ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΝΑΟΜ Τοπική Οµάδα Εργασίας για το Περιβάλλον της Κρήτης (NLUK)
Ως προστασία του περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται η προστασία του περιβάλλοντος από
επιρροές που βλάπτουν και ζηµιές, µε σκοπό τη διαφύλαξη του ζωτικού περιβάλλοντος των
ανθρώπων και της υγείας τους. Η προστασία αυτή περιλαµβάνει και την φύση, που
περιβάλλει τον άνθρωπο (προστασία της φύσης). Συνεπώς, η έννοια της προστασίας του
περιβάλλοντος είναι ένας συνοπτικός όρος για όλα εκείνα τα µέτρα, που αποσκοπούν στην
προστασία και στη διαφύλαξη του οικοσυστήµατος και του κλίµατος του πλανήτη µας.
Στόχος µας είναι να κληροδοτήσουµε στις επόµενες ανθρώπινες γενιές ένα ακέραιο
περιβάλλον, στο οποίο να αξίζει να ζει κανείς. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι χρέος
όλων εκείνων που κάνουν σήµερα χρήση του. Η ευθύνη µας σήµερα απέναντι στο
περιβάλλον εκτείνεται ως το βαθµό που φθάνει η εξουσία µας να το καταστρέψουµε. Και
έτσι η ευθύνη µας σήµερα είναι µεγαλύτερη από όσο ποτέ. Αυτό ισχύει για όλα τα µέρη του
κόσµου – και ιδιαίτερα για το νησί της Κρήτης.
Το Σωµατείο ΝΑΟΜ (στη Γερµανία είναι αναγνωρισµένο ως ένα µη κερδοσκοπικό
σωµατείο) έχει αφιερωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος και δραστηριοποιείται σε αυτό
το πεδίο εδώ και 30 χρόνια. Στο µέλλον αποσκοπεί να δραστηριοποιηθεί και στην Κρήτη µε
την ίδρυση ενός µη κερδοσκοπικού φορέα, που θα έχει ως σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος της Κρήτης. Η διοίκηση του Σωµατείου ΝΑΟΜ έχει αναλάβει τις εργασίες
του υπό ίδρυση τοπικού φορέα στην Κρήτη µέχρι την σύσταση του τελευταίου.
Το Σωµατείο ΝΑΟΜ (εγγεγραµµένο µε τον αριθµό 5 VR 1234 στα οικεία βιβλία του
Ειρηνοδικείου Offenbach, Main, Γερµανίας) σε συνεργασία µε τα µέλη του (έως τώρα 120)
έχει αναλάβει µέχρι τώρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, που προβλέπονται από το
καταστατικό του, 180 προγράµµατα. Πολυάριθµες δηµοσιεύσεις (γνωµοδοτήσεις, άρθρα σε
εξειδικευµένα περιοδικά και βιβλία) και ιδιαίτερα η έκδοση του σηµειώµατος µε τίτλο
„οικολογική ενηµέρωση των πολιτών“ (UMWELTBürgerinfo, σειρά σηµειωµάτων)
συνέβαλαν στην ενηµέρωση του κοινού. Επιπλέον έχουν οργανωθεί ειδικές εκθέσεις,
ξεναγήσεις, εκδροµές, ηµερίδες και µαθήµατα. Για το λόγο αυτό, τo Σωµατείο ΝΑΟΜ το
έτος 1984 βραβεύτηκε µε το οικολογικό βραβείο του κύκλου Offenbach και το έτος 1987
διακρίθηκε µε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβάλλοντος. Οι εξειδικευµένες ικανότητες του
Σωµατείου οδήγησαν και στο διορισµό του σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Κώδικα
∆ήµου και Κοινοτήτων του οµόσπονδου κρατιδίου της Έσσης στο Συµβούλιο Περιβάλλοντος
του ∆ήµου Obertshausen. Το 2004 το Σωµατείο ΝΑΟΜ επέκτεινε το υπερτοπικό πεδίο
δραστηριοτήτων τoυ µε τη δηµιουργία ενός Forum Περιβάλλοντος για την Κρήτη
(KRETAUmweltforum) στο διαδίκτυο (www.kreta-umweltforum.de) και την έκδοση µίας
