Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Καρδίτσας - Καταστατικό

http://seelfok.gr/katastatiko?tmpl=component&print=1

Καταστατικό
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ" που εδρεύει, στην Καρδίτσα.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α) Η κοινή προσπάθεια και συνεργασία των µελών αυτού για την αναγνώριση του έργου των µελών του.
β) Η ενίσχυση και ο συντονισµός όλων των µεµονωµένων προσπαθειών ατοµικής πρωτοβουλίας, που τείνουν στον ανωτέρω σκοπό.
γ) Η ανύψωση του πολιτιστικού και εργασιακού επιπέδου µε την ίδρυση γραφείου διαρκούς ενηµέρωσης, κωδικοποίησης εγκυκλίων - διατάξεων,
πληροφόρησης, οργάνωσης µε βάσει τα νέα δεδοµένα, για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών των µελών που σχετίζονται µε τις ∆.Ο.Υ.
του Νοµού Καρδίτσας και τις διάφορες υπηρεσίες.
δ) Η δηµιουργία λέσχης και εντευκτηρίου για την καλύτερη ψυχαγωγία και επικοινωνία των µελών του συλλόγου.
Οι παραπάνω σκοποί είναι ενδεικτικοί. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσµοθετηθεί κάθε δραστηριότητα που αποβλέπει στην
βελτίωση της επαγγελµατικής θέσης των µελών του συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3ο
Μέλη του συλλόγου γίνονται όλοι όσοι έχουν έναρξη επιτηδεύµατος ελευθερίου επαγγέλµατος λογιστή - φοροτέχνη - οικονοµολόγου από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Άρθρο 4ο
Όποιος επιθυµεί να γίνει µέλος του Συλλόγου υποβάλλει αίτηση στο ∆.Σ. συνοδευόµενη από αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος. Το ∆.Σ.
δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση µε αιτιολογηµένη απόφαση του που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της.
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Άρθρο 5ο
Τα µελή του συλλόγου διαγράφονται εάν καθυστερούν την συνδροµή τους επί τρίµηνο, µε απόφαση του ∆.Σ., αφού πρώτα κληθούν εγγράφως
από το ∆.Σ. για την εντός 15 ηµερών καταβολή των καθυστερουµένων συνδροµών, µε απόφαση δε της Γ.Σ. κατόπιν προτάσεως του ∆.Σ. ή του
1/5 των µελών για την επανειληµµένη παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. και για εν γένει συµπεριφορά αντίθετη προς
τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρακώλυση της λειτουργίας του.
Επανεγγραφή διαγραφέντος µέλους στο σύλλογο επιτρέπεται µόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο επανεγγραφόµενος
πρέπει να καταβάλλει όλες τις προ της διαγραφής του καθυστερούµενες στον σύλλογο εισφορές.
Άρθρο 6ο
Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών είναι:
α) Για την εγγραφή στον Σύλλογο δραχµές (5.000)
β) Για ετήσια συνδροµή δραχµές (30.000)
γ) Τις ετήσιες εισφορές που καθορίζει η Γ.Σ. για την ευόδωσησυγκεκριµένων εργασιών και σκοπών όπως αυτή θα ορίζει µε την νόµιµη απαρτία.
δ) Οι έκτακτες εισφορές ορίζονται και επιβάλλονται µε απόφαση του. ∆.Σ., αφορούν την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του συλλόγου και την
επίτευξη των οριζοµένων σκοπών.
Άρθρο 7ο
Τα µέλη του Συλλόγου έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό. Ειδικά κάθε µέλος µπορεί να
συµµετέχει στις συνελεύσεις, να ζητά ενηµέρωση από το ∆.Σ., να συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου να εκλέγει και να εκλέγεται,
εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο όπως ειδικά ορίζεται. Για την υποβολή υποψηφιότητας κατά τις αρχαιρεσίες για
ανάδειξη οργάνων του Συλλόγου, κάθε αίτηση προς το ∆.Σ. πρέπει να συνοδεύεται µε αντίγραφο της έναρξης, επιτηδεύµατος και αντίγραφο της
καταβολής των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 8ο
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταµελές [5µελές] ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται εκ των τακτικών µελών αυτού δια µυστικής
ψηφοφορίας σε ηµέρα και χώρο που καθορίζεται από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση . Το σύστηµα εκλογής είναι αυτό της απλής
αναλογικής. Το εκλεγόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός οκτώ [8] ηµερών από της εκλογής του, συγκροτείται δε
σε σώµα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία αυτού. Η θητεία του ∆.Σ. είναι διετής αρχοµένη την 1η Μαρτίου
µετά την εκλογή έτους και λήγουσα στο τέλος του Φεβρουαρίου του µεθεποµένου έτους. Το προσωρινό ∆.Σ. υποχρεούται εντός εξαµήνου από
την αναγνώριση του Συλλόγου να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη ∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
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Άρθρο 9ο
Το ∆.Σ. συνέρχεται τακτικά µεν µία φορά το µήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή τον
τριών µελών του, βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων τριών τουλάχιστον εκ των µελών αυτού, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των
παρόντων συµβούλων. Τα µέλη του ∆.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από το παρόν καταστατικό, καθώς επίσης και για τις λαµβανόµενες αποφάσεις του ∆.Σ. Μέλος του ∆.Σ. το οποίο παραιτήθηκε ή πέθανε ή παύθηκε,
αντικαθίσταται από το επιλαχόν αναπληρωµατικό µέλος. Εάν κάποιο µέλος του ∆.Σ. απουσιάσει αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς; συνεδριάσεις
αυτού, µπορεί να παυθεί µε απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως κατόπιν προτάσεως του ∆.Σ. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε µε
απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως.Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται, η Γενική Συνέλευση για την εκλογή αντικαταστατού του παραιτηθέντος
µέλους.
