρετικά στην προαγωγή της διερμηνείας στη θεωρεία και στην ανάδειξη
του επαγγέλματος.

ΑΡΘΡΟ 6o
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
1 - Τα μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και τις συγκεντρώσεις του σωματείου,
εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα του σωματείου και συνεργάζονται με το Δ.Σ για την
ευόδωση των σκοπών του σωματείου.
2 - Εκτός των δικαιωμάτων των μελών που ασκούνται στα πλαίσια της Γ.Σ., τα μέλη
δικαιούνται πληροφόρησης για την πορεία των δραστηριοτήτων του Σωματείου από το Δ.Σ.
σε μία τουλάχιστον συνεδρίασή του κατά δίμηνο και πάντως το αργότερο ένα μήνα μετά την
υποβολή σχετικού ερώτημα ερωτήματος προς το Δ.Σ.. Οιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλει
προτάσεις στο Δ.Σ. για υλοποίηση ή προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.
3 - Οι υποχρεώσεις των μελών του σωματείου συνίστανται : α) στις τακτικές εισφορές, β)
στις έκτακτες εισφορές, αν αποφασιστούν από τα 3/4 των μελών και εφόσον δεν είναι

μεγαλύτερες κάθε φορά από το τριπλάσιο της τακτικής εισφοράς ή από τη Γ.Σ., γ) σε κάθε
είδους ατομική προσφορά υπηρεσίας ή αγαθών που θα συμφωνείται μεταξύ μέλους και Δ.Σ.
4 - Μέλος του Σωματείου που δεν είναι ταμειακά ενήμερο στερείται του δικαιώματος να
ψηφίζει στις Γεν. Συνελεύσεις και να εκλέγει και εκλέγεται σ’ οποιοδήποτε όργανο του
Σωματείου. Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός των επιτίμων μελών και
των συνεργατών –μελών, που δεν έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου ή υποβολής
υποψηφιότητας.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Κανόνες Δεοντολογίας
1 - Οι διερμηνείς θα πρέπει να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κυρίως όταν η διερμηνεία έχει
σχέση με προσωπικά θέματα κωφών και ακουόντων.
2 - Όταν η διερμηνεία φορτίζεται συναισθηματικά και προσωπικά , μπορεί ο διερμηνέας
να συζητεί προσωπικά ή ομαδικά με τον υπεύθυνο ψυχολόγο που θα οριστεί από το Δ.Σ.
Η τήρηση της εχεμύθειας όμως, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεπερνά αυτό το όριο.
3 - Οι διερμηνείς έχουν καθήκον να σέβονται , πέρα από τα όρια της διερμηνείας, την
προσωπικότητα των κωφών.
4 - Ο κάθε διερμηνέας ξεχωριστά και το σωματείο αλλά και η Ομοσπονδία Κωφών έχουν
χρέος να προστατεύουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των διερμηνέων.
5 - Όλα τα μέλη του σωματείου είναι απαραίτητο να επιδεικνύουν αλλά και να παράγουν
την επαγγελματική συνεργασία και το σεβασμό και μάλιστα τόσο σε επαγγελματικό όσο και
σε προσωπικό επίπεδο.
6 - Ο διερμηνέας πρέπει να είναι ουδέτερος κατά την εξάσκηση της διερμηνείας και
ουδέτερα και αντικειμενικά να καλύπτει την ανάγκη επικοινωνίας και για τον κωφό και για
τον ακούοντα.

ΑΡΘΡΟ 8
Πειθαρχικές κυρώσεις
1 - Μέλος που οι πράξεις του αντιβαίνουν προς τους σκοπούς και την δεοντολογία του
σωματείου ή έρχονται σε αντίθεση με τις δημοκρατικές κ συνδικαλιστικές ελευθερίες
διαγράφεται μόνο από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων
μετά από πρόταση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη καταγγελία 5 τουλάχιστον μελών.

Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει γραπτά το μέλος του οποίου προτείνεται η διαγραφή του
με σκοπό να συντάξει εισήγηση την οποία θα παρουσιάσει στην Γ.Σ. Κατά τη συζήτηση στη
Γ.Σ. καλείται με συστημένη επιστολή να παρευρεθεί το μέλος για να εκφράσει τις απόψεις
του.
2 - Μέλος επίσης διαγράφεται από το σωματείο:
α) Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα (1) χρόνο αφού
ειδοποιηθεί γραπτά από το Δ.Σ.
β) Αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του σωματείου και αρνείται να
συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των Γ.Σ. ή με οποιονδήποτε τρόπο εμποδίζει την
πραγμάτωσή τους.
γ) Αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την
πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
δ) Χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για
την Διοίκηση.
ε) Η διαγραφή μέλους δεν συνεπάγεται επιστροφή των κάθε φύσεως καταβολών
αυτού προς το σωματείο.
Κατά της απόφασης διαγραφή μέλους από το σωματείο ή από τη διοίκηση του για τους
παραπάνω λόγους μπορεί να ασκηθεί από τους ενδιαφερόμενους προσφυγή σύμφωνα με το
άρθρο 88 του ΑΚ.
Σε περίπτωση διαγραφής μέλους λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή
τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης
διαγραφής.
Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής
του, να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτηση προς το Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να φέρει
την αίτηση του στην πρώτη Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΘΡΟ 9.
Εκπροσώπηση
Το σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το σωματείο μπορεί να
εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 10.
Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ)
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή(Ε.Ε) καθώς και όσα βοηθητικά όργανα μπορούν να ιδρυθούν μετά
από απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συμβούλιο του Σωματείου (Σ.Δ.Ε.Ν.Γ.) είναι 7/μελές και τα μέλη του εκλέγονται από τη
Γ.Σ. με θητεία για 2 χρόνια η οποία αρχίζει με την εκλογή του και τελειώνει με την εκλογή του
νέου Δ.Σ. και είναι άμισθο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία,
Υπεύθυνο για την περιφέρεια και τα μέλη. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική
ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το σύμβουλο
που πλειοψήφησε ή από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, μέσα σε 7 ημέρες από την εκλογή
του. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση της συνεδρίασης γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε
άλλου συμβούλου.
Αν δεν επιτευχθεί συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει
πάνω από 15 μέρες αφού στο διάστημα αυτό γίνονται (3) τρεις συνεδριάσεις. Στην τελευταία
ψηφοφορία για την κατανομή των αξιωμάτων είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία. Σε
περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μερικής ή
γενικής ανασύνθεσης Δ.Σ. στη διάρκεια της θητείας του.
Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. καλείται και ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. ο οποίος
παραδίδει το σωματείο στο νέο Δ.Σ. Συντάσσεται Πρακτικό αντίγραφο του οποίου δικαιούται
να πάρει και ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12.
Συνεδριάσεις του Δ.Σ
1 - Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο
πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους τουλάχιστον τρία μέλη.
Αν αρνηθεί ο πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση περισσότερο από 10 ημέρες, τότε
καλούν το Δ.Σ σε συνεδρίαση τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.

2 - Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και
ανακοινώνεται στα μέλη του Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στις
έκτακτες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα δεν απαιτείται προθεσμία και η
ημερήσια διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα προτεινόμενα τόσο από τα
μέλη του Δ.Σ. όσο και από μέλη εκτός του Δ.Σ.
3 - Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 4 μέλη τουλάχιστον και οι αποφάσεις
παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, και σε μυστική
ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρείς φορές κι αν δεν υπάρξει τελικά πλειοψηφία δεν
λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό, το οποίο έρχεται πάλι για συζήτηση σε άλλη
συνεδρίαση.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις
χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ίδιου
ψηφοδελτίου.
Σε όλες τις συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται
την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμοδιότητες Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των
καταστατικών σκοπών του Σωματείου και των αποφάσεων των Γ.Σ.
β. Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
γ. Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Σωματείου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων
θεμάτων.
δ. Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Σωματείου.
ε. Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου
και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελομένων.
στ. Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις διερμηνέων, γονέων και πολιτών στην
έδρα του Σωματείου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.
ζ. Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ.
η. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Σωματείου.
θ. Εγγράφει ή διαγράφει μέλη σύμφωνα με το καταστατικό.

