ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συντάχθηκε σύμφωνα μὲ τὸ Ἄρθρο 16
τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Ὁμίλου)
Ἄρθρο 1ο - Ὁρισμοὶ
1.
2.
3.
4.
5.

∆.Σ. : Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὁμίλου.
Μέλος ∆.Σ. : Μέλος τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου.
Μέλος : Μέλος τοῦ Ὁμίλου, πλὴν τοῦ ἐπιτίμου μέλους.
∆.Ρ. : ∆ιεθνὲς Ρόταρυ.
Ἔτος : Ἡ δωδεκάμηνη περίοδος, ἡ ὁποία ἀρχίζει τὴν 1ην Ἰουλίου.
Ἄρθρο 2ο
∆ιοικητικὸ Συμβούλιο

1.- Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ
δεκαπέντε (15) μέλη τοῦ Ὁμίλου (ἄρθρο 10, παρ. 1 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Ὁμίλου).
Τὸ ∆.Σ. ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Πρόεδρο, τὸν τέως Πρόεδρο, τοὺς α΄ καὶ β΄ Αντιπροέδρους, τὸν Γραμματέα, τὸν Ταμία, τοὺς α΄ καὶ β΄ Εἰδικοὺς Γραμματεῖς, τὸν Κοσμήτορα καὶ τὰ λοιπὰ Μέλη τοῦ ∆.Σ., τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐκλεγεῖ σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις
τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ.
2.- Ὅλες οἱ ἀποφάσεις τοῦ ∆.Σ. λαμβάνονται ὁμόφωνα ἤ κατὰ πλειοψηφία τῶν
παρισταμένων μελῶν αὐτοῦ (ἄρθρο 10, παρ. 14 τοῦ Καταστατικοῦ).
Ἄρθρο 3ο
Τρόπος Ἐκλογῆς Μελῶν ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου
1.
Σὲ μία ἐκ τῶν τακτικῶν συγκεντρώσεων τοῦ Ὁμίλου, ἕνα μῆνα πρὸ τῆς Γενικῆς Συνέλευσης γιὰ τὴν ἐκλογὴ ∆.Σ. (ἄρθρο 12, παρ. 2 τοῦ Καταστατικοῦ), καλοῦνται ἀπὸ τὸν ἐν ἐνεργείᾳ Πρόεδρο τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου νὰ προτείνουν ὑποψηφίους
γιὰ τὸ ∆.Σ. τοῦ ἑπομένου ροταριανοῦ ἔτους, καθὼς καὶ ὑποψηφίους γιὰ τὴν διμελῆ
Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ πρὸς ἔλεγχο τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης.
2.
Ἡ πρόταση ὑποψηφιοτήτων γίνεται ἐγγράφως, με ἐπιστολή, fax, e-mail, πρὸς
τὸν Γραμματέα τοῦ Ὁμίλου τὸ ἀργότερο μέχρι ἑπτὰ πλήρεις (7) ἡμέρες πρὸ τῆς ὁρισθείσης ἡμερομηνίας τῆς Γενικῆς Συνέλευσης πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό. Ἡ ἡμερομηνία
διεξαγωγῆς τῶν ἀρχαιρεσιῶν δὲν ὑπολογίζεται στὴν 7ήμερη προθεσμία.
3.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑποδεικνυομένων ὑποψηφίων, οἱ ὁποῖοι προτείνονται ἀπὸ
ἕτερα μέλη τοῦ Ὁμίλου, δὲν ὑπόκειται σὲ κανένα περιορισμό.
4.
Μέλος τοῦ Ὁμίλου, τὸ ὁποῖο εἶναι ὑποψήφιο, ἐὰν μέχρι τὴν ἡμέρα τῶν ἀρχαιρεσιῶν δὲν ἔχει ἐξοφλήσει τὶς ταμειακὲς ὑποχρεώσεις του πρὸς τὸν Ὅμιλο ὅπως
ἔχουν αὐτὲς ὁρισθεῖ, διαγράφεται τοῦ ψηφοδελτίου μὲ ἀπόφαση τῆς Ἐφορευτικῆς
Ἐπιτροπῆς (ἄρθρο 12, παρ. 4 τοῦ Καταστατικοῦ καὶ ἄρθρο 12, παρ. 7 τοῦ παρόντος
Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ).
5.
∆ικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν ἔχουν ὅλα τὰ ταμειακῶς ἐν τάξει ἐνεργὰ μέλη τοῦ
Ὁμίλου.
6.
∆ικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι ἔχουν τὰ ταμειακῶς ἐν τάξει ἐνεργὰ μέλη, τὰ ὁποῖα
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ἔχουν συμπληρώσει διετία ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία εἰσδοχῆς τους στὸ Ρόταρυ καὶ δὲν ἔχει ἀσκηθεῖ εἰς βάρος τους οἱαδήποτε πειθαρχικὴ δίωξη οὔτε ἔχει ἐπιβληθεῖ ποινὴ
(ἄρθρο 9, παρ. 5, διάταξη η΄ τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Ὁμίλου), ἤ, ἐφ’ ὅσον ἔχει τυχὸν
ἐπιβληθεῖ ποινὴ κατὰ τὴν διάταξη αὐτὴ τοῦ Καταστατικοῦ, ἔχει παρέλθει τὸ
χρονικὸ διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο, μὲ τὴ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ., εἶχε ἐπιβληθεῖ
καὶ στέρηση τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγεσθαι.
7.
Τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων ἐγγράφονται σὲ ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο (ἄρθρο 10,
παρ. 2 τοῦ Καταστατικοῦ), τὸ ὁποῖο ὑποβάλλεται πρὸς ψήφιση στὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Ὁμίλου ἐνώπιον τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐκ τῶν ὑποψηφίων θεωροῦνται ἐκλεγέντες οἱ δεκατέσσερις (14) ἔχοντες λάβει τὸν μεγαλύτερο
ἀριθμὸ ψήφων.
8.