Άρθρο 10ο
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως καθώς και σε κάθε Αρχή, τον Σύλλογο, προεδρεύει των εκάστοτε Γεν. Συνελεύσεων,
πλην των συνερχοµένων για αρχαιρεσίες και λογοδοσία του ∆.Σ., διευθύνει αυτές, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, υπογράφει µαζί µε τον
Γραµµατέα τα έγγραφα και τα χρηµατικά εντάλµατα, ελέγχει· τις εργασίες του Συλλόγου και την διαχείριση του Ταµείου, υπογράφει µαζί µε τον
Γραµµατέα όλα εν γένει τα έγγραφα και εντάλµατα πληρωµής, ως και τα πρακτικά του ∆.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 11ο
Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά του ∆.Σ. και της Γεν. Συνελεύσεως, διεξάγει την αλληλογραφία, προσυπογράφει και σφραγίζει τα εξερχόµενα
έγγραφα και εντάλµατα πληρωµής, συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., Φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του
Συλλόγου, τηρεί το Μητρώο των µελών και το Πρωτόκολλο του Συλλόγου και υπογράφει µετά του Προέδρου. Τον Γραµµατέα απόντα ή
κωλυόµενο αναπληρώνει ένας εκ των συµβούλων που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 12ο
Ο Ταµίας διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδροµές των µελών, διαχειρίζεται το ταµείο του Συλλόγου, ενεργεί τις
διάφορες εισπράξεις δια διπλοτύπων αποδείξεων, τις πληρωµές βάσει ενταλµάτων, τηρεί τα βιβλία του Ταµείου τα οποία αριθµούνται και
µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα, καταθέτει επ‘ ονόµατι του Συλλόγου σε µία από τις αναγνωρισµένες Τράπεζες τα µετρητά
χρήµατα του Συλλόγου, όταν αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 δραχµών. Υποχρεούται δε να καταθέτει τα χρήµατα σε αναγνωρισµένη
Τράπεζα που θα υποδείξει το ∆.Σ. µε απόφαση του. Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να αποσύρει ολόκληρο ή µέρος των κατατεθέντων χρηµάτων µε
εντάλµατα τα οποία θα είναι προσυπογραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα. Στο τέλος κάθε τριµηνίας ο Ταµίας υποβάλλει στο ∆.Σ.
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συλλόγου και κατάλογο εκείνων των µελών που καθυστερούν τις συνδροµές του Συλλόγου. Τον Ταµία
απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ένα εκ των µελών του ∆.Σ. κατόπιν αποδείξεως αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 13ο
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Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συνελεύσεις γίνονται µία φορά το χρόνο, το µήνα Φεβρουάριο, έκτακτα
δε όταν το ∆.Σ. κρίνει αυτό αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως προς τούτο του 1/5 των µελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον
Σύλλογο, στην αίτηση δε πρέπει να αναγράφονται τα θέµατα της Γεν. Συνελεύσεως, οπότε η σύγκληση της Γεν. Συνελεύσεως είναι υποχρεωτική
για το ∆.Σ. και πρέπει, να γίνει εντός µηνός από την ηµέρα της υποβολής της αιτήσεως.
Άρθρο 14ο
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση το ∆.Σ. ενηµερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Προϋπολογισµό του νέου έτους και ζητεί την έγκριση
αυτού από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη Γεν. Συνέλευση διενεργείται διαχειριστική και διοικητική λογοδοσία τόσο εκ µέρους του ∆.Σ. όσο
και εκ µέρους της εξελεγκτικής επιτροπής. Τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, διενεργεί τριµελής
εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται εκ .των τακτικών µελών του Συλλόγου µε µυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια.
Κάθε µέλος που έχει δικαίωµα ψήφου µπορεί να θέσει µέχρι δύο σταυρούς προτίµησης για κάθε όργανο.
Άρθρο 15ο
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται υπό την εποπτεία και επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία, πριν από την
έναρξη των αρχαιρεσιών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο ∆.Σ., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα των εκλογών.
Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τον κατάλογο των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, προΐσταται της διενεργείας των εκλογών, ενεργεί την
διαλογή των ψήφων και καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Εντός οκτώ [8] ηµερών από την ηµέρα της ψηφοφορίας
καλεί σε κοινή συνεδρίαση τα µέλη του παλαιού και του νέου ∆.Σ. για την παράδοση και την παραλαβή. Η θητεία του νέου ∆.Σ. αρχίζει την 1η
Μαρτίου του έτους της εκλογής .
Άρθρο 16ο
Η Γενική συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/2+1 των τακτικών µελών που έχουν δικαίωµα
ψήφου και είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. Μη κατορθωθείσης απαρτίας κατά την πρώτη πρόσκληση η συνέλευση επαναλαµβάνεται στον ίδιο
τόπο και χρόνο την αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας µε τα ίδια θέµατα οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εάν παρευρίσκεται το 1/3
των τακτικών µελών του Συλλόγου. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία τότε συγκαλείται τρίτη Γεν. Συνέλευση, εντός δέκα ηµερών οπότε
θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα του αριθµού των παρευρισκοµένων.
Άρθρο 17ο
Σε κάθε Γενική Συνέλευση ορίζονται εκ των προτέρων τα θέµατα που θα συζητηθούν καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα ορισθεί από την
πλειοψηφία της Γ.Σ.
Άρθρο 18ο
Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ. γνωστοποιείται δε σε όλα τα µέλη προ πέντε ηµερών δια δηµοσιεύσεως στον ηµερήσιο τύπο,
αναγράφονται δε όλα τα θέµατα της Γεν. Συνέλευσης.
Άρθρο 19ο
Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, η οποία για ζητήµατα που αφορούν αρχαιρεσίες,
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εµπιστοσύνη προς το ∆.Σ., έγκριση της λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήµατα είναι µυστική, αλλιώς δι’ ονοµαστικής κλήσεως ή και δι'
ανατάσεως των χειρών των µελών, εφόσον η αποδοχή αυτής είναι ολοφάνερη και δεν υπάρχει αντίρρηση.
Άρθρο 20ο
Για τη λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί της διαλύσεως του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του ηµίσεως
τουλάχιστον εκ των µελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) εκ των παρόντων µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 21ο
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ∆.Σ. και της περιουσίας του Συλλόγου, ανατίθεται σε τριµελή εκ των µελών Εξελεγκτική Επιτροπή,
η οποία εκλέγεται από την ίδια εκλογική διαδικασία που εκλέγεται και το ∆.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ∆.Σ.
και του Ταµία, ελέγχει δε τα διοικητικά και διαχειριστικά βιβλία. ∆ικαιούται να εξετάζει έγγραφα και τα Βιβλία του Συλλόγου και να ζητεί την
επίδειξη του περιεχοµένου του ταµείου. Συντάσσει αναλυτική έκθεση περί της διαχειρίσεως του περιεχοµένου του Ταµείου και του ∆.Σ. για κάθε
έτος και υποβάλλει αυτήν στην Τακτική Γεν. Συνέλευση του µηνός Φεβρουαρίου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ίδια θητεία µε το ∆.Σ. και κατά
την πρώτη µετά την εκλογή συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 22ο
Πόροι του Συλλόγου είναι: 1) το δικαίωµα εγγραφής, 2) οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των µελών, 3) οι δωρεές και τα κληροδοτήµατα
τρίτων, 4) κάθε έσοδο από χοροεσπερίδες κ.λπ., 5) τόκοι εκ των κατατεθειµένων χρηµάτων του συλλόγου και γενικά οποιαδήποτε εισφορά υπέρ
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23ο
Ο σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία γύρω γύρω φέρει τον τίτλο του συλλόγου και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του. Όλα τα Βιβλία του
συλλόγου, οι διπλότυπες αποδείξεις και τα πρακτικά του ∆.Σ. ή της Γ.Σ., πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου.
Ο σύλλογος έχει τα παρακάτω Βιβλία:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών
β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
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γ) Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου δ. Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής
ε) Βιβλίο Ταµείου
στ) Βιβλίο (πρωτόκολλο) Αλληλογραφίας.
Τα παραπάνω βιβλία αριθµούνται και θεωρούνται από τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, πριν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται.
Άρθρο 24ο
Αυτοί που προσφέρουν στο ταµείο του Συλλόγου ποσά άνω των 100.000 δραχµών, ανακηρύσσονται δωρητές και αναγράφονται στους ειδικούς
πίνακες του συλλόγου.
Άρθρο 25ο
Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθµίζεται από το παρόν καταστατικό, λύεται µε απόφαση της Γενικής συνέλευσης αφού τηρηθούν οι
σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των λοιπών νόµων περί σωµατείων.
Άρθρο 26ο
Ο σύλλογος διαλύεται αυτοδικαίως εάν τα µέλη αυτού µειωθούν κάτω των 20. Με την διάλυση του συλλόγου, η τύχη της περιουσίας του
ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Κ.
Άρθρο 27ο
Το παρόν καταστατικό αναγνώσθηκε στο σύνολό του και ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε κατά την συνεδρίαση των ιδρυτικών αυτού µελών και
υπογράφεται από όλους.
Καρδίτσα 29-01-1999
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