νέας σειράς σηµειωµάτων µε τίτλο „οικολογική ενηµέρωση της Κρήτης“
(KRETAUmweltinfo) για την ενηµέρωση του κοινού σε όλη την Ευρώπη. Το 2006 το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου ΝΑΟΜ αποφάσισε µε την σύσταση της „ΝΑOM
Τοπικής Οµάδας Εργασίας για το Περιβάλλον της Κρήτης (NLUK)“ να επεκτείνει το
υπερτοπικό, διακρατικό πεδίο δραστηριοτήτων του και στο νησί της Κρήτης (Ελλάδα), για να
ανταποκριθεί στην ανάγκη ενεργοποίησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος
υπό την µορφή της αρωγής και της ενίσχυσης. Πρωταρχικός στόχος της „ΝLUK“ είναι η
δηµιουργία ενός δικτύου για το περιβάλλον σε όλο το νησί της Κρήτης. Θα
πραγµατοποιήσουµε όλα τα σχέδια µας λαµβάνοντας υπόψη την ελληνική νοµοθεσία και
δίνοντας προτεραιότητα στην νοοτροπία των ανθρώπων της Κρήτης και στην κοινωνική
διάρθρωση του πληθυσµού της. Βασική αρχή του συλλόγου είναι η εξής: „Θέλουµε να

ποστατεύσουµε την Κρήτη και τους ανθρώπους της από ζηµιές – για το λόγο αυτό
προστατεύουµε τη φύση και το περιβάλλον της Κρήτης!“
Το έτος 2007 η „ΝLUK“ θα συσταθεί στην Κρήτη υπό την µορφή ενός µη κερδοσκοπικού
φορέα σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο (δεδοµένου ότι προς το παρόν δεν ισχύει ένα
ενοποιηµένο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο για τα εγγεγραµµένα Σωµατεία). Οι σκοποί, οι
δραστηριότητες και η διαδικασία λειτουργίας του περιγράφονται στο παρακάτω καταστατικό
του:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΧΕ∆ΙΟ)
της „ΝΑΟΜ Τοπικής Οµάδας Εργασίας για το Περιβάλλον της Κρήτης (NLUK)“
-

ανεξάρτητη οµάδα επιστηµόνων –

ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυµία – Έδρα – Σκοπός – ∆ιάρκεια
1) Το Σωµατείο αποβλέπει αποκλειστικά και άµεσα σε µη κερδοσκοπικούς σκοπούς
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
Συστήνεται το σωµατείο µε την επωνυµία „ΝΑΟΜ Τοπική Οµάδα Εργασίας για το
Περιβάλλον της Κρήτης“, συντοµογραφία „NLUK“ µε την προσθήκη „ανεξάρτητη
οµάδα επιστηµόνων“.
Το σωµατείο µπορεί να χρησιµοποιεί και την επωνυµία του και µε λατινικά στοιχεία ή
σε µετάφραση.
2) Το σήµα του Σωµατείου (έβληµα) είναι όπως απεικονίζεται.
3) Το Σωµατείο είναι εγγεγραµµένο στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Είναι ανιδιοτελές και
δεν αποσκοπεί πρωταρχικά σε οικονοµικές δραστηριότητες.
4) Έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο ∆ήµος Ηρακλείου, Νοµού Ηρακλείου, Κρήτης.
5) Το Σωµατείο είναι µία οµάδα εργασίας, που αποτελείται από ειδήµονες µε παιδεία
φυσικών επιστηµών αλλά και από µη ειδικά άτοµα, που θέλουν να αφοσιωθούν στην
προστασία του περιβάλλοντος. Σε πρώτο βαθµό επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην
προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης στην Κρήτη και στο πεδίο αυτό
πρωταρχικός σκοπός του είναι η προστασία και η διαφύλαξη (αποκατάσταση) του
ζωτικού περιβάλλοντος (βλ. προοίµιο).