Σὲ περίπτωση ἰσοψηφίας τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὴν θέση τοῦ 14ου μέλους, ἡ ἐπιλογὴ γίνεται μὲ κλῆρο ἀπὸ τὴν Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή.
9.
Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ μπορεῖ νὰ εἶναι τριμελὴς ἤ πενταμελής, ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῆς, προτείνεται ἀπὸ τὸν ἐν ἐνεργείᾳ Πρόεδρο τοῦ Ὁμίλου καὶ ἐγκρίνεται διὰ ἀνατάσεως χειρῶν ἤ διὰ βοῆς ἀπὸ τὰ
παριστάμενα μέλη στὴ Γενικὴ Συνέλευση πρὸ τῆς ἔναρξης τῆς ψηφοφορίας.
10.
Μέλος, τὸ ὁποῖο κωλύεται νὰ παραστεῖ, μπορεῖ νὰ ἀσκήσει τὸ ἐκλογικό του
δικαίωμα μὲ ἐξουσιοδότηση ἑτέρου μέλους τοῦ Ὁμίλου (ἄρθρο 12, παρ. 6 τοῦ Καταστατικοῦ). Ἡ ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος μὲ ἐξουσιοδότηση συνεπάγεται
τὴν κατάθεση ἔγγραφης ἐξουσιοδότησης, ἡ ὁποία θὰ περιέχει ἡμερομηνία, τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ ἐξουσιοδοτημένου μέλους καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἐξουσιοδοτοῦντος,
καὶ ἡ ὁποία θὰ παραδίδεται στὸν Πρόεδρο τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐλέγχοντας τὴ σχετικὴ ἐξουσιοδότηση ἐπιτρέπει τὴν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος
στὸν ἐξουσιοδοτούμενο, ὁ ὁποῖος θὰ ρίψει στὴν κάλπη τὸν σφραγισμένο φάκελο,
ποὺ περιέχει τὸ ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο σύμφωνα μὲ τὶς γενικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν
ψηφοφορία καὶ τὴν ἐπιθυμία καὶ ἐντολὴ τοῦ ἐξουσιοδοτοῦντος. Ὁποιαδήποτε διαφωνία ἤ ἔνσταση προκύψει κατὰ τὴν ψηφοφορία ἤ κατὰ τὴν διαλογὴ τῶν ψήφων ἤ
κατὰ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ψηφοφορίας, λύεται μὲ ἀπόφαση τῆς πλειοψηφίας τῶν
μελῶν τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.
11.
Ἐντὸς μίας ἑβδομάδας ἀπὸ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τὸ ἐκλεγόμενον κατ’αὐτὴ
∆.Σ. συνέρχεται εἰς σῶμα στὰ γραφεῖα τοῦ Ὁμίλου μὲ πρόσκληση τοῦ ἐν ἐνεργείᾳ
Προέδρου καὶ ἐκλέγει μεταξὺ τῶν μελῶν του Πρόεδρο, Ἀντιπροέδρους, Ταμία,
Γραμματέα, Κοσμήτορα, Εἰδ. Γραμματεῖς τοῦ ∆.Σ., μὲ μυστικὴ ψηφοφορία καὶ μὲ ἁπλὴ πλειοψηφία τῶν παρισταμένων μελῶν τοῦ νεοκλεγέντος ∆.Σ.
12.
Ὁ ἐκλεγμένος Πρόεδρος θὰ φέρει τὸν τίτλο τοῦ ἐψηφισμένου Προέδρου μέχρι
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ἀπὸ τὸ νεοκλεγέν ∆.Σ σύμφωνα μὲ τὴν παράγραφο 13 τοῦ παρόντος ἄρθρου.
13.
Τὸ νεοεκλεγὲν ∆.Σ. ἀναλαμβάνει τὴ θητεία του τὴν 1η Ἰουλίου τοῦ ἑπομένου
τῶν ἐκλογῶν ἡμερολογιακοῦ ἔτους (ἄρθρο 10, παρ. 5 τοῦ Καταστατικοῦ ), ὁπότε
ἀρχίζει τὸ ἑπόμενο ροταριανὸ ἔτος.
Ἄρθρο 4ο
Καθήκοντα Ἀξιωματούχων ∆.Σ.
1.
Πρόεδρος: Καθῆκον τοῦ Προέδρου εἶναι νὰ προεδρεύει τῶν τακτικῶν ἑβδομαδιαίων συγκεντρώσεων τοῦ Ὁμίλου, τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τῶν μελῶν του καὶ
τῶν συνεδριάσεων τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου καὶ νὰ ἐκπληροῖ πᾶν
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ἄλλο καθῆκον, τὸ ὁποῖον ἀνάγεται στὸ ἀξίωμά του (ἄρθρο 10, παρ. 12 τοῦ Καταστατικοῦ).
2.
Ἀντιπρόεδρος: Καθῆκον τοῦ Ἀντιπροέδρου εἶναι νὰ προεδρεύει τῶν τακτικῶν
ἑβδομαδιαίων συγκεντρώσεων τοῦ Ὁμίλου, τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τῶν μελῶν
του καὶ τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Προέδρου καὶ νὰ ἐκπληροῖ
πᾶν ἄλλο καθῆκον τὸ ὁποῖον ἀνάγεται στὸ ἀξίωμά του (ἄρθρο 10ον, παρ. 12 τοῦ Καταστατικοῦ).
3.
Ἐψηφισμένος Πρόεδρος: Τὰ καθήκοντα τοῦ ἐψηφισμένου Προέδρου εἶναι
αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ ὁρίζονται στὴν παράγραφο 6 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Καταστατικοῦ.
4.
