«ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ
ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ»

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ

ΑΡΘΡΟ 1
Δπυνςμία
Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ
Βιβλιοθήκηρ εππών».
ΑΡΘΡΟ 2
Έδπ α
Ο χιινγνο έρεη έδξα ηνπ ηελ πφιε ησλ εξξψλ ζην λνκφ εξξψλ.
ΑΡΘΡΟ 3
κοποί ηος ςλλόγος
1. Ζ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζην έξγν ηνπ
Δθνξεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο εξξψλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
πιεξέζηεξεο δπλαηήο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ, πλεπκαηηθψλ, κνξθσηηθψλ,
εθπνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ εξξατθνχ ιανχ.
2. Ζ παξνρή βνήζεηαο ζηε Γηνίθεζε θαη ηε Γηεχζπλζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε
αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, γηα ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ θαιχηεξεο αληηκεηψπηζεο
ιεηηνπξγηθψλ γεληθά αλαγθψλ θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή θαη ζηήξημή ηεο.
3. Ζ ηθαλνπνίεζε νηθνλνκηθνχ αηηήκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί εγγξάθσο απφ ηε Βηβιηνζήθε πξνο ην
χιινγν ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ.
4. Ζ ζπκβνιή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο βηβιηνζήθεο κε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,
ε δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ, ε πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο απφ ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ θαη
θάζε άιιε βνήζεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο Βηβιηνζήθεο.
5. Ζ ππνβνιή πξνο ην Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ηεο Βηβιηνζήθεο, γηα ελεκέξσζε, απνδνρή θαη
έγθξηζε, εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηνξγάλσζε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ, κε αληηθείκελν πνπ
λα ζπλάδεη κε ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Βηβιηνζήθεο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξ. 6 ηνπ αξζξ. 5 ηνπ Ν. 3149/2003, γηα ηελ πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή αλαβάζκηζε ηεο
πεξηνρήο καο. Σν Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ζα ελεκεξψλεηαη θαη γηα θάζε άιιε έθηαθηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιιφγνπ.
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6. Ζ ππνθίλεζε ηεο αγάπεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ γηα ην βηβιίν, ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
πλεπκαηηθήο θίλεζεο θαη δσήο κε εθδφζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη θάζε άιιν δπλαηφ ηξφπν.
7. Ζ δηαθχιαμε ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ.
8. Ζ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαηαγξαθή, δηάζσζε, θχιαμε ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ηεο
πνιηηηζηηθήο εξξατθήο θιεξνλνκηάο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζε βηβιία, θσηνγξαθίεο, ηαηλίεο,
έληππα θαη θάζε είδνπο άιιν πιηθφ. Αιιά θαη ηελ πξνβνιή ηεο κε ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα
ηελ αλάδεημε θαη δηάδνζή ηεο.
9. Ζ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε άιια ζσκαηεία, λνκηθά πξφζσπα θαη νξγαλψζεηο γεληθά πνπ
έρνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη επηηπρία ησλ
θνηλψλ ζθνπψλ.
10.Ζ πξνβνιή ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο εξξψλ σο εζληθνχ θαη πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο
πςίζηεο ζεκαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 4
Πεπιοςζία και πόποι ηος ςλλόγος
Πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ απνηειεί νπνηαδήπνηε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία ή δσξεά, θάζε θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνο απηφλ.
Οη πφξνη ηνπ πιιφγνπ πξνέξρνληαη απφ:
1. Σηο ηαθηηθέο ζπλδξνκέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ θαζψο θαη ηηο εηαηξηθέο ζπλδξνκέο. Σν
χςνο ησλ ηαθηηθψλ θαη εηαηξηθψλ ζπλδξνκψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ δε
εθηάθησλ εηζθνξψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
2. Σηο δσξεέο θαη επηρνξεγήζεηο. Όηαλ απηέο γίλνληαη κε φξνπο, ηφηε ηελ απνδνρή ηνπο απνθαζίδεη ε
Γεληθή πλέιεπζε.
3. Κάζε έζνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ πιιφγνπ.