6) Το Σωµατείο αντιµετωπίζει τα ερωτήµατα στο πεδίο δραστηριοτήτων του
συνεργαζόµενο στενά µε τοπικούς επιστήµονες και άτοµα µε πρακτικές γνώσεις και
έχει ως στόχο να µεταδώσει στον πληθυσµό της Κρήτης σηµαντικές πληροφορίες και
γνώσεις σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος.
7) Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού το Σωµατείο προτίθεται να αναπτύξει κάθε
δυνατή δραστηριότητα. Ειδικότερα και ενδεικτικά:
7.1) ∆ραστηριότητες για την προστασία και την συντήρηση των ζωικού και φυτικού
κόσµου στο φυσικό ζωτικό τους περιβάλλον. Εξασφάλιση των γενετικών πηγών και
των βιοκοινοτήτων για τη διαφύλαξη ενός ακέραιου και υγιούς περιβάλλοντος για το
καλό του συνόλου της Κρήτης.
7.2) Έρευνες και µελέτες σε όλα τα επιστηµονικά πεδία και εκµετάλλευση των
αποτελεσµάτων για το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κρήτη.

7.3) Έλεγχοι επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος (αναλύσεις, γνωµοδοτήσεις) και των
επιπτώσεων τους στους ανθρώπους, στη φύση και στο περιβάλλον της Κρήτης.
∆ιαπιστώσεις των παραβάσεων κατά του περιβάλλοντος και της νοµοθεσίας, που
ισχύει είτε πρόκειται για ελληνικό είτε για ευρωπαϊκό δίκαιο.
7.4) ∆ραστηριότητες που αφορούν την οικολογική διαπαιδαγώγηση και ιδιαίτερα την
προώθηση της οικολογικής συνείδησης στον πληθυσµό της Κρήτης.
7.5) Συνεργασία και συντονισµός των υπό 7.1 έως 7.4 δραστηριοτήτων µε
οικολογικούς οργανισµούς της Κρήτης, πανεπιστήµια, µουσεία και κρατικούς φορείς
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
7.6) Πραγµατοποίση εκδροµών, συνεδρίων, συµποσίων και εκδηλώσεων που θα
προβάλλουν τους υπό 7.1 έως 7.4 στόχους.
7.7) Ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις όλων των αποτελεσµάτων των µελετών και
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των σκοπών του καταστατικού λαµβάνοντας υπόψη την
εφαρµογή και την αξιοποίησή τους.
8) Η διάρκεια του Σωµατείου ορίζεται αόριστη και αρχίζει από τη νόµιµη δηµοσίευση
του παρόντος καταστατικού στα οικεία βιβλία βιβλία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Λειτουργία του Σωµατείου
Για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου ισχύουν ενδεικτικά:
1) Σύγκληση µία φορά ετησίως της Γενικής Συνέλευσης.
2) Ενηµέρωση των µελών και µη µελών σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
3) Έκδοση εργασιών, µελετών, γνωµοδοτήσεων, συγκέντρωση υλικού και βιβλίων.
4) Έκδοση σειράς σηµειωµάτων: UMWELTbürgerinfo („οικολογική ενηµέρωση των
πολιτών“) KRETAUmweltinfo („οικολογική ενηµέρωση της Κρήτης“) και τη διάθεσή
τους στο διαδίκτυο για την ενηµέρωση του κοινού σε όλη την Ευρώπη.
5) Ενηµέρωση του κοινού µε τη µορφή των ∆ελτίων Τύπου, αρθρογραφίας στον
ηµερήσιο τύπο (εφηµερίδες και περιοδικά), δηµοσιεύσεις ειδηµόνων σε επιστηµονικά
πληροφοριακά µέσα.
6) Πραγµατοποίηση συνεδρίων, συµποσίων, ενηµερωτικών εκδηλώσεων και εκδροµών
µε θέµατα, που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, των φυσικών επιστηµών
και άλλων τοµέων δραστηριοτήτων του Σωµατείου.
7) Χρησιµοποίηση και εκµετάλλευση του ειδικού know-how των µελών του Σωµατείου
σε όλα τα θέµατα από τα σηµεία 2) έως 6).