Γενικὸς Γραμματέας : Καθῆκον τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα εἶναι νὰ τηρεῖ τὸ μητρῶο τῶν μελῶν, νὰ καταγράφει τὶς παρουσίες τῶν μελῶν στὶς συγκεντρώσεις, νὰ ἀποστέλλει τὶς προσκλήσεις γιὰ τὶς Γενικὲς Συνελεύσεις τοῦ Ὁμίλου καὶ τὶς συνεδριάσεις τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου ποὺ συγκαλεῖ ὁ Πρόεδρος, νὰ συντάσσει καὶ
διατηρεῖ τὰ πρακτικὰ αὐτῶν, νὰ ἀποστέλλει τὶς ἀπαιτουμένες ἐκθέσεις πρὸς τὸ ∆ιεθνὲς Ρόταρυ, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἑξαμηνιαίων ἀναφορῶν μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν
μελῶν, τὴν κατὰ κεφαλὴ εἰσφορὰ γιὰ ὅλα τὰ μέλη, καθὼς καὶ τὶς προϋπολογιζόμενες
εἰσφορὲς τῶν νέων μελῶν κατὰ τὸν Ἰανουάριον καὶ Ἰούλιον μήνα ἑκάστου ἔτους, νὰ
ἀποστέλλει τὴ μηνιαία ἀναφορὰ περὶ τῶν παρουσιῶν τῶν μελῶν στὶς συγκεντρώσεις
τοῦ Ὁμίλου πρὸς τὸν ∆ιοικητὴ τῆς Περιφέρειας ἐντὸς 15 ἡμερῶν ἀμέσως μετὰ τὴ τελευταία συγκέντρωση ἑκάστου μηνὸς καὶ νὰ ἐκτελεῖ πᾶν ἄλλο καθῆκον τὸ ὁποῖον ἀνάγεται στὸ ἀξίωμά του.
5.
Ταμίας. Καθῆκον τοῦ Ταμία εἶναι νὰ διασφαλίζει τὴ φύλαξη ὅλων τῶν κεφαλαίων τοῦ Ὁμίλου, νὰ ἐπιμελεῖται τῆς διαφύλαξης καὶ συντήρησης τῶν ἐν γένει περιουσιακῶν στοιχείων αὐτοῦ τηρῶντας τὰ σχετικὰ βιβλία καὶ στοιχεῖα, νὰ παρουσιάζει τὸν οἰκονομικὸ ἀπολογισμὸ πρὸς τὸ ∆.Σ. κατ’ ἔτος καὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη
στιγμὴ τοῦ ζητηθεῖ ἀπὸ τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο, νὰ συντάσσει σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἑπόμενου ροταριανοῦ ἔτους ποὺ τὸ ἀπευθύνει πρὸς τὸ ∆.Σ. τοῦ ἔτους
αὐτοῦ καὶ νὰ ἐκτελεῖ πᾶν ἄλλο καθῆκον ἀναγόμενο στὸ ἀξίωμά του (ἄρθρο 11 τοῦ
Καταστατικοῦ). Ὅταν ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ταμία, ὑποχρεοῦται νὰ παραδώσει στὸν διάδοχό του ἤ στὸν Πρόεδρο τοῦ Ὁμίλου ὅλα τὰ ἐν γένει περιουσιακὰ
στοιχεῖα καὶ τὰ λογιστικὰ βιβλία τοῦ Ὁμίλου.
6.
Κοσμήτορας. Τὰ καθήκοντα τοῦ Κοσμήτορα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν στὴν
καθ’ὅλα ἐθιμοτυπικὴ ἐμφάνιση τοῦ Ὁμίλου, ἰδίως κατὰ τὶς ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις τῶν μελῶν του καὶ τὴν ὑποδοχὴ σὲ αὐτὲς τῶν μελῶν καὶ ἐπισκεπτῶν, περιλαμβανομένων καὶ ὅποιων ἄλλων καθηκόντων τοῦ ἔχουν ἀνατεθεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο ἤ
τὸ ∆.Σ.
Ἄρθρο 5ο
Συγκεντρώσεις – Συνεδριάσεις
1. Γενικὴ Συνέλευση: Μία ἐτήσια Γενικὴ συνέλευση πραγματοποιεῖται τὸν μήνα
∆εκέμβριο, τὸ ἀργότερο μέχρι στὶς 31 ∆εκεμβρίου, γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τῶν Ἀρχαιρεσιῶν καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ ∆.Σ. καὶ τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἑπομένης ροταριανῆς περιόδου, καὶ μία τὴν τελευταία Τρίτη τοῦ μηνὸς Ἰουνίου γιὰ τὴν ἔγκριση
τοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ λήξαντος οἰκονομικοῦ ροταριανοῦ ἔτους καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἀρχομένου ἔτους (ἄρθρο 12, παρ. 2 τοῦ Καταστατικοῦ).
2. Ἡ ἑβδομαδιαία τακτικὴ συγκέντρωση τοῦ Ὁμίλου θὰ πραγματοποιεῖται κάθε
Τρίτη καὶ ὥρα 20.30΄. Ἔγκαιρη εἰδοποίηση γιὰ κάθε ἀλλαγὴ ἤ ἀκύρωση τῆς τακτικῆς συγκέντρωσης, θὰ γίνεται πρὸς ὅλα τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου ἀπὸ τὴν Γραμματεία
τοῦ Ὁμίλου. Ὅλα τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου, πλὴν τῶν ἐπιτίμων μελῶν ἤ τῶν μελῶν ποὺ
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ἔχουν ἐξαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση παρουσίας μὲ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ. κατὰ τὶς
διατάξεις τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Ὁμίλου, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς τακτικῆς συγκεντρώσεως πρέπει νὰ καταμετρῶνται ὡς παρόντα ἤ ἀπόντα κατά περίπτωση καὶ ἡ παρουσία τῶν παρόντων μελῶν νὰ ἐπιβεβαιώνεται ἐφ’ ὅσον εἶναι παρόντα
τοὐλάχιστο γιὰ τὸ 60% τοῦ χρόνου τοῦ ἀφιερωμένου σὲ τακτικὴ συγκέντρωση τοῦ
παρόντος Ὁμίλου ἤ ἐφ’ὅσον αὐτὴ ἡ παρουσία ἀναπληρώνεται σύμφωνα μὲ τὰ ὁριζόμενα στὸ Καταστατικὸ τοῦ Ὁμίλου (ἄρθρο 8). Ἡ συμμετοχὴ τῶν μελῶν στὶς
τακτικὲς συγκεντρώσεις εἶναι ὑποχρεωτικὴ (ἄρθρα 8 καὶ 9 τοῦ Καταστατικοῦ),
ἐκτὸς τῶν ἀναφερομένων ἀνωτέρω στὴν παρούσα παράγραφο ἐξαιρέσεων.