ι. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών των μελών.
ια. Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των
σκοπών του Σωματείου.
ιβ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις
που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του Σωματείου μετά από απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14.
Αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ.
1 - Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής όλων των μελών του Δ.Σ. διορίζεται από το
Δικαστήριο ύστερα από αίτηση κάθε μέλους του Δ.Σ. ή μέλους του Σωματείου προσωρινή
διοικούσα επιτροπή με ην εντολή να προβεί στην εκλογή νέας αιρετής διοίκησης, μέσα σε
εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 3 μήνες.
Μέχρι την εκλογή νέας διοίκησης και την ανάληψη των καθηκόντων της, η παλαιά διοίκηση
εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του σωματείου.
2 - Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. για 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή για
12 τακτικές σποραδικές κατά την διάρκεια της θητείας του το κάνει να χάνει την ιδιότητά του
και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το μέλος που είναι πρώτο στη σειρά
αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους
του Δ.Σ.
3.- Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. γίνεται έγγραφα και θεωρείται αποδεκτή αν σε 15
ημέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή της ή όχι.
4.- Σε περίπτωση που το Δ.Σ. ομόφωνα κρίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το έργο του,
καλεί έκτακτη Γ.Σ. για την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15.
Αρμοδιότητες του Προέδρου:
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ., φροντίζει για την
πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον παντός δικαστηρίου και
σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα, είτε οργανώσεις επαγγελματικές,
επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π. αυτοπροσώπως ή με
πληρεξούσιο. Εκπροσωπεί το Σωματείο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς,
πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς
παράγοντες.
Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών και συγκαλεί
το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και διευθύνει τις συζητήσεις.

ΑΡΘΡΟ 16.Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου:
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες του τις
αρμοδιότητες.
Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά
καθήκοντα που μπορεί να του αναθέσει αυτός με απόφασή του που καταχωρείται στα
πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 17.Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα:
Ο Γ. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάει το αρχείο και τη
σφραγίδα, υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τα πρακτικά
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γ.Σ. και τηρεί βιβλίο Μητρώου μελών του Συλλόγου.
Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του
Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17.Αρμοδιότητες του Ταμία
Ο ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Σωματείου,
εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία,
υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο
τέλος κάθε μήνα την έγκριση και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αναλαμβάνει τις
καταθέσεις του Σωματείου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για
λογαριασμό του Σωματείου και εισπράττει τις συνδρομές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Α)
Η Γεν. Συνέλευση είναι το Κυρίαρχο Όργανο του Συλλόγου και έχει την τελική
απόφαση για κάθε ζήτημα. Ειδικότερα:
1 - Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση πεπραγμένων της
Ελεγκ. Επιτροπής.

2 - Εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό του Σωματείου.
3 - Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται
απόφαση τους σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη
του Σωματείου.
4 - Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία το Δ.Σ., την Ε.Ε. και απαλλάσσει από τα
καθήκοντα τους τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για σοβαρές παραλήψεις.
5 - Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
6 - Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν έντυπου δημοσιογραφικού
οργάνου του Σωματείου.
Β)
1 - Στις τακτικές Γ.Σ. τα μέλη ακούν την λογοδοσία του Δ.Σ. και την έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζουν για την έγκριση ή μη του απολογισμού και ψηφίζουν
ετήσιο προϋπολογισμό του Σωματείου και συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2 - Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Δ.Σ. δύο φορές το χρόνο, μία
κατά το Β’ 15νθήμερο του Νοεμβρίου και μία μεταξύ 15 Μαΐου και 10 Ιουνίου, με γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιείται στα μέλη δεκαπέντε τουλάχιστον μέρες πριν από
την ημέρα της συνέλευσης. Αναβολή της σύγκλησης της Γ.Σ. για σοβαρό λόγο είναι δυνατόν
να δοθεί με απόφαση του Δ.Σ. αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.
3 - Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ. πρέπει να αναγράφουν τον τόπο, την ημερομηνία, την
ώρα της συνέλευσης και την ημερήσια διάταξη.
4 - Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50%+1 (απόλυτη πλειοψηφία) των
ταμειακά ενήμερων μελών. Ταμειακά ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εξοφλήσει
τουλάχιστον το λήξαν οικονομικό έτος. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση
συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης
εβδομάδας στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
5 - Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα στις επόμενες 8
μέρες οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε ταμειακά ενήμερα μέλη ορίζονται στην αρχική
πρόσκληση.
6 - Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) των παρόντων
μελών. Όπου το Καταστατικό και ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία,
ισχύουν αυτές.
7 - Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική κλήση εκτός από τις
περιπτώσεις αρχαιρεσιών, δήλωσης εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, κάθε προσωπικού
ζητήματος και της Έγκρισης της Λογοδοσίας και του απολογισμού, οπότε γίνεται μυστική,
θεωρούμενη διαφορετικά άκυρη.
8 - Τα πρακτικά της Γ.Σ. επικυρώνονται από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τη
Συνέλευση.