ΑΡΘΡΟ 3ο
Μη κερδοσκοπία
Ο χαρακτήρας του Σωµατείου είναι αποκλειστικά µη κερδοσκοπικός. Η πολιτική, η
κοσµοθεωρία και η θρησκεία εξαιρούνται ρητά από τις δραστηριότητες και τις
δηµοσιεύσεις του.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Περιουσία – Πόροι
Η περιουσία και οι πόροι του Σωµατείου προέρχονται από:
Α) Τις εισφορές και συνδροµές των µελών του, των φίλων και υποστηρικτών του.
Β) Τις επιχορηγήσεις και δωρεές του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή
Ιδιωτικού ∆ικαίου ως και αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και φυσικών προσώπων, από
την Ελλάδα, καθώς και από το Εξωτερικό.
Γ) Τα εισοδήµατα από τις εκδηλώσεις, τις οποίες θα διοργανώσει το Σωµατείο είτε µόνο
του είτε συµπράττοντας µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή µε το Σωµατείο σκοπό.
Τα εισοδήµατα του Σωµατείου µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τους σκοπούς που
αναφέρονται στα υπό 1 και 2 άρθρα. ∆εν είναι δυνατή η διανοµή οποιουδήποτε κέρδους
στα µέλη του. Χρήµατα που καταβλήθηκαν από µέλος προκαταβολικά τοις µετρητοίς για
ιδιαίτερες δραστηριότητες ύστερα από εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να
επιστραφούν. Ως ιδιαίτερες δραστηριότητες ύστερα από εντολή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου θεωρούνται µόνο όσες αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μέλη του Σωµατείου – Είσοδος – ∆ιαδικασία Εγγραφής
Μέλη του Σωµατείου µπορούν να γίνουν ύστερα από αίτησή τους ή ύστερα από
πρόσκληση, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως δηµόσιες υπηρεσίες, σύλλογοι, µουσεία,
που αποδέχονται τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Σωµατείου. Επίτιµα µέλη
µπορούν να αναγορεύοντα ύστερα από οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ.
Μέλος µπορεί να γίνει κάθε πρόσωπο που απολαµβάνει τα πολιτικά του δικαιώµατα και
έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου απευθύνεται στο ∆.Σ. του Σωµατείου. Στην
αίτηση πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνση, το τηλέφωνο του νέου µέλους, τα στοιχεία των
εκπροσώπων του, καθώς και δήλωση ότι έγιναν αποδεκτές οι διατάξεις του παρόντος
καταστατικού. Τα υποψήφια µέλη – νοµικά πρόσωπα µαζί µε την αίτηση υποχρεούνται
να υποβάλλουν και τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφά τους, καθώς και την
εξουσιοδότηση των εκπροσώπων τους.
Το ∆.Σ. αποφασίζει σχετικά µε την εγγραφή κάποιου φυσικού ή νοµικού προσώπου ως
µέλους στο Σωµατείο. Η εγγραφή συντελείται µε την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής.
Σε περίπτωση που το ∆.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής (ή παραλείψει να απαντήσει)
τότε το ενδιαφερόµενο µέλος έχει το δικαίωµα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή
έκτακτη Γ.Σ. του Σωµατείου.
Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως τα τακτικά µέλη µπορούν να αναγορεύονται και τα
λεγόµενα αρωγά µέλη. Τα αρωγά µέλη όµως σε αντίθεση µε τα τακτικά µέλη στη Γ.Σ. δεν

έχουν δικαίωµα ψήφου. Τα αρωγά µέλη δικαιούνται να λάβουν µέρος στις Γ.Σ. Σε
αντίθεση µε τα τακτικά µέλη δεν έχουν όµως δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στις
δραστηριότητες του Σωµατείου αλλά βοηθούν το Σωµατείο στην εκπλήρωση των σκοπών
του µε υλικοτεχνική, χρηµατική ή άλλου είδους νόµιµη προσφορά. Ως προς τα υπόλοιπα
τα αρωγά µέλη απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως
και τα τακτικά µέλη.
Όλα τα µέλη έχουν στη Γ.Σ. το ίδιο δικαίωµα ψήφου. Όλα τα µέλη ακόµη και τα αρωγά
έχουν το δικαίωµα να ενηµερώνονται σχετικά µε τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων
του Σωµατείου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Συνδροµές των µελών
Οι συνδροµές των µελών και οι εν γένει οικονοµικές τους υποχρεώσεις προτείνονται από
το ∆.Σ. και καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση της Γ.Σ.
Το οικονοµικό έτος είναι το ηµερολογιακό. Η ετήσια συνδροµή καθίσταται απαιτητή στις
2. Ιανουαρίου του τρέχοντος ηµερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των µελών – Αποχώρηση - ∆ιαγραφή Μελών
Κάθε µέλος µπορεί µε έγγραφη δήλωσή του προς το ∆.Σ. να αποχωρήσει στο τέλος του
έτους διαχείρισης, χωρίς όµως η αποχώρηση να αποτελεί λόγο απαλλαγής από τις
οφειλόµενες συνδροµές.
Τα µέλη που εξακολουθούν να µην εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις στο
Σωµατείο µέχρι τις 2. Απριλίου παρά των νόµιµων οχλήσεων, µπορούν να διαγραφούν
από το Σωµατείο µε απόφαση του ∆.Σ.
Τα µέλη υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να
συµµετέχουν στις Γ.Σ., στα όργανα και στις δραστηριότητες του Σωµατείου, καθώς και
να εργάζονται για την πραγµάτωση των σκοπών του.
Τα µέλη µπορούν να διαγραφούν από το Σωµατείο µε απόφαση του ∆.Σ., την οποία έλαβε
µε 2/3 των παρόντων µελών του λόγω παραβίασης των όρων του παρόντος καταστατικού
και των σκοπών του Σωµατείου. Η διαγραφή πρέπει να ανακοινωθεί εγγράφως στο µέλος
που διαγράφηκε.
∆εν επιτρέπεται σε µέλος να χρησιµοποιεί την ιδιότητά του ως µέλους του Σωµατείου ως
διαφήµιση για εµπορικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ιοίκηση του Σωµατείου
Η ∆ιοίκηση του Σωµατείου ανατίθεται:
- στη Γ.Σ. (βλ. Άρθρο 9)
- στο ∆.Σ. (βλ. Άρθρο 10)

ΑΡΘΡΟ 9ο
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον µία (1) φορά, κατά προτίµηση στην αρχή
του ηµερολογιακού έτους, ως τακτική, για την / τον
-

παραλαβή της έκθεσης πεπραγµένων και τον ετήσιο απολογισµό του ∆.Σ.,
εκλογή, διορισµό, ανάκληση και αντικατάσταση των µελών του ∆.Σ.,
απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη,
καθορισµό της ετήσιας συνδροµής των µελών,
τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση ή παράταση του Σωµατείου.

Έκτακτη Γ.Σ. συνέρχεται, όταν το ∆.Σ. το κρίνει αναγκαίο ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως µε
αναφορά του λόγου από το 1/3 των µελών του Σωµατείου.
Η πραγµατοποίηση των Γ.Σ. γίνεται µε έγγραφη πρόσκληση του ∆.Σ., στην οποία να
αναγράφονται συνοπτικά τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. Οι γραπτές προσκλήσεις και η
ανακοίνωση πρέπει να γίνονται σε προθεσµία τουλάχιστον 2 εβδοµάδων.
Η προθεσµία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της απόστολης της πρόσκλησης. Η Γ.Σ.
συνεδριάζει σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το 1/3 των µελών του Σωµατείου.
Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, το ∆.Σ. υποχρεούται εντός 3
εβδοµάδων να συγκαλέσει µία δεύτερη Γ.Σ. µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που
κατά την επόµενη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση εξελίσσεται κανονικά.
Αυτό πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση. Τα πρακτικά των Γ.Σ. τηρούνται από ένα
πρόσωπο που εκλέγεται από τη Γ.Σ., το οποίο και υπογράφει τα πρακτικά µαζί µε ένα µέλος
του ∆.Σ.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. γίνουν εκλογές, αυτές θα πρέπει να
συµπεριληφθούν στα πρακτικά, τα οποία θα πρέπει επιπλέον να υπογραφούν και από ένα
µέλος της εφορευτικής επιτροπής.
Η Γ.Σ. λαµβάνει τις αποφάσεις της εν γένει µε απλή πλειψηφία των παρόντων µελών. Για την
τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και για τη
διάλυση του Σωµατείου η πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων. Για την τροποποίηση του
σκοπού του Σωµατείου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη όλων των µελών. Η σύµφωνη γνώµη
των µελών που δεν παρευρέθησαν κατά τη Γ.Σ. πρέπει να γίνει εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆.Σ. επιµελείται των υποθέσεων του Σωµατείου. Ως µέλη του ∆.Σ. πρέπει να εκλεγούν
κατά πλειοψηφία Ευρωπαίοι πολίτες µε ελληνική ιθαγένεια. Ένα µέλος του ∆.Σ. πρέπει να
προέρχεται από το ∆.Σ. του φορέα ΝΑΟΜ. Ως µέλη του ∆.Σ. µπορούν να εκλεγούν
περαιτέρω µόνο τα άτοµα εκείνα, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων των νοµικών
προσώπων, που είναι µέλη του Σωµατείου, δεν έχουν αµετακλήτως στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώµατα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Το ∆.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα άλλο µέλος του Σωµατείου.
Ο καθένας εκπροσωπεί µόνος του Σωµατείο όµως ακολουθώντας την ανωτέρω ιεραρχία σε
περίπτωση κωλύµατος του ιεραρχικά ανώτερου. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. για διετή θητεία και
τα µέλη του είναι επανεκλέξιµα. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ένα µέλος του ∆.Σ. πρόωρα,
εκλέγεται ένα άλλο για τον υπόλοιπο χρόνο.
Η θητεία θα παρατείνεται κατά περίπτωση µέχρι την εκλογή νέου ∆.Σ. όχι όµως πέρα του
τριµήνου από τη λήξη της θητείας του.
Το ∆.Σ. βρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 2 µέλη του.
Το ∆.Σ. έχει την εποπτεία όλου του εξοπλισµού της οµάδας εργασίας.
Το ∆.Σ. αποφασίζει σχετικά µε την σύσταση ή τη διάλυση των διαφόρων οµάδων και των
επιτροπών.
Το ∆.Σ. υποβάλλει την έκθεση των πεπραγµένων µέχρι το φθινόπωρο του επόµενου έτους και
αποφασίζει σχετικά µε τις έκτακτες δαπάνες.
Το ευρύτερο ∆.Σ. περιλαµβάνει έναν Ταµία, ο οποίος εκλέγεται από τη Γ.Σ. Ο Ταµίας τηρεί
και φυλάσσει το ταµείο του Σωµατείου και ενεργεί για λογαριασµό του τις πληρωµές και τις
εισπράξεις.
Τον Ταµία ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές το έτος ένας ελεγκτής που εκλέγεται από τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11o
∆ικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Σωµατείου
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον των πολιτικών, διοικητικών ή άλλων
αρχών και παντός φυσικού ή νοµικού προσώπου, καθώς επίσης και ενώπιον των δικαστηρίων
παντός βαθµού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και διοικητικών. Εισηγείται δε το διορισµό
πληρεξούσιου δικηγόρου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Τροποποίηση του καταστατικού
Το καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Γ.Σ. µε πλειοψηφία των 2/3 των
παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 13ο
∆ιάλυση
Το Σωµατείο διαλύεται µε απόφαση της Γ.Σ. µε πλειοψηφία των 2/3, εφόσον αυτή
επιβεβαιωθεί σε δεύτερη Γ.Σ. που θα γίνει το νωρίτερο εντός 3 µηνών µετά την προηγούµενη
Γ.Σ. µε την ίδια πλειοψηφία.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου ή εάν επέλθει αδυναµία ως προς την εκπλήρωση του
σκοπού του, το πιθανό πλεόνασµα του Σωµατείου και η πάσης φύσεως περιουσία του
δωρίζονται σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο φορέα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, το οποίο θα τα χρησιµοποιήσει για την προστασία του περιβάλλοντος της
Κρήτης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Τελική διάταξη
Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του νόµου.
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