ΑΡΘΡΟ 5
Μέλη ηος ςλλόγος
1. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, επίηηκα θαη αξσγά.
2. Σαθηηθφ κέινο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γελ
απνθιείεηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην χιινγν σο ηαθηηθψλ κειψλ φζσλ κεηέρνπλ ζην
Δθνξεπηηθφ πκβνχιην ηεο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ απηήο.
3. Δπίηηκν κέινο είλαη εθείλν πνπ πξφζθεξε εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζην χιινγν θαη αλαθεξχζζεηαη
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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4. Αξσγφ κέινο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα βνεζήζεη ην χιινγν γεληθά ζην έξγν
ηνπ, ρσξίο ηελ ηδηφηεηά ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο. Σα αξσγά κέιε εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ θαη επηζπκνχλ, γίλνληαη ηαθηηθά κε απιή γξαπηή δήισζή ηνπο.
5. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο ηαθηηθφ κέινο ηνπ πιιφγνπ πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε εγγξαθήο ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε ηελ νπνία λα δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν κειψλ θαη λα δειψλεη
φηη απνδέρεηαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
6. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο αξσγφ κέινο ηνπ πιιφγνπ αθνινπζείηαη ε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία
αιιά κε αλαθνξά ζηελ αίηεζή ηνπ απηήο ηεο επηζπκίαο.
ΑΡΘΡΟ 6
Γικαιώμαηα μελών
1. Σα ηαθηηθά κέιε έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Γηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα εθθξάδνπλ, δηαηππψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ζ’ απηέο ηηο απφςεηο θαη
πξνηάζεηο ηνπο, πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χιινγν. Να εθιέγνπλ ηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ
θαη λα εθιέγνληαη ζ’ απηά. Να απνρσξνχλ απφ ην χιινγν, φπνηε ζέινπλ κε έγγξαθε δήισζή
ηνπο. Πξνυπφζεζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο, είλαη ε θαλνληθή
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ην χιινγν. Δηδηθά πξέπεη λα είλαη ηακεηαθψο εληάμεη.
2. Σα αξσγά κέιε δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα δηαηππψλνπλ ζ’ απηέο
ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χιινγν, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ
κπνξνχλ λα εθιέγνπλ ηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ θαη λα εθιέγνληαη ζ’ απηά.
3. Σα επίηηκα κέιε δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα δηαηππψλνπλ ζ’ απηέο
ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χιινγν, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ
κπνξνχλ λα εθιέγνπλ ηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ θαη λα εθιέγνληαη ζ’ απηά.
ΑΡΘΡΟ 7
Τποσπεώζειρ μελών
1. Σα ηαθηηθά κέιε ππνρξενχληαη:
 Να θαηαβάινπλ ηελ εηήζηα ηαθηηθή ζπλδξνκή ηνπο θαη ηπρφλ έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ
απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε.
 Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ
πιιφγνπ.
 Να κελ ελεξγνχλ κεκνλσκέλα πξνο ηηο αξρέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.
2. Σα αξσγά κέιε έρνπλ ηηο ίδηεο κε ηα ηαθηηθά κέιε ππνρξεψζεηο. Ζ πιεξσκή ζπλδξνκήο ή
έθηαθηεο εηζθνξάο είλαη πξναηξεηηθή.
3. Σα επίηηκα κέιε δελ ππνρξεψλνληαη λα θαηαβάινπλ ζπλδξνκέο ή άιιεο έθηαθηεο εηζθνξέο.
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ΑΡΘΡΟ 8
Γιαγπαθή - παπαίηηζη μελών
1. Έλα κέινο ηνπ πιιφγνπ δηαγξάθεηαη:
 Ύζηεξα απφ δηθή ηνπ αίηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
 Δάλ απφ πξφζεζε θαη απνδεδεηγκέλα ελεξγεί θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ
πιιφγνπ ή δελ πεηζαξρεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ
ηνπ πιιφγνπ.
 Δάλ δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην χιινγν αδηθαηνιφγεηα.
2. Ζ δηαγξαθή γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. κεηά απφ αθξφαζή ηνπ. Σν δηαγξαθέλ
κέινο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ πξψηε Γεληθή ηαθηηθή ή έθηαθηε πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη
νξηζηηθά κε πιεηνςεθία ηνπ κηζνχ ζπλ έλα ησλ παξφλησλ κειψλ.
ΑΡΘΡΟ 9
Όπγανα Γιοίκηζηρ και ελέγσος ηος ςλλόγος
Σα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ είλαη:
1)

Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) πνπ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πιιφγνπ.

2)

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) απνηειείηαη απφ 5 κέιε πνπ εθιέγεηαη θάζε 3 ρξφληα.

3)

Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) απνηειείηαη απφ 3 κέιε πνπ εθιέγεηαη επίζεο θάζε 3 ρξφληα.

ΑΡΘΡΟ 10
Γενική ςνέλεςζη
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πιιφγνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζή
ηνπ. Ηδηαίηεξα αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν ζηα άιια φξγαλα. Δγθξίλεη ηνλ δηνηθεηηθφ θαη
νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ πιιφγνπ. Απνθαζίδεη γηα απαιιαγή ή φρη ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
Απνθαζίδεη νξηζηηθά γηα δηαγξαθή κειψλ. Απνθαζίδεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ηελ
αλάθιεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαζψο θαη αλάθιεζε
φινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Απνθαζίδεη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Δγθξίλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ ζπιιφγνπ. Δθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Απνθαζίδεη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ.
2. Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κέζα ζην κήλα Φεβξνπάξην απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Πξνθεξχζζεηαη 20 ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο, κε ζέκαηα
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: Έγθξηζε απνινγηζκνχ. Απαιιαγή ή φρη απφ επζχλεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
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3. Σα ζέκαηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη
δηθαίσκα λα ζπδεηήζεη ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο, φηαλ ην δεηήζνπλ ην έλα ηέηαξην ησλ
παξφλησλ κειψλ.
4. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη νπνηεδήπνηε εθφζνλ δεηεζεί:
 Απφ 3 ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
 Με θνηλή αίηεζε ηνπ ελφο πέκπηνπ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ.
5. Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πξνθεξχζζεηαη πξηλ 10 ηνπιάρηζηνλ κέξεο, κε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη
ζηελ πξνθήξπμε, ζχκθσλα κε πξφηαζε εθείλσλ πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, θαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο
κελφο απφ ηελ αίηεζε ζχγθιεζεο.
6. Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ζεσξνχληαη ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηνπ κηζνχ ζπλ έλα ησλ
ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη έρνπλ εγγξαθεί πξηλ ηξεηο
ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
7. ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ε Γεληθή πλέιεπζε επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ επηά κέξεο ζηνλ ίδην
ηφπν, ψξα θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα, ρσξίο πξφζθιεζε. Θεσξείηαη ζε απαξηία κε φζα ηαθηηθά κέιε,
είλαη παξφληα θαη εληάμεη ηακεηαθψο.
8. Ζ αλαθνίλσζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ζα γίλεηαη απφ ηα ηνπηθά έληππα θαη
ειεθηξνληθά ΜΜΔ θαη ην δηαδίθηπν είθνζη εκέξεο πξηλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ηαθηηθήο θαη
πέληε ηεο έθηαθηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηνλ ρξφλν θαη ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
ΑΡΘΡΟ 11
Γιαδικαζία λήτηρ αποθάζευν από ηη Γενική ςνέλεςζη
Με ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιέγεηαη Πξφεδξνο θαη Γξακκαηέαο, απφ ηα έρνληα
δηθαίσκα ςήθνπ κέιε. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα
ηελ αλάθιεζε φινπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απαηηείηαη
πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ κειψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ζε αξηζκφ ην έλα δεχηεξν ησλ
ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία ζα επαλαιακβάλεηαη.
ΑΡΘΡΟ 12
Δκλογέρ ανάδειξηρ οπγάνυν διοίκηζηρ και ελέγσος
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο
ζηελ ίδηα ζπλέιεπζε.
2. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο νξίδεηαη 3κειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απφ κε ππνςήθηα κέιε.
3. ην ηέινο ηεο εθινγήο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ.
4. Οη ςεθνθνξίεο εθινγψλ είλαη κπζηηθέο.
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ΑΡΘΡΟ 13
Γιοικηηικό ςμβούλιο
1. Ο χιινγνο δηνηθείηαη απφ 5κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
κε 3 αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
2. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 3εηήο. Σν λενεθιεγφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο
7 εκεξψλ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ππφ ηελ πξνεδξία εθείλνπ απφ ηα κέιε πνπ πήξε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν,
ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία.
3. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα κεηέρεη σο κέινο, πξφζσπν απφ ην Δθνξεπηηθφ πκβνχιην
ηεο Βηβιηνζήθεο ή ππάιιεινο απηήο φρη φκσο σο πξφεδξνο ή Γξακκαηέαο ηνπ.
