Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
‘Ίδρυση –Έδρα –Σκοπός
Ισχύον Άρθρο 2 Σκοπός του Συνδέσμου

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διατήρηση και η
ακόμη περισσότερο σύσφιξη των σχέσεων και
δεσμών μεταξύ των πτυχιούχων της Σχολής
Υποβρυχίων του ΠΝ που ευρίσκονται σε
αποστρατεία ή σε ενέργεια και η διάδοση του
πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η
παροχή κάθε ηθικής υποστήριξης στα μελή και
η ανάταση του πνευματικού και πολιτιστικού
επιπέδου.

Ισχύον Άρθρο 3
Επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου
Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με :
α.- Οργάνωση κοινωνικών, καλλιτεχνικών,
μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β.- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Εθνικών Εορτών
και Επετείων και επετείων μνήμης.
γ.- Έκδοση ενημερωτικών και πληροφοριακών
εντύπων.
δ.- Ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίου.
ε.- Δημιουργία Ιστορικού αρχείου (φωτογραφίες
– αντικείμενα – γραπτά κείμενα).
στ.- Ανάπτυξη επαφών και επικοινωνιών με
αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων χωρών και
συμμετοχή στις διεθνείς εκδηλώσεις τους.
Ρητά σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος απέχει από
κάθε κομματική/πολιτική και συνδικαλιστική
τοποθέτηση και εκδήλωση.
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Προτεινόμενο τροποποιημένο
Άρθρο 2 Σκοπός του Συνδέσμου
Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
α.- Η διατήρηση και προβολή των
παραδόσεων και της ιστορίας των
Ελληνικών Υποβρυχίων.
β.- Η διατήρηση και η περαιτέρω σύσφιξη
των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των
πτυχιούχων της Σχολής Υποβρυχίων
του ΠΝ που ευρίσκονται σε ενέργεια ή
σε αποστρατεία ή σε Π.Δ.
γ.- Η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης
μεταξύ των μελών.
δ.- Η παροχή κάθε ηθικής υποστήριξης στα
μελή μας.
ε.- Η ανάταση του πνευματικού και
πολιτιστικού επιπέδου.
Προτεινόμενο Άρθρο 3
Επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου
Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με :
α.- Διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης και
απόδοση τιμής σε όσους υπηρέτησαν
στα Ελληνικά Υποβρύχια, έδρασαν ή
απωλέσθησαν σε καιρό πολέμου.
β.- Οργάνωση κοινωνικών, καλλιτεχνικών,
μορφωτικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
γ.- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Εθνικών
Εορτών και επετείων μνήμης.
δ.- Έκδοση ενημερωτικών και
πληροφοριακών εντύπων.
ε.- Ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίου.
στ.- Δημιουργία Ιστορικού αρχείου
(φωτογραφίες – αντικείμενα – γραπτά
κείμενα).
ζ.- Ανάπτυξη επαφών και επικοινωνιών με
αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων χωρών
και συμμετοχή στις διεθνείς εκδηλώσεις
τους. Ρητά σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος
απέχει από κάθε κομματική/πολιτική και
συνδικαλιστική τοποθέτηση και εκδήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών
Ισχύον Άρθρο 5 Διάκριση μελών
Προτεινόμενο τροποποιημένο
Άρθρο 5 Διάκριση μελών
α.- Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να
α.- Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να
γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι « Υ » της Σχολής
γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι « Υ » της Σχολής
Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού είτε
Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού είτε
ευρίσκονται σε αποστρατεία είτε σε ενέργεια.
ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αποστρατεία
β.- Ως Εταιρικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν
ή σε Π.Δ.
να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα
β.- Ως Εταιρικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν
οποία επιθυμούν να βοηθούν τον σύνδεσμο εις
να εγγραφούν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα
την επίτευξη των σκοπών του, με κάθε
οποία επιθυμούν να βοηθούν τον σύνδεσμο
πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση του ΔΣ και
εις την επίτευξη των σκοπών του, με κάθε
δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
πρόσφορο μέσο, μετά από απόφαση του
εκλέγεσθαι.
ΔΣ και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν
γ.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση
και εκλέγεσθαι.
της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του γ.- Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου τα φυσικά πρόσωπα
της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν
εκείνα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές
προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τα
υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο ή εργάσθηκαν
φυσικά πρόσωπα εκείνα τα οποία
και συνεισέφεραν δια τη επίτευξη των σκοπών
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς
και την προβολή του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν
τον Σύνδεσμο ή εργάσθηκαν και
υποχρέωση συνδρομής, ούτε και το δικαίωμα
συνεισέφεραν δια τη επίτευξη των σκοπών
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν το δικαίωμα
και την προβολή του. Τα επίτιμα μέλη δεν
λόγου κατά τις συνελεύσεις.
έχουν υποχρέωση συνδρομής, ούτε και το
Οι ανακηρύξεις των Επίτιμων Μελών
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν
αγγέλλονται προς αυτούς εγγράφως με την
το δικαίωμα λόγου κατά τις συνελεύσεις.
αποστολή ενός ειδικού εντύπου Διπλώματος το
Οι ανακηρύξεις των Επίτιμων Μελών
οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός
αγγέλλονται προς αυτούς εγγράφως με την
Γραμματέας.
αποστολή ενός ειδικού εντύπου
Διπλώματος το οποίο υπογράφει ο
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
Ισχύον Άρθρο 7
Οικονομικές υποχρεώσεις μελών
Τα Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να
καταβάλλουν εις το Ταμείο του Συνδέσμου τα
παρακάτω :
α.- Εφ άπαξ, εισφορά ως δικαίωμα εγγραφής.
β.- Ετήσια συνδρομή, και
γ.- Τις έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που θα
ορισθούν από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ) για
την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει ο
Σύνδεσμος.
Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (α) και
(β) καθορίζονται από την Γ.Σ. .
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Προτεινόμενο Άρθρο 7
Οικονομικές υποχρεώσεις μελών
Τα Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να
καταβάλλουν εις το Ταμείο του Συνδέσμου τα
παρακάτω :
α.- Εφ άπαξ, εισφορά ως δικαίωμα
εγγραφής(επέχουσα θέση ετήσιας
συνδρομής του έτους εγγραφής ).
β.- Ετήσια συνδρομή, και
γ.- Τις έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές που θα
ορισθούν από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει
ο Σύνδεσμος.
Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (α) και
(β) καθορίζονται από την Γ.Σ. .