3. Τὰ θέματα τῆς ἀπαρτίας καὶ τῆς πλειοψηφίας στὶς Γενικὲς Συνελεύσεις ἔχουν
ὅπως λεπτομερῶς ὁρίζονται στὸ Καταστατικὸ τοῦ Ὁμίλου (ἄρθρα 12, 17 καὶ 18) καὶ
στὸν νόμο.
4. Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο συνεδριάζει κατ’ ἀρχὰς τακτικῶς μηνιαίως καὶ ἐκτάκτως ὅποτε τὸ συγκαλέσει ὁ Πρόεδρος ἤ τὸ ζητήσουν ἐγγράφως δύο (2) τοὐλάχιστον
μέλη τοῦ ∆.Σ., καὶ συγκαλεῖται ἀπὸ τὸν Πρόεδρο ἤ σύμφωνα καὶ μὲ τὶς σχετικὲς
διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Ὁμίλου (ἄρθρο 10, παρ. 13 & 14).
5. Τὰ θέματα τῆς ἀπαρτίας καὶ τῆς πλειοψηφίας τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου ἔχουν ὅπως λεπτομερῶς ὁρίζονται στὸ Καταστατικὸ τοῦ Ὁμίλου (ἄρθρο 10, παρ. 14).
Ἄρθρο 6ο
∆ικαίωμα Εἰσδοχῆς – Συνδρομὲς
1.
Τὸ δικαίωμα εἰσδοχῆς ὁρίζεται μὲ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ. καὶ καταβάλλεται προτοῦ ὁ ὑποψήφιος ἀποκτήσει τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους (ἄρθρο 11, παρ. 4 τοῦ
Καταστατικοῦ), ἐξαιρουμένης εἰδικῆς περίπτωσης γιὰ τὰ πρώην μέλη τοῦ Ὁμίλου
Ροταράκτ Ἀθηνῶν (ἄρθρο 11, παρ. 5 τοῦ Καταστατικοῦ) καὶ τὰ πρώην μέλη τοῦ παρόντος Ὁμίλου, τὰ ὁποῖα γίνονται ἐκ νέου δεκτὰ σὲ αὐτὸν μὲ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ.
μετὰ ἀπὸ πρόταση τῆς ἀρμόδιας Ἐπιτροπῆς.
2.
Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ ὁρίζεται μὲ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ. καὶ μπορεῖ να καταβάλλεται σὲ δύο ἰσόποσες ἑξαμηνιαῖες δόσεις, τὸν Ἰούλιο καὶ Ἰανουάριο μήνα. Τὸ ποσὸ
αὐτῆς μπορεῖ νὰ ἀναπροσαρμόζεται μὲ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ. τοῦ Ὁμίλου. Στὴν ἐτήσια
συνδρομὴ πρὸς τὸν Ὅμιλο συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ κατὰ μέλος εἰσφορὰ τοῦ
Ὁμίλου τόσο πρὸς τὸ ∆ιεθνὲς Ρόταρυ, ὅσο καὶ τὴν 2470 Ροταριανὴ Περιφέρεια.
3.
Ροταριανοὶ ἐκ μεταγραφῆς: Οἱ Ροταριανοὶ ἐκ μεταγραφῆς ἀπὸ ἄλλον Ὅμιλο,
ἐφ’ὅσον δὲν ἔχουν καταβάλλει δικαίωμα εἰσδοχῆς στὸν Ὅμιλο ἀπό τὸν ὁποῖο
προέρχονται, θὰ καταβάλλουν ὁλόκληρο τὸ ποσὸ δικαιώματος εἰσδοχῆς ἤ, ἐφ’ὅσον
ἔχουν καταβάλλει κάποιο ποσόν, θὰ καταβάλλουν τὴν διαφορά, ἡ ὁποία προκύπτει,
γιὰ τὴν εἰσδοχή τους στὸν παρόντα Ὅμιλο. Ὁ παρὼν Ὅμιλος ὀφείλει νὰ ζητήσει
ἔγγραφη διαβεβαίωση ἀπὸ τὸν Ὅμιλο ἀπὸ τὸν ὁποῖο προέρχεται τὸ νέο μέλος ἐπὶ
τοῦ θέματος τούτου, ὡς ἐπίσης ὅτι ὁ ὑποψήφιος γιὰ τὸν παρόντα Ὅμιλο Ροταριανὸς
ἐκ μεταγραφῆς δὲν ἔχει καμία οἰκονομικὴ ἐκκρεμότητα ἔναντι τοῦ Ὁμίλου ἀπὸ τὸν
ὁποῖο ἀποχώρησε (ἄρθρο 6, παρ. 1, διάταξη β´ τοῦ Καταστατικοῦ).
4.
Γιὰ τὸ νεοεισελθὸν μέλος ἡ καταβολὴ τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς προσαρμόζεται
ἀναλόγως τῆς ἡμερομηνίας εἰσδοχῆς του ἐντὸς τοῦ συγκεκριμένου ροταριανοῦ ἔτους.
Ἐὰν ἡ ἐπίσημη εἰσδοχή του γίνει ἐντὸς τοῦ πρώτου ἑξαμήνου καταβάλλει ὁλόκληρη
τὴν ἐτήσια συνδρομή, ἐνῶ ἐὰν γίνει ἐντὸς τοῦ δεύτερου ἑξαμήνου καταβάλλει τὸ ἥμισυ τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς.
Ἄρθρο 7ο
Μέθοδος Ψηφοφορίας
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Οἱ ψηφοφορίες κατὰ τὶς ἐργασίες τοῦ παρόντος Ὁμίλου θὰ διεξάγονται δι’ ἀνατάσεως χειρὸς, ἐκτὸς τῆς ἐκλογῆς τῶν μελῶν τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς
διμελοῦς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θὰ διεξάγεται μὲ μυστικὴ ψηφοφορία διὰ
ψηφοδελτίου. Ἐπίσης, ἡ ἐκλογὴ ἀξιωματούχων τοῦ νεοκλεγέντος ∆.Σ. κατὰ τὴ συγκρότησή του εἰς σῶμα ὡς καὶ κάθε ἀπόφαση ἐπὶ προσωπικοῦ θέματος θὰ διεξάγεται μὲ μυστικὴ ψηφοφορία. Τὸ ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο κατὰ τὴν κρίση του μπορεῖ νὰ
καθορίσει γιὰ τὴ λήψη ὡρισμένων ἀποφάσεων τὴν μυστικὴ ψηφορία διὰ ψηφοδελτίου ἀντὶ τῆς ψηφοφορίας δι’ ἀνατάσεως χειρός.
Ἄρθρο 8ο
Λεωφόροι ∆ράσεως
Οἱ πέντε Λεωφόροι ∆ράσεως ἀποτελοῦν τὴν φιλοσοφικὴ καὶ πρακτικὴ δομὴ γιὰ τὸ
ἔργο τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου. Οἱ πέντε Λεωφόροι ∆ράσεως εἶναι : Ἐσωτερικῆς
∆ράσεως, Ἐπαγγελματικῆς ∆ράσεως, Κοινοτικῆς ∆ράσεως, ∆ιεθνοῦς ∆ράσεως καὶ
Νεότητος. Ὁ Ὅμιλος ὀφείλει νὰ δραστηριοποιεῖται σὲ κάθε μία ἀπὸ τὶς πέντε αὐτὲς
Λεωφόρους.
Ἄρθρο 9ο
Ἐπιτροπὲς
1.
Οἱ Ἐπιτροπὲς τοῦ Ὁμίλου εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν ἐτήσιων
καὶ τῶν μακροχρόνιων στρατηγικῶν στόχων τοῦ Ὁμίλου βάσει τῶν πέντε Λεωφόρων ∆ράσεως.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου μὲ τὰ μέλη τοῦ ∆.Σ. καὶ ὁ ἐψηφισμένος Πρόεδρος μὲ τὰ
μέλη τοῦ νεοκλεγέντος ∆.Σ. θὰ πρέπει νὰ συνεργασθοῦν γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν
συνέχεια τῆς ἡγεσίας καὶ τὸν σχεδιασμὸ τῆς διαδοχῆς. Ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ κατὰ
τὴν κρίση τῶν παραπάνω προσώπων, τὰ μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν ἤ τὰ περισσότερα
ἀπὸ αὐτά θὰ πρέπει νὰ διορίζονται στὴν ἴδια ἐπιτροπὴ ἐπὶ τρεῖς συνεχόμενες (ἐτήσιες) θητείες, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθεῖ ἡ συνέχεια στὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ ἐψηφισμένος Πρόεδρος σὲ συνεργασία μὲ τὰ μέλη τοῦ ∆.Σ. τῆς θητείας του εἶναι ὑπεύθυνος
γιὰ τὸν διορισμὸ τῶν Προέδρων καὶ τῶν μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, τὴ συμπλήρωση
τῶν κενῶν θέσεων καὶ τὴν πραγματοποίηση συναντήσεων προγραμματισμοῦ, πρὶν
τὴν ἔναρξη τῆς θητείας του. Συνιστᾶται ὅπως ὁ Πρόεδρος κάθε Ἐπιτροπῆς ἔχει
προηγούμενη ἐμπειρία, ὡς μέλος αὐτῆς τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ διορισμὸς τῶν Προέδρων
καὶ τῶν μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν ἐγκρίνεται ἀπὸ τὸ νεοκλεγὲν ∆ιοικητικὸ Συμβούλιο.
2. Μόνιμες Ἐπιτροπὲς
α)
Ἐπιτροπὴ Μελῶν.
Αὐτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ σχεδιάζει καὶ ἐφαρμόζει ἕνα περιεκτικὸ σχέδιο γιὰ τὴν
εἰσδοχὴ καὶ διατήρηση τῶν μελῶν. Συγκεκριμένα θὰ ἐξετάζει τὶς προτάσεις εἰσδοχῆς
ἀπὸ ἀπόψεως προσόντων τῶν ὑποψηφίων, ἐρευνᾶ πλήρως τὴν ἐκλογιμότητα τῶν ὑποψηφίων μελῶν, ὑποβάλλει στὸ ∆.Σ. τὶς προτάσεις της ἐπὶ ὅλων τῶν αἰτήσεων καὶ
τὴν κατάταξη τῶν ὑποψηφίων σὲ κατηγορίες μελῶν τοῦ Ὁμίλου καὶ προβαίνει στὴν
ἐξέταση τῶν κατηγοριῶν, στὶς ὁποῖες εἶναι κατατεταγμένα τὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου
δυνάμενη νὰ προτείνει τὴν δημιουργία ὑποκατηγοριῶν.
β)
Ἐπιτροπὴ ∆ημόσιας Εἰκόνας
Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ σχεδιάζει καὶ ἐφαρμόζει πρόγραμμα μὲ στόχο: α) Τὴν
ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ γενικὰ περὶ τὴν ἱστορία, τὸ ἀντικείμενο καὶ τους σκοπούς
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γενικὰ τοῦ Ρόταρυ, καὶ β) Τὴν ἐξασφάλιση τῆς κατάλληλης προβολῆς τοῦ Ὁμίλου
γιὰ τὰ προγράμματα καὶ τὶς δραστηριότητές του.
γ)
Ἐπιτροπὴ ∆ιοίκησης Ὁμίλου
Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ διευθύνει τὶς δραστηριότητες ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀποτελεσματικὴ λειτουργία τοῦ Ὁμίλου.
δ)
Ἐπιτροπὴ Προγραμμάτων ∆ράσης
Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ προετοιμάζει καὶ καθορίζει τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀνθρωπιστικῶν καὶ ἐπαγγελματικῶν προγραμμάτων τοῦ
Ὁμίλου, ποὺ ἀπευθύνονται στὶς ἀνάγκες τῆς τοπικῆς κοινότητας καὶ τῶν κοινοτήτων ἐξωτερικοῦ.
ε)
Ἐπιτροπὴ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος
Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ ἐνημερώνεται περὶ τῶν προγραμμάτων τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος τοῦ ∆.Ρ. καὶ σχεδιάζει τὶς δυνατότητες τοῦ Ὁμίλου γιὰ τὴν ὑποστήριξη
τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος μέσῳ οἰκονομικῶν εἰσφορῶν, καθὼς καὶ τῆς μὴ οἰκονομικῆς ἀλλὰ προσωπικῆς συμμετοχῆς τῶν μελῶν στὴν ὑλοποίηση τῶν προγραμμάτων
του.
3.
Πρόσθετες Ἐπιτροπὲς
α)
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου, μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ ∆.Σ. ὁρίζει καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη Ἐπιτροπή, τὴν ὁποία κρίνει ἀναγκαία γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ διεξαγωγὴ τῶν ὑποθέσεων τοῦ Ὁμίλου. Ὁμοίως, δύναται νὰ καταργήσει οἱαδήποτε Ἐπιτροπὴ ἐξ αὐτῶν,
πλὴν τῶν μονίμων, ἐφ᾽ὅσον δὲν ἀνταποκρίνεται στὸ ἐτήσιο πρόγραμμα τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Ὁμίλου.
β)
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου εἶναι αὐτοδικαίως μέλος ὅλων τῶν Ἐπιτροπῶν.
γ)
Κάθε Ἐπιτροπὴ διεξάγει τὶς ἐργασίες, οἱ ὁποῖες τῆς ἀνατίθενται σύμφωνα μὲ
τὸν Ἐσωτερικὸ Κανονισμό, καθὼς καὶ ὅποιες ἄλλες πρόσθετες ἐργασίες τυχὸν τῆς
ἀνατεθοῦν ἀπὸ τὸν Πρόεδρο ἤ τὸ ∆.Σ. τοῦ Ὁμίλου. Καμμία Ἐπιτροπὴ δὲν ἀποφασίζει περὶ θέματος δεσμεύοντας τὸν Ὅμιλο χωρὶς τὴν προηγούμενη σχετικὴ ἐνημέρωση
καὶ ἔγκριση ἀπὸ τὸ ∆.Σ, ἐκτὸς ἐὰν τῆς ἔχει δοθεῖ εἰδικὴ ἐξουσία ἀπὸ τὸ ∆.Σ.
δ)
Ὁ Πρόεδρος κάθε Ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς προσκλήσεις τῶν
μελῶν της, τὶς τακτικὲς συναντήσεις τους καὶ τὶς δραστηριότητες τῆς Ἐπιτροπῆς, θὰ
ἐπιβλέπει καὶ θὰ συντονίζει τὸ ἔργο της καὶ θὰ ἀναφέρει στὸ ∆.Σ. γιὰ ὅλες τὶς δραστηριότητες αὐτῆς καὶ τὸν ἐτήσιο ἀπολογισμό τοῦ ἔργου της.
Ἄρθρο 10ο
Καθήκοντα τῶν Ἐπιτροπῶν
Τὰ εἰδικότερα καθήκοντα ὅλων τῶν Ἐπιτροπῶν ὁρίζονται καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν
Προέδρο τοῦ Ὁμίλου μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ ∆.Σ. Ὁ Πρόεδρος ἀνακοινώνοντας τὰ καθήκοντα κάθε Ἐπιτροπῆς, ἀναφέρεται στὰ κατάλληλα ὑλικὰ καὶ ενημερωτικά μέσα
τοῦ ∆ιεθνοῦς Ρόταρυ καὶ τὶς Λεωφόρους ∆ράσεως γιὰ τὸν σχεδιασμὸ προγραμμάτων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ροταριανοῦ ἔτους.
Εἶναι πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τοῦ Προέδρου νὰ ἐξασκήσει τὴ κατάλληλη ἡγεσία
καὶ νὰ θέσει προτάσεις καὶ στόχους γιὰ νὰ προετοιμάσει τὶς Ἐπιτροπές. Κάθε
Ἐπιτροπὴ θὰ ἔχει μία συγκεκριμένη ἐντολή, προσδιορισμένους στόχους καὶ σχέδια
δράσης ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ροταριανοῦ ἔτους καὶ γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους καθ’ὅλη τὴν
διάρκεια αὐτοῦ.
Ἄρθρο 11ο
Ἄδεια Ἀπουσίας
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Μετὰ ἀπὸ ἔγγραφη αἴτηση πρὸς τὸ ∆.Σ. στὴν ὁποία ἐκτίθεται σοβαρὴ καὶ ἐπαρκὴς αἰτία, μπορεῖ νὰ δοθεῖ ἄδεια ἀπουσίας, ἡ ὁποία θὰ ἀπαλλάσσει ἕνα μέλος
ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ παρουσία του στὶς συγκεντρώσεις τοῦ Ὁμίλου γιὰ
συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα (ἄρθρο 8, παρ. 2 τοῦ Καταστατικοῦ).
(Σημείωση : Ἡ ἄδεια ἀπουσίας ἀποβλέπει στὴν παρεμπόδιση τῆς παραμέλησης τῶν καθηκόντων καὶ τὴν μὴ στέρηση τῆς ἰδιότητας τοῦ μέλους (ἄρθρο 9,
παράγραφοι 2 καὶ 3 τοῦ Καταστατικοῦ). Πλήν τῆς περιπτώσεως, κατὰ τὴν ὁποία τὸ
μέλος παρευρίσκεται σὲ μία τακτικὴ συγκέντρωση ἄλλου Ὁμίλου, τὸ ἀπαλλασσόμενο μέλος πρέπει νὰ καταχωρηθεῖ ὡς ἀπόν, ἐκτὸς ἐὰν ἡ ἀπουσία του ἔχει δικαιολογηθεῖ σύμφωνα μὲ ὅσα προβλέπονται στὸ Καταστατικὸ τοῦ Ὁμίλου καὶ δὲν
ὑπολογίζεται στὴν ἀναφορὰ παρουσιῶν τοῦ Ὁμίλου ὡς ἀπόν).
Ἄρθρο 12ο
Οἰκονομικὰ
1.
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη κάθε οἰκονομικοῦ ἔτους, τὸ ∆.Σ. ποὺ ἔχει ἐκλεγεῖ γιὰ τὸ
ἑπόμενο ροταριανὸ ἔτος πρέπει νὰ καταρτίσει τὸν προϋπολογισμὸ τῶν ἐκτιμώμενων
ἐσόδων καὶ ἐξόδων γιὰ τὸ ἑπόμενο ροταριανὸ ἔτος, ὁ ὁποῖος, ὡς πρὸς τὸ σκέλος τῶν
ἐξόδων, θὰ θεωρεῖται ὅτι θέτει τὰ ὅρια γιὰ αὐτά σὲ σχέση μὲ τοὺς σχετικοὺς
σκοπούς, ποὺ ἀναφέρονται στὸν προϋπολογισμό, ἐκτὸς ἐὰν ὁρισθεῖ ἀλλιῶς μὲ
ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ.
2.
Ὁ Ταμίας καταθέτει ὅλα τὰ κεφάλαια τοῦ Ὁμίλου σὲ τράπεζα ἤ τράπεζες, ποὺ
ὁρίζονται ἀπὸ τὸ ∆.Σ, καὶ σὲ λογαριασμὸ (-ούς) ἐπ᾽ὀνόματι τοῦ Ὁμίλου.
3.
Κάθε πληρωμὴ γίνεται ἐπὶ τῇ βάσει ἐντάλματος ὑπογεγραμμένου ἀπὸ τὸν
Πρόεδρο καὶ τὸν Ταμία τοῦ Ὁμίλου ἀπὸ κοινοῦ.
Κάθε εἴσπραξη ἐνεργεῖται βάσει διπλότυπης ἀπόδειξης ὑπογεγραμμένης ἀπὸ
4.
τὸν Ταμία τοῦ Ὁμίλου.
5.
Τὸ ∆.Σ. δύναται νὰ ὁρίσει καὶ ἄλλα πρόσωπα γιὰ τὶς συναλλαγὲς μὲ Τράπεζα,
δεόντως ἐξουσιοδοτημένα ἀπὸ τὸ ∆.Σ.
6.
Πλήρης ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης διενεργεῖται ἀπὸ τὴν διμελῆ
Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ μία φορὰ τὸν χρόνο (ἄρθρο 12, παρ. 2 τοῦ Καταστατικοῦ). Ἡ
Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐλέγχει ἐὰν ἡ οἰκονομικὴ διαχείρηση ἔγινε σύμφωνα μὲ τὸν
ἐγκριθέντα προϋπολογισμό, τὸ Καταστατικὸ καὶ τὸν νόμο, καὶ ὑποβάλλει σχετικὴ
ἔκθεση πρὸς τὸ ∆.Σ.
7.
Τὸ οἰκονομικὸ ἔτος τοῦ Ὁμίλου ἀρχίζει τὴν 1η Ἰουλίου καὶ λήγει τὴν 30ὴ
Ἰουνίου τοῦ ἑπομένου ἔτους. Ἡ εἴσπραξη τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς τοῦ μέλους μπορεῖ
νὰ χωρισθεῖ σὲ δύο ἑξαμηνιαῖες περιόδους, ἀπὸ 1 Ἰουλίου μέχρι 31 ∆εκεμβρίου καὶ
ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου μέχρι 30 Ἰουνίου. Ἡ πληρωμὴ τῆς κατὰ μέλος εἰσφορᾶς πρὸς τὸ
∆ιεθνὲς Ρόταρυ πρέπει νὰ γίνεται μὲ τὴν συμπλήρωση τῶν ἑξαμηνιαίων ἀναφορῶν
τὸν Ἰούλιο καὶ Ἰανουάριο μήνα κάθε ἔτους βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τοῦ
Ὁμίλου, ὅπως αὐτὸς μπορεῖ να ἔχει μεταβληθεῖ κατὰ τοὺς ἐνδιάμεσους μῆνες.
Ἄρθρο 13ο
Τρόπος Εἰσδοχῆς Μελῶν
1.
Ἡ πρόταση ὑποψηφιότητας μέλους γίνεται ἀπὸ δύο ἐνεργὰ μέλη (ἄρθρο 6,
παρ1, περ α΄ τοῦ Καταστατικοῦ). Ἀπαραίτητη προϋπόθεση τὸ προτεινόμενο μέλος
νὰ ἔχει συμμετάσχει τοὐλάχιστον σὲ τρεῖς (3) συγκεντρώσεις τοῦ Ὁμίλου γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς δραστηριότητας αὐτοῦ καὶ τὴν γνωριμία μὲ τὰ ὑφιστάμενα μέλη τοῦ Ὁμίλου. Ἡ πρόταση ὑποψηφιότητας ὑποβάλλεται ἐγγράφως μὲ τὸ
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εἰδικὸ ἔντυπο «Αἴτηση Εἰσδοχῆς» ἀρχικὰ πρὸς τὸ ∆.Σ. μέσῳ τοῦ Γραμματέα τοῦ
Ὁμίλου. Ἕνα πρώην μέλος ἤ μέλος ἐκ μεταγραφῆς ἀπὸ ἄλλο Ὅμιλο μπορεῖ νὰ προταθεῖ στὸν παρόντα Ὅμιλο, ὑπὸ τὶς προϋποθέσεις ὅπως αὐτὲς ὁρίζονται στὸ Καταστατικὸ τοῦ Ὁμίλου (ἄρθρο 6, παρ. 1, διάταξη β΄) καὶ στὸν παρόντα Ἐσωτερικὸ
Κανονισμὸ (ἄρθρο 6, παρ. 3).
2.
Τὸ ∆.Σ. παραπέμπει τὴν αἴτηση στὴν Ἐπιτροπὴ Μελῶν (ἄρθρο 9, παρ. 1-α τοῦ
παρόντος). Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτὴ κρίνει ἐπὶ τῆς δυνατότητας ἐπιλογῆς τοῦ προτεινόμενου ὡς μέλους τοῦ Ὁμίλου, κατατάσσει αὐτὸ στὴν ἀντίστοιχη ἐπαγγελματικὴ κατηγορία (ἄρθρο 7, παρ. 1 τοῦ Καταστατικοῦ) καὶ ἐνημερώνει τὸ ∆.Σ. περὶ τῆς ἀπόφασής της.
3.
Τὸ ∆.Σ. προβαίνει στὴν ἐξέταση τῆς ἀπόφασης τῆς Ἐπιτροπῆς Μελῶν, ἐπικυρώνει ἤ ἀπορρίπτει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς ἐντὸς 30 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ὑποβολὴ
τῆς σχετικῆς προτάσεως καὶ ἐνημερώνει ἐγγράφως τὸν προτεινόμενο μέσῳ τοῦ Γραμματέως τοῦ Ὁμίλου.
4.
Ἐὰν τὸ ∆.Σ. ἐγκρίνει τὴν ἀπόφαση αὐτή, τὸ ὑποψήφιο μέλος ἐνημερώνεται γιὰ
τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του ὡς μέλους τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου καὶ δίδει
γραπτὴ ἔγκριση ὅπως τὸ ὄνομά του ἀνακοινωθεῖ στὰ μέλη τοῦ Ὁμίλου. ∆οθείσης τῆς
ἔγκρισης ἀπὸ τὸν ὑποψήφιο, ὁ Γραμματέας μέσῳ τοῦ ∆ελτίου τοῦ Ὁμίλου γνωστοποιεῖ πρὸς ἐνημέρωση ὅλων τῶν μελῶν τὸ ὑποψήφιο μέλος, τὸ ἐπάγγελμα καὶ τὴν
κατηγορία στὴν ὁποία κατατάσσεται.
5.
Ὁ Γραμματέας γνωστοποιεῖ ἐγγράφως στὸ προταθέν μέλος ὅτι συγκεντρώνει
τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα γιὰ νὰ γίνει μέλος καὶ καλεῖ τοῦτο ὅπως ζητήσει νὰ γίνει
μέλος τοῦ Ὁμίλου.
6.
Ὁ προταθεὶς συμπληρώνει, ὑπογράφει καὶ παραδίδει στὸ Γραμματέα ἐπιστολὴ
στὴν ὁποία γίνεται μνεία ὅτι ἀντιλαμβάνεται τοὺς σκοποὺς τοῦ Ὁμίλου καὶ ἀποδέχεται τὶς ὑποχρεώσεις του ὡς μέλους αὐτοῦ (ἄρθρο 14 τοῦ Καταστατικοῦ) καὶ θεωρεῖται νομίμως ἐνεργὸ μέλος τοῦ Ὁμίλου μόνον ἀφοῦ καταβάλει τὸ δικαίωμα εἰσδοχῆς (ἄρθρο 11, παρ. 4 τοῦ Καταστατικοῦ).
7.
Μὲ τὴν λήψη ἀπὸ τὸν Γραμματέα τῆς ἐπιστολῆς καὶ τὴν καταβολὴ τοῦ δικαιώματος εἰσδοχῆς, γίνεται ἡ ἐπίσημη εἰσδοχὴ τοῦ νεοκλεγέντος μέλους σὲ μία ἐκ τῶν
τακτικῶν συγκεντρώσεων τοῦ Ὁμίλου, ὁ Γραμματέας χορηγεῖ στὸ νεοκλεγὲν μέλος
δελτίο ταυτότητος μέλους τοῦ Ρόταρυ, ἐνημερωτικὸ ροταριανὸ ὑλικὸ γιὰ τὰ νέα
μέλη καὶ ἐνημερώνει γιὰ τὴν εἰσδοχὴ τὴν Γραμματεία τοῦ ∆ιεθνοῦς Ρόταρυ κατὰ τὴν
ἑξαμηνιαία ἀναφορά. Ἐπίσης ὁ Πρόεδρος ὁρίζει ἕνα μέλος γιὰ νὰ βοηθήσει τὸ νεοεισερχόμενο μέλος στὴν ἐνσωμάτωσή του στὸν Ὅμιλο καὶ τὴν τοποθέτησή του σὲ μία
Ἐπιτροπὴ αὐτοῦ.
8.
Ἡ πρόταση καὶ ἀνακήρυξη ἐπιτίμων μελῶν τοῦ Ὁμίλου γίνεται σύμφωνα μὲ τὸ
ἄρθρο 6, παρ. 2, περ. β´ τοῦ Καταστατικοῦ.
Ἄρθρο 14ο
Ἀποφάσεις καὶ Προτάσεις
1.
Καμμία πρόταση ἤ ἀπόφαση γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα, ἡ ὁποία δεσμεύει τὸν Ὅμιλο, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ συζητεῖται ὑπ’ αὐτοῦ προτοῦ ἐξετασθεῖ προηγουμένως ἀπὸ τὸ
∆.Σ. Ἐὰν ὑποβληθοῦν προτάσεις σὲ συγκέντρωση τῶν μελῶν, αὐτὲς παραπέμπονται
χωρὶς περαιτέρω συζήτηση στὸ ∆.Σ., τὸ ὁποῖο κρίνει γιὰ τὴν λήψη ἀποφάσεως
ἐπ’αὐτῶν.
2.
Τὸ ∆.Σ. εἶναