ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία
Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και με διακριτικό τίτλο «Αριστοτέλειος Πολιτεία» με
έδρα την Θεσσαλονίκη.
ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί
Σκοποί του συλλόγου είναι :
1. Η Δημιουργία και η λειτουργία του προαναφερθέντος Διεθνούς
Αριστοτελικού Κέντρου στην περι οχή των Αρχαίων Σταγείρων
2. Η πολυσχιδής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής
πολιτείας και των πολιτών της, αλλά και της Διεθνούς Κοινότητας,
όπως και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πολιτειακών Φορέων και
συμβατών με τους σκοπούς του ΔΑΚ δημόσιων ιδιωτικών
Οργανισμών, για την σημασία της ίδρυσης στην περιοχή της
γενέτειρας του Αριστοτέλη του υπό συζήτηση ΔΑΚ και της
μετεξέλιξης του σε έναν ακτινοβολούντα και ζωντανό οργανισμό
διεθνούς κύρους και συνεχούς δράσης και λειτουργίας για τη
θεραπεία και διάδραση της φιλοσοφίας και άλλων επιστημών με το
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
3.Η συνεργασία του ΔΑΚ με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν στόχο τους
την πρόοδο των Αριστοτελικών Σπουδών.
4. Η προώθηση και ενίσχυση των σκοπών του ΔΑΚ μέσω διαφανών
διαδικασιών χρηματοδοτήσεων και χορηγιών.
5. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ΔΑΚ αποτελεί η ίδρυση μιάς
μοναδικής στο είδος της εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, η οποία θα
φιλοξενείται στην έδρα του ΔΑΚ και θα ενσωματώνει τόσο το
πρωτότυπο έργο του Αριστοτέλη, όσο και το έργο των μαθητών του,
αλλά και εργασίες, άρθρα και μονογραφίες νεότερων
Αριστοτελιστών ανά τον κόσμο.
6. Η πολύμορφη ενίσχυση ή και υποστήριξη ειδικών επιστημόνων
και φοιτητών για έρευνα και μελέτη στη βιβλιοθήκη του ΔΑΚ ή και
την παρουσίαση στην επιστημονική κοινότητα και το μη ειδικό κοινό
της νεότερης επιστημονικής σκέψης και παραγωγής τους για τις
Αριστοτελικές Σπουδές.

ΑΡΘΡΟ 3. Μέσα
Η προώθηση των παραπάνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με
κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα με:
1. Την Δημιουργία
επιτροπών και ομάδων
εργασίας
με
αντικείμενο εργασίας θέματα που αναφέρονται και περιγράφονται
στο παρόν καταστατικό.
2. Την
προώθηση των σκοπών μέσω οργάνωσης συνεδρίων,
εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, θεματικών επιστημονικών
συναντήσεων και σεμιναρίων με αντικείμενο τις Αριστοτελικές
Σπουδές, μέσω εντύπων, φυλλαδίων και ηλεκτρονικών μέσων.
3. Την δημιουργία ηλεκτρονικού ιστότοπου για την προβολή των
ενεργειών του συλλόγου.
4. Την οργάνωση τμήματος επίτιμων μελών για εγγραφή μελών
εντός και εκτός Ελλάδος.
ΑΡΘΡΟ 4 : Μέλη
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και σε ομότιμα.
Α. Τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να γίνει κάθε πολίτης που
αποδέχεται τους σκοπούς και τα μέσα του συλλόγου και συμφωνεί
με το καταστατικό του συλλόγου αρκεί να μην έχει τελεσίδικα
καταδικαστεί για απάτη, πλαστογραφία, εμπορία ναρκωτικών και
άλλες κακουργηματικές πράξεις.
Την ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτά κάθε ενδιαφερόμενος
υποβάλλοντας σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του συλλόγου η οποία
θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα τακτικό μέλος του συλλόγου.
Η αίτηση εγγραφής κρίνεται από το Δ.Σ. του συλλόγου σε διάστημα
δυο μηνών το αργότερο από υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση
απόρριψης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει
στην γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
α. Δικαιώματα τακτικών μελών :
1. Να μετέχουν στην γενική συνέλευση, να θέτουν υποψηφιότητα
για τα όργανα του συλλόγου, διατυπώνουν προτάσεις και απόψεις
για όλα σχετικά με την δράση του συλλόγου και με λειτουργία του .
2. Να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται στα όργανα του
συλλόγου.
β. Υποχρεώσεις τακτικών μελών :
1. Να μετέχουν στις δράσεις του συλλόγου ενεργά και να απέχουν
από ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς και στόχους του
συλλόγου.
2. Να καταβάλουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ κατά την εγγραφή
και στην συνέχεια την ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή

ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ. Αλλαγή του ποσού της
συνδρομής γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.
3. Να συμμορφώνονται με το καταστατικό του συλλόγου και με τις
αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Β. Ομότιμα μέλη γίνονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.,
άτομα που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες
για
την
πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου. Τα ομότιμα μέλη έχουν
όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός του δικαιώματος του
εκλέγεσθαι.
Γ. Αποχώρηση μέλους
Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα της αποχώρησης του
με έγγραφη αίτηση του.
Δ. Διαγραφή και επανεγγραφή μέλους.
Μέλος του συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. όταν
αδικαιολόγητα
1. Δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στον σύλλογο
για διάστημα πέραν των τριών χρόνων..
2. Όταν προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του
συλλόγου
3. Όταν εμποδίζει την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του
συλλόγου
Διαγραμμένο μέλος του συλλόγου μπορεί να ζητήσει την
επανεγγραφή του στον σύλλογο με τους όρους εγγραφής νέου
μέλους.

ΑΡΘΡΟ 5 : Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ. ) είναι το ανώτερο όργανο του
συλλόγου και αποτελείται από όλα τα μέλη του συλλόγου που
έχουν εγγραφεί στον σύλλογο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
σύγκληση του.
2. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, τον πρώτο
μήνα του χρόνου, όπου γίνεται απολογισμός του χρόνου που
πέρασε και ο προγραμματισμός του νέου χρόνου και έκτακτα το
Δ.Σ. του συλλόγου αποφασίσει.
3. Η πρόσκληση των μελών για την Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. με
έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίη τουλάχιστον επτά ημέρες (7)πριν,
στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ώρα και όλα τα θέματα πού θα
συζητηθούνε.
4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 50% των
ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση μη

απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια
και ώρα με τα ίδια θέματα ανεξαρτήτως των παρόντων μελών.
5.Της Γ.Σ. προεδρεύει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται από
αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 6 : Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1. Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
2. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική
Επιτροπή του συλλόγου
3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
4. Αποφασίζει για τυχόν τροποποίηση του καταστατικού του
συλλόγου, για την διάλυση του, για προτάσεις μομφής και για τυχόν
έκτακτες αρχαιρεσίες.
5. Εκλέγει την εφορευτική επιτροπή όταν πρόκειται να γίνουν
αρχαιρεσίες του συλλόγου για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της
Εξελεγκτική.
ΑΡΘΡΟ 7 : Διοικητικό Συμβούλιο.
1. Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο και
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και άλλα τρία
μέλη.
2. Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Γ.Σ. του συλλόγου. Δικαίωμα
υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά
τακτοποιημένα. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής εφορευτική
επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.
3. Η θητεία του Δ.Σ. διαρκεί τρία (3) έτη.
4. Η πρώτη συνεδρίαση κάθε νεοεκλεγέντος Δ.Σ. συγκαλείται από
τον πλειοψηφίσαντα σύμβου
λο ο οποίος και προεδρεύει έως της εκλογής του νέου προέδρου.
5. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλεί ο πρόεδρος.
6. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις
συνεδριάσεις εκπίπτει και καλείται στην θέση του ο πρώτος
αναπληρωματικός.
7. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου και έκτακτα όταν προκύπτει έκτακτο
θέμα ή το ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Δ.Σ.
8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα στην
συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4 )
μέλη του.
ΑΡΘΡΟ 8 : Καθήκοντα μελών του Δ.Σ. και Ε.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Καθήκοντα Προέδρου
α. Εκπροσωπεί τον σύλλογο όποτε και όπου χρειαστεί.
β. Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις

γ. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που αφορούν τον σύλλογο
δ. Επισκέπτεται τις δημοτικές αρχές και δημόσιες υπηρεσίες
ζητώντας την επίλυση προβλημάτων που απασχολούνε τον
σύλλογο.
2. Καθήκοντα αντιπροέδρου
α. Αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή άλλης
αντικειμενικής αδυναμίας του για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
3. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
α. Τηρεί το μητρώο μελών του συλλόγου
β. Τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
γ. Τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας του συλλόγου.
δ. Φυλάσσει το αρχείο του συλλόγου
ε. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα
πληρωμής και τον απολογισ
μό κάθε έτους.
3. Καθήκοντα Ταμία
α. Τηρεί το Ταμείο του συλλόγου, εισπράττει και κάνει τις πληρωμές
του συλλόγου με αποδείξεις που φέρνουν την σφραγίδα του
συλλόγου.
β. Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία του ταμείου και υποβάλλει
κατάσταση εσόδων και εξόδων κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., εφόσον
του ζητηθεί.
4. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις αρμοδιότητες που τους
ανατίθενται από το Δ.Σ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από τον
πρόεδρο, τον γραμματέα και
ένα μέλος.
2. Εκλέγεται από την Γενική συνέλευση των αρχαιρεσιών μαζί με το
Δ.Σ.
3. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί διοικητικό και οικονομικό
έλεγχο στο πρώτο 10ήμερο κάθε έτους και συντάσσει έκθεση την
οποία υποβάλλει και ανακοινώνει στην Γ.Σ. του Ιανουαρίου κάθε
έτους.
ΑΡΘΡΟ 9. Αρχαιρεσίες
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και της
εξελεγκτικής επιτροπής του γίνονται κάθε τρία χρόνια και ημέρα
Κυριακή.
2. Της εκλογικής διαδικασίας προηγείται Γενική Συνέλευση στην
οποία γίνεται απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης μία
εβδομάδα ενωρίτερα.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση γίνεται και εκλογή , με φανερή
ψηφοφορία, της τριμελούς εφο επιτροπής που θα διενεργήσει τις
εκλογές.
3. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα του
συλλόγου έχει κάθε τακτικό μέλος
που είναι ταμειακά τακτοποιημένος και έχει δικαίωμα συμμετοχής
στην τελευταία Γενική
Συνέλευση πριν από τις εκλογές.
4. Όλοι οι υποψήφιοι κατέρχονται μόνο με κοινό ψηφοδέλτιο.
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έγγραφα στον σύλλογο
τουλάχιστον τρεις ημέρες ενωρίτερα της διενέργειας των εκλογών.
6. Για το Δ.Σ. του συλλόγου επιλέγονται οι επτά ( 7 )
πλειοψηφίσαντες. Οι υπόλοιποι είναι οι αναπληρωματικοί.
7. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθαίρεσης μέλους του
Δ.Σ.αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες και μέχρι του αριθμού
των τριών.
8. Εάν μετά από παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. προκύψει αδυναμία
αναπλήρωσης, το Δ.Σ. συνεχίζει την λειτουργία του για το υπόλοιπο
της θητείας του εφόσον παραμείνουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη.
9. Ψηφοδέλτιο που έχει πέραν των επτά σταυρών προτίμησης
ακυρώνεται.
10. Για την εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής μπαίνουν δύο
σταυροί.
ΑΡΘΡΟ 10. Εκλογή δια αλληλογραφίας
1. Δίνετε η δυνατότητα σε μέλη του συλλόγου που κατοικούνε
εκτός της έδρας του Συλλόγου
να μπορούν ( εφόσον το επιθυμούν ) να ψηφίσουνε δια
αλληλογραφίας.
2. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει να αποσταλούνε στα μέλη αυτά
έγκαιρα ψηφοδέλτια και
επίσης διασφαλίζει το απόρρητο της ψήφου και αυτών των μελών.
ΑΡΘΡΟ 11. Πόροι του συλλόγου
1. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών του συλλόγου.
2. Οι χορηγίες και δωρεές φίλων, μελών, προσώπων φυσικών ή
νομικών.
3. Οι επιχορηγήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του
κράτους ή άλλων οργανισμών.
4. Έκτακτες εισφορές των μελών που τυχόν αποφασίζει η Γ.Σ.
Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση του συλλόγου από φυσικό ή
νομικό πρόσωπο δεν περιορίζει την ανεξαρτησία του συλλόγου ή
δεν τον εκτρέπει από τους σκοπούς του.
ΑΡΘΡΟ 12. Τροποποίηση καταστατικού
Κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου γίνεται με
απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά προς τούτο, μετά από

απόφαση του Δ.Σ., στην οποία θα πρέπει να παρευρίσκονται
τουλάχιστον τα μισά από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του.
Η απόφαση για την προτεινόμενη τροποποίηση θα πρέπει να
συγκεντρώσει την έγκριση των δύο των παρόντων.
Η απόφαση της Γενικής συνέλευσης υποβάλλεται για έγκριση στο
αρμόδιο ειρηνοδικείο.
ΑΡΘΡΟ 13. Διάλυση του συλλόγου.
Διάλυση του συλλόγου γίνεται αυτοδίκαια όταν τα μέλη του είναι
λιγότερα από δέκα. Σε άλλη περίπτωση η διάλυση του συλλόγου
γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που θα εγκριθεί από τα τρία των μελών
του.
Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου μεταβιβάζονται όπου
η Γενική Συνέλευση αποφασίσει.
Για τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του συλλόγου δεν
ευθύνονται σε καμία περίπτωση τα μέλη του.
ΑΡΘΡΟ 14. Γενική διάταξη
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται με τις
αποφάσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία.
Γίνεται μνεία ότι οι πρώτες αρχαιρεσίες θα γίνουν εντός τριών
μηνών από την νόμιμη έγκριση του καταστατικού αυτού με την
καταχώρηση του στα
βιβλία σωματείων του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 14 άρθρα ψηφίζεται κατ’
άρθρο και στο σύνολο του από
Τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών και υπογράφεται ως
έπεται.
Θεσσαλονίκη 12.10.2016

Ημερομηνία εγγραφής στα βιβλία σωματείων του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης 08.12.2016