Ισχύον Άρθρο 8 Διαγραφή μελών

Προτεινόμενο Άρθρο 8 Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος που αντιδρά εις τις επιδιώξεις και α.- Κάθε μέλος που αντιδρά εις τις επιδιώξεις και
τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμβάλει
τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμβάλει
προσκόμματα εις την εκτέλεση των
προσκόμματα εις την εκτέλεση των
αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η διαγωγή
αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ ή η διαγωγή
του είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια
του είναι ασυμβίβαστος με την αξιοπρέπεια και
και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, καλείται
τα συμφέροντα του Συνδέσμου, καλείται σε
σε απολογία μέσα σε εύλογο προθεσμία και
έγγραφη αιτιολόγηση της
εφ όσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία,
συμπεριφοράς/ενεργειών του μέσα σε
διαγράφεται από μέλος σύμφωνα με το
προθεσμία τριάντα ημερών (30).
άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα και τελεί υπό
Εφόσον προκύψουν επιβαρυντικά στοιχειά,
έγκριση από την πρώτη μετά ταύτα ΓΣ. Εάν
διαγράφεται από μέλος σύμφωνα με το άρθρο
δεν υποβληθεί απολογία, το ΔΣ αποφαίνεται
88 του Αστικού Κώδικα και η διαγραφή του
και χωρίς αυτήν.
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, τότε το
ΔΣ αναστέλλει την ιδιότητά του ως τακτικό
μέλος μέχρι τακτοποίησης των
υποχρεώσεων του .
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Ισχύον Άρθρο 9 Δικαιώματα
Τακτικών, Εταιρικών και Επιτίμων μελών

Προτεινόμενο τροποποιημένο Άρθρο 9
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.

Τα Τακτικά μέλη, τα οποία συμμορφώνονται
προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις ΓΣ
είναι δε ταμειακώς εν τάξει (να έχουν
ταχτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις
τους σύμφωνα με το άρθρο 7 για τα
προηγούμενα έτη καθώς και του έτους που
γίνεται η Γ.Σ. ή η Έκτακτη Γ.Σ.) δικαιούνται
να λαμβάνουν μέρος στις ΓΣ, στις
συνεδριάσεις του ΔΣ (χωρίς δικαίωμα
ψήφου), 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.
Τα Επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα λόγου
κατά τις συνελεύσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.)
Ισχύον Άρθρο 10
Προτεινόμενο Άρθρο 10
Σύγκλιση και διενέργεια των Συνελεύσεων
Σύγκλιση και διενέργεια των Συνελεύσεων
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του
Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικές και
Έκτακτες.
Οι Τακτικές συγκαλούνται από τον Πρόεδρο
κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε
ημερολογιακού έτους, ενώ οι Έκτακτες εφ όσον:
α.- Κριθούν απαραίτητες κατά πλειοψηφία από
το Δ.Σ.
β.- Ζητηθούν ομόφωνα από την Ε.Ε. σχετικά
με οικονομική
παράβαση.
γ.- Ζητηθούν από το ένα δέκατο (1/10) των
Ταμειακώς εντάξει μελών, με αίτηση τους προς
το Δ.Σ. στην όποια να αναγράφεται το προς
συζήτηση θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι
υποχρεωμένος να συγκαλέσει την ΓΣ εντός 15
ημερών, με προσκλήσεις αποστελλόμενες 30
τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της
Γ.Σ. με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης, αυτό
που αναγράφεται στην αίτηση.
Οι Γ.Σ. ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίσταται
το ένα τρίτο (1/3) των Ταμειακώς εν τάξει
μελών.
Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες εάν
δεν παραστεί το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο των
ταμειακώς εντάξει μελών. Εφ όσον δεν υπάρχει
απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, η Γ.Σ.
συνεδριάζει μετά οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο
τόπο και την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει απαρτία
με οποιονδήποτε αριθμό Ταμιακώς εν τάξει
παρόντων Τακτικών μελών.
Για την λήψη όμως σοβαρών αποφάσεων όπως
η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση
του Συνδέσμου κ.λπ. απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον των μισών συν ένα (1/2 + 1) από
τα Ταμειακώς εντάξει μέλη και η πλειοψηφία
των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.
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Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του
Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικές και
Έκτακτες.
Οι Τακτικές συγκαλούνται από τον Πρόεδρο
κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε
ημερολογιακού έτους, ενώ οι Έκτακτες εφ όσον:
α.- Κριθούν απαραίτητες κατά πλειοψηφία από
το Δ.Σ.
β.- Ζητηθούν ομόφωνα από την Ε.Ε. σχετικά με
οικονομική παράβαση.
γ.- Ζητηθούν από το ένα δέκατο (1/10) των
Ταμειακώς εντάξει μελών, με αίτηση τους
προς το Δ.Σ. στην όποια να αναγράφεται το
προς συζήτηση θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος είναι
υποχρεωμένος να λάβει απόφαση
σύγκλυσης της Ε.Γ.Σ. εντός 15 ημερών. Η
ημερομηνία σύγκλισης και τέλεσης της ΕΓΣ
θα πρέπει να ορισθεί εντός τριμήνου από
την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η
ανακοίνωση σύγκλισης της ΕΓΣ θα πρέπει
να γίνει τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ορισθείσα ημερομηνία και να έχει
θέμα μόνο αυτό που αναφέρεται στην
αίτηση.
Οι Γ.Σ. ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίσταται
το ένα τρίτο (1/3) των Ταμειακώς εν τάξει μελών.
Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Εφ όσον δεν
υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, η
Γ.Σ. συνεδριάζει μετά οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο
τόπο και την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει απαρτία
με οποιονδήποτε αριθμό Ταμιακώς εν τάξει
παρόντων Τακτικών μελών.
Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία
των μελών, την παράταση της θητείας του
Δ.Σ. κατά μέγιστο ένα χρόνο, για
συγκεκριμένους λόγους μετά από πρόταση
του Δ.Σ.
Για την λήψη όμως σοβαρών αποφάσεων όπως
η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση
του Συνδέσμου κ.λπ. απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον των μισών συν ένα (1/2 + 1) από τα
Ταμειακώς εντάξει μέλη και η πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Ισχύον Άρθρο 13 Αρχαιρεσίες

Προτεινόμενο τροποποιημένο
Άρθρο 13 Αρχαιρεσίες

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια ,κατά
τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
τριμελούς Εξελικτικής Επιτροπής.

Αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια ,κατά
τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς
Εξελικτικής Επιτροπής.
Η ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες δύναται
να γίνει είτε δια φυσικής παρουσίας είτε με
ηλεκτρονική ή επιστολική ψηφοφορία. Η
διαδικασία της επιστολικής ή ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας θα εγκρίνεται από την ΓΣ του
προηγουμένου χρόνου των αρχαιρεσιών.
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