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Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
Ισχύον Άρθρο 5ο Διάκριση μελών
α.- Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι « Υ » της Σχολής
Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού είτε ευρίσκονται σε αποστρατεία είτε σε ενέργεια.
β.- Ως Εταιρικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία επιθυμούν να βοηθούν τον σύνδεσμο εις την επίτευξη των σκοπών του, με κάθε
πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση του ΔΣ και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
γ.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν
προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα φυσικά πρόσωπα εκείνα τα οποία προσέφεραν
εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο ή εργάσθηκαν και συνεισέφεραν δια τη επίτευξη
των σκοπών και την προβολή του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής,
ούτε και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν το δικαίωμα λόγου κατά τις
συνελεύσεις.
Οι ανακηρύξεις των Επίτιμων Μελών αγγέλλονται προς αυτούς εγγράφως με την
αποστολή ενός ειδικού εντύπου Διπλώματος το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας.
Προτεινόμενο τροποποιημένο Άρθρο 5ο Διάκριση μελών.
α.- Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι « Υ » της Σχολής
Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού είτε ευρίσκονται σε αποστρατεία είτε σε ενέργεια
είτε σε Π.Δ.
β.- Ως Εταιρικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία επιθυμούν να βοηθούν τον σύνδεσμο εις την επίτευξη των σκοπών του, με κάθε
πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση του ΔΣ και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι .
γ.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν
προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα φυσικά πρόσωπα εκείνα τα οποία προσέφεραν
εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο ή εργάσθηκαν και συνεισέφεραν δια τη επίτευξη
των σκοπών και την προβολή του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής,
ούτε και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν το δικαίωμα λόγου κατά τις
συνελεύσεις. Μόνο τα επίτιμα μέλη που προέρχονται από τα τακτικά μέλη έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν.
Οι ανακηρύξεις των Επίτιμων Μελών αγγέλλονται προς αυτούς εγγράφως με την
αποστολή ενός ειδικού εντύπου Διπλώματος το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Γραμματέας.
Ισχύον Άρθρο 8ο Διαγραφή μελών.
Κάθε μέλος που αντιδρά εις τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμβάλει
προσκόμματα εις την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η διαγωγή του είναι
ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, καλείται σε
απολογία μέσα σε εύλογο προθεσμία και εφ όσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία,
διαγράφεται από μέλος σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα και τελεί υπό
έγκριση από την πρώτη μετά ταύτα ΓΣ. Εάν δεν υποβληθεί απολογία, το ΔΣ αποφαίνεται
και χωρίς αυτήν.

Προτεινόμενο τροποποιημένο Άρθρο 8ο Διαγραφή μελών – Επανεγγραφή μέλους.
Διαγραφή μελών
α.- Κάθε μέλος που αντιδρά εις τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή
παρεμβάλει προσκόμματα εις την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η
διαγωγή του είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου,
καλείται σε έγγραφη αιτιολόγηση της συμπεριφοράς/ενεργειών του μέσα σε
προθεσμία είκοσι ημερών (20).Εφόσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχειά, διαγράφεται
από μέλος σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα και η διαγραφή του τελεί υπό
έγκριση της πρώτης μετά ταύτα ΓΣ ή έκτακτης ΓΣ. Εάν δεν υποβληθεί έγγραφη
αιτιολόγηση ως ανωτέρω το ΔΣ αποφαίνεται και χωρίς αυτήν.
β.- Κάθε μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του
υποχρεώσεων (ετήσια συνδρομή) προς το Σύνδεσμο, καλείται εγγράφως από το ΔΣ
να τις εκπληρώσει εντός τετράμηνης προθεσμίας. Εάν δεν συμμορφωθεί,
διαγράφεται από μέλος και η διαγραφή του τελεί υπό έγκριση της πρώτης μετά
ταύτα ΓΣ ή έκτακτη ΓΣ.
Επανεγγραφή μέλους
Το ΔΣ δύναται να εγκρίνει την επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε για
καθυστέρηση συνδρομών . Το μέλος για να επαναποκτήσει τα δικαιώματά του,
πρέπει να αιτηθεί νέας εγγραφής.
Ισχύον Άρθρο 9ο Δικαιώματα Τακτικών, Εταιρικών και Επιτίμων μελών.
Τα Τακτικά μέλη, τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις ΓΣ
είναι δε ταμειακώς εν τάξει ( να έχουν καταβάλει την συνδρομή του έτους εντός του οποίου
γίνεται η Γ.Σ.) δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις ΓΣ, να ελέγχουν τις πράξεις του ΔΣ, να
εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) και έχουν
δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία και που αφορά τους
σκοπούς του Συνδέσμου.
Τα Επίτιμα και Εταιρικά μέλη δικαιούνται πρόσβασης προς το ΔΣ και συμμετοχής στις
συζητήσεις επί όλων των θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Προτεινόμενο τροποποιημένο Άρθρο 9ο
Δικαιώματα Τακτικών, Εταιρικών και Επιτίμων μελών.
Τα Τακτικά μέλη, τα οποία είναι συμμορφωμένα με τις διατάξεις (άρθρα) του
Καταστατικού και τις ΓΣ δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις ΓΣ και έκτακτες ΓΣ, να
ελέγχουν τις πράξεις του ΔΣ, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) και έχουν δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα το οποίο τίθεται σε
ψηφοφορία και που αφορά τους σκοπούς του Συνδέσμου.
Τα Εταιρικά μέλη δικαιούνται πρόσβασης προς το ΔΣ και συμμετοχής στις συζητήσεις επί
όλων των θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Τα Επίτιμα μέλη δικαιούνται πρόσβασης προς το ΔΣ και έχουν το δικαίωμα λόγου κατά
τις συνελεύσεις. Μόνο τα επίτιμα μέλη που προέρχονται από τα τακτικά μέλη έχουν
το δικαίωμα του εκλέγειν.

Για το Δ.Σ.
.