Γ)
1 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή έγγραφη
αίτηση του 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών, η οποία πρέπει να αναφέρει το σκοπό για τον
οποίο ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. Η έκτακτη Γ.Σ. πρέπει να συγκαλείται στην
περίπτωση αυτή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της ημερήσιας
διάταξης.
Για τα υπόλοιπα ισχύουν για τις έκτακτες Γ.Σ. ότι για τις Τακτικές Γ.Σ. που ορίζονται
στο παρόν άρθρο.

Δ)
1 - Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει το προεδρείο το οποίο
διευθύνει τις συζητήσεις και τη γραμματεία η οποία κρατάει τα πρακτικά που καταχωρούνται
στο Βιβλίο Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων.
2 - Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν
εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γ.Σ. πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερησίας διάταξης.
Από την ίδρυση Σχολής Νοηματικής Γλώσσας αναγνωρισμένης από .το κράτος
φοιτητές που αποδεδειγμένα βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, μπορούν
μετά από αίτησή τους στο Δ.Σ. να ενημερώνονται στα θέματα του κλάδου και να παίρνουν
μέρος δια λόγου στις Γ.Σ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου) με στόχο την επαφή τους με την
επαγγελματική ζωή και τα θέματά του.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Α.- Γενικές Διατάξεις
1 - Κάθε δύο χρόνια τον Μάρτιο διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας
διοίκησης οπότε εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
2 - Στην τακτική Γ.Σ. απολογισμού, που γίνεται πριν από τις αρχαιρεσίες εκλέγεται με
μυστική ψηφοφορία 3μελής Εφ. Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών σε μέρα που
ορίζει η Γ.Σ.
3 - Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή που δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι
για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. υποβάλλουν υποψηφιότητα στον Πρόεδρο της Γ.Σ. ή προτείνονται από
μέλη της Γ.Σ. και εκλέγονται με τον παρακάτω τρόπο:
α) οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε πίνακα και παίρνουν
αύξοντα αριθμό.

β) Στα μέλη της Γ.Σ. μοιράζεται ομοιόμορφο χαρτί στο οποίο γράφουν τον αριθμό
που αντιστοιχεί στον υποψήφιο της προτίμησής τους.
γ) Τα μέλη ψηφίζουν μυστικά ένα υποψήφιο και οι τρεις πρώτοι ανακηρύσσονται
τακτικοί και οι επόμενοι τρεις αναπληρωματικοί.
4 - Οι αρχαιρεσίες δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από 30 και αργότερα από 40 μέρες
από τη Γ.Σ. απολογισμού του Δ.Σ. και την εκλογή της Εφορευτ. Επιτροπής.
5 - Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. υποβάλλουν έγγραφες
αιτήσεις στο Δ.Σ. το αργότερο επτά (7) ημέρες μετά τη Γ.Σ. που αποφάσισε τις αρχαιρεσίες.
6 - Οι υποψήφιοι κατέρχονται μόνον σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλοντας
έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. και αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων χωριστά για κάθε όργανο, σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο.
7 - Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν τα μέλη του σωματείου που εξεπλήρωσαν μέχρι την
ημέρα της υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο
όπως ορίζει το καταστατικό και έχουν την ικανότητα να δικαιοπρακτούν. Η ταμειακή
τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των αρχαιρεσιών.
8 - Το Δ.Σ. μόλις λήξει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων και ύστερα από
έλεγχο των δικαιολογητικών ανακηρύσσει τους υποψηφίους. Αντίγραφο του πρακτικού για
την ανακήρυξη των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου την ίδια μέρα και
μπορεί να δημοσιευθεί στο δημοσιογραφικό όργανο του σωματείου ή τον ημερήσιο τύπο.
9 - Η Εφορ. Επιτροπή μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων παραλαμβάνει από το Δ.Σ.
το σχετικό πρακτικό και ότι άλλο υλικό κρίνει αναγκαίο και φροντίζει για την εκτύπωση
ψηφοδελτίων. Ενημερώνει εγγράφως τα μέλη για τις ανακηρυχθείσες υποψηφιότητες.
10 - Το Δ.Σ. διαθέτει στην Εφ. Επιτροπή όλα τα στοιχεία και μέσα που απαιτούνται
κατά την κρίση της για την υπεύθυνη και ομαλή εκτέλεση του έργου της κατά τη διαδικασία
των εκλογών.
11 - Η εφορευτική επιτροπή ενημερώνεται υποχρεωτικά με πρωτόκολλο από το Δ.Σ.
για το μητρώο του σωματείου, το βιβλίο ταμείου και τον κατάλογο των μελών του σωματείου,
που φανερώνει την ταμειακή τους τακτοποίηση. Ο παραπάνω κατάλογος πρέπει να έχει
εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
12 - Οι προσκλήσεις για τις αρχαιρεσίες που στέλνει η Εφορευτική Επιτροπή προς τα
μέλη ταχυδρομούνται 20 (είκοσι) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Β.- Διαδικασία Εκλογών
1 - Οι αρχαιρεσίες γίνονται στον τόπο που καθορίζεται από την τακτική Γ.Σ.
απολογισμού.

2 - Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί κάλπη στην αίθουσα για την
εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων, εποπτεύει ώστε να γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε
αμφισβήτηση που ανακύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται.
3 - Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία, αρχίζουν στις 9 π.μ. και λήγουν
στις 7 μ.μ.. Όποιος ψηφίζει μπορεί να βάλει σταυρό προτίμησης στο όνομα του υποψηφίου
που προτιμάει, μπορεί δε να ψηφίζει μέχρι 7 υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Ε.Ε.
Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς προτίμησης είναι άκυρο.
4 - Κάθε ψηφοφόρος, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον σχετικό έλεγχο
στο μητρώο των μελών, παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο και ένα
φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο και ρίχνει τον κλειστό
φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την
αίθουσα.
5 - Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη, μετριούνται οι φάκελοι και
παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται
διαλογή των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
6 - Ακολούθως εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων
του ψηφοδελτίου.
7 - Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο πρακτικό της
επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε., και γίνεται ανακήρυξη των
επιτυχόντων.
8 - Στο τέλος των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την εφορευτική επιτροπή το εκλογικό
υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεως κατά του κύρους των εκλογών.
9 - Ειδικά για τα μέλη του σωματείου που διαμένουν (προσωρινά ή μόνιμα) έξω από
την περιοχή Αττικής ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Η ψηφοφορία των μελών που διαμένουν έξω από την Αττική που διαπιστώνεται
από τις γνωστές στο Σωματείο διευθύνσεις, ή δίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Δ.Σ.
λόγω προσωρινής απουσίας, μέχρι 20 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, μπορεί να γίνεται με
ταχυδρομική συστημένη επιστολή του ψηφοδελτίου που θα αποστέλλεται σε ειδική
ταχυδρομική θυρίδα του ταχυδρομείου Αθηνών που θα νοικιάζεται από την εφορευτική
επιτροπή.
β) Η ταχυδρομική θυρίδα που νοικιάστηκε, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί πως
είναι άδεια, κλειδώνεται και τα κλειδιά παραλαμβάνονται και σφραγίζεται από τα μέλη της
Εφ. Επιτροπής. Στη 1 μ.μ. την ημέρα των αρχαιρεσιών μέλος ή μέλη της εφ. επιτροπής μαζί με
ενδιαφερόμενους υποψήφιους ή τον δικαστικό αντιπρόσωπο παραλαμβάνουν από τη θυρίδα

τους φακέλους, οι οποίοι αφού σφραγιστούν ρίχνονται στην κάλπη εφόσον έχουν γίνει οι
έλεγχοι σύμφωνα με το Β4 του παρόντος.
γ) Σε κάθε εκλογέα αποστέλλονται συστημένα ή παραδίδονται με απόδειξη
ψηφοδέλτιο και φάκελος. Ο φάκελος είναι σφραγισμένος και υπογραμμένος από την
εφορευτική επιτροπή. Τα παραπάνω συνοδεύονται και από άλλο φάκελο, που επάνω του, με
φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής έχουν γραφεί ο αριθμός και ο τόπος της ταχυδρομικής
θυρίδας καθώς και πλαίσιο μέσα στο οποίο ο αποστολέας θα γράφει το ονοματεπώνυμό του,
την υπογραφή του και τον αριθμό της ταχυδρομικής απόδειξης.
δ) Το ψηφοδέλτιο κλείνεται από τον αποστολέα μέσα στον από την Εφ. Ε.
σφραγισμένο και υπογραμμένο φάκελο, χωρίς να αναγραφεί πάνω σ’ αυτόν καμιά ένδειξη,
και ο φάκελος αυτός περικλείνεται στον άλλο φάκελο. Σε περίπτωση που στον
αποστελλόμενο στην ταχυδρομική θυρίδα φάκελο δεν υπάρχει το ονοματεπώνυμο, η
υπογραφή κλπ δεν γίνεται δεκτός από την Εφ. Ε. Ο εκλογέας μπορεί με τον ίδιο φάκελο να
αποστείλει και φωτοαντίγραφο ταχυδρομικής επιταγής για την ταμειακή του τακτοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
1 - Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία μέλη, που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια.
2.- Μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο αντικαθίσταται από τον
πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
3 - Η Ε.Ε. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή της και
εκλέγει τον πρόεδρο της που διευθύνει τις εργασίες της.
4 - Η Ε.Ε. ελέγχει τον απολογισμό που έχει συντάξει το Δ.Σ. η δε έκθεσή της, που
υπογράφεται από όλα τα μέλη της, υποβάλλεται μαζί με τον απολογισμό του Δ.Σ. στη Γ.Σ. για
την τελική έγκριση. Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποτεδήποτε για την διαχείριση
των πόρων του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΘΡΟ 22ο
Τροποποίηση Καταστατικού
Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. Για
τη λήψη απόφασης για την τροποποίησή του απαιτείται η παρουσία του 50% +1 των
ταμειακών ενήμερων μελών, και αποφασίζει η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές
Οι κληρονομιές που αφήνονται στο σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε ΄΄επ’ ωφελεία
απογραφής΄΄.
Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του σωματείου με ορισμένο σκοπό,
διαχειρίζονται με ιδιαίτερο τρόπο μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του σωματείου, τα
τυχόν έσοδα τα προερχόμενα από αυτές διαθέτονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους
που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής.
ΑΡΘΡΟ 24
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, γράφει περιφερειακά ΄΄ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ΄΄ και στη μέση έχει την απεικόνιση του
νοήματος ΄΄διερμηνέας΄΄ στην Ελληνική νοηματική γλώσσα.
Κάθε μέλος εφοδιάζεται με ταυτότητα του σωματείου στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του και η ιδιότητά του ως μέλους του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 25
Διάλυση Σωματείου
Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό
το σκοπό και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ.
αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 26
Μεταβατική Διάταξη
Μέσα σε 8 μήνες το αργότερο από την έγκριση του παρόντος καταστατικού, το Δ.Σ.
υποχρεώνεται να διενεργήσει εκλογές. Η θητεία του πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. λήγει την 30 ην
Οκτωβρίου 1992. Δύναται δε να παραταθεί μόνον για λόγους ανώτερης βίαςεπί ένα τρίμηνο
το πολύ.
ΑΡΘΡΟ 27
Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται σύμφωνα με το νεύμα του
παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
ΑΡΘΡΟ 28
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 28 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ’
άρθρο και στο σύνολό του από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση στις 27-2-1991 και αρχίζει να
ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο. Μέχρι να εγκριθεί, το
σωματείο θα διοικείται από 7μελές προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που θα ενεργήσει και τα
νόμιμα, μέσα σε ................... για την έγκριση του καταστατικού κλπ.