4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα ηαθηηθά ή έθηαθηα, φηαλ ην
ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηνπ.
5. Απαξηία ππάξρεη κε ηελ παξνπζία 3 ηνπιάρηζηνλ κειψλ.
ΑΡΘΡΟ 14
Δλεγκηική Δπιηποπή
1. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη 3κειήο θαη εθιέγεηαη γηα 3 ρξφληα, ηαπηφρξνλα κε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ. Ο πξφεδξνο εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηεο.
2. Σν έξγν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή κε έθζεζή ηεο ζηελ πξψηε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε παξνπζηάδεη ηα
ειεγθηηθά νηθνλνκηθά πνξίζκαηά ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο.
ΑΡΘΡΟ 15
Καθήκονηα Πποέδπος
Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ην χιινγν πξν πάζεο αξρήο δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο θαζψο θαη ζηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηδηψηεο. πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξηάζεηο, πξνεδξεχεη ζ’
απηέο θαη δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Τπνγξάθεη κε ηνλ γξακκαηέα ηα πξαθηηθά, κε ηνλ ηακία απνδείμεηο θαη γξακκάηηα εηζπξάμεσλ θαη
εληάικαηα πιεξσκψλ, θαη γεληθά θάζε έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ, επηκειείηαη δε ηεο εθαξκνγήο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Όηαλ
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο.
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ΑΡΘΡΟ 16
Καθήκονηα Γενικού Γπαμμαηέα
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεξεί πξσηφθνιιν εηζεξρφκελσλ - εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, ην αξρείν ηνπ
πιιφγνπ, ην κεηξψν κειψλ, ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά θαη δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζσκαηείνπ.
Τπνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα εμεξρφκελα έγγξαθα θαη θξαηάεη ηε ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ.
ΑΡΘΡΟ 17
Καθήκονηα Σαμία
Ο Σακίαο ηεξεί ην βηβιίν ηακείνπ θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηηθή δηαρείξηζε έγγξαθα θαη
απνδείμεηο. Δθδίδεη δηπιφηππεο απνδείμεηο - γξακκάηηα είζπξαμεο θαη δηπιφηππα εληάικαηα
πιεξσκψλ πνπ ηα ππνγξάθεη κε ηνλ πξφεδξν. πληάζζεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θάζε κήλα ηελ
νπνία ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ νηθνλνκηθή ινγνδνζία θάζε έηνο ηελ
ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Τπνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα ρξήκαηα ηνπ
πιιφγνπ ζε ηξάπεδα εθηφο απφ πνζφ πνπ ζα απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ζα
θξαηεί γηα ηξέρνπζεο αλάγθεο. Κάζε αλάιεςε ρξεκάησλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ηξαπεδηθή επηηαγή πνπ ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Σακίαο. Ο ηξαπεδηθφο
ινγαξηαζκφο ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ζπιιφγνπ.
ΑΡΘΡΟ 18
Γιάλςζη ςλλόγος
1. Ο χιινγνο δηαιχεηαη κφλν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ παξνπζία ησλ ηξηψλ
ηεηάξησλ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ
ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ κειψλ.
2. ε πεξίπησζε δηαιχζεσο ε πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ κεηαβηβάδεηαη νιφθιεξε ζηε Γεκφζηα
Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξψλ.
ΑΡΘΡΟ 19
Σελικέρ διαηάξειρ
1. Ο χιινγνο θέξεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ε νπνία ζην θέληξν παξνπζηάδεη κηθξνγξαθία ην
ινγφηππν ηνπ πιιφγνπ θαη πεξηκεηξηθά ηηο ιέμεηο «ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΛΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΡΡΧΝ» θαη ην έηνο ίδξπζεο.
2. Οηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ απηφ, θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή
ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα πάληνηε κε ην πλεχκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνχηνπ, ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ πεξί ζσκαηείσλ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.

7

ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20
Σν θαηαζηαηηθφ απηφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 20 άξζξα, ζπδεηήζεθε θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιφ
ηνπ, απφ ηα παξφληα ηδξπηηθά κέιε θαη ςεθίζηεθε νκφθσλα, ζήκεξα ηελ 5/5/2010, εκέξα Σεηάξηε
θαη ψξα 20.00, ζηηο έξξεο θαη θαηαρσξήζεθε ζην νηθείν βηβιίν ηνπ Πξσηνδηθείνπ.
έξξεο
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ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ

ΟΛΓΑ

ΒΑΗΛΔΗΟ

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ
ΓΑΚΑΛΑ

17

ΛΟΓΑΡΝΔ

ΠΑΥΑΛΖ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ

18

ΜΑΝΓΖΛΗΧΣΖ

ΕΖΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ
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ΜΖΣΛΗΑΓΚΑ
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ΗΧΑΝΝΖ
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20

ΝΟΣΑ
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ΣΑΡΟΤΥΑ

ΗΧΑΝΝΖ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ

ΚΑΘΖΓΖΣΖ

28

ΦΗΛΗΠΠΑ

ΓΗΟΝΤΗΟ

ΗΧΑΚΔΗΜ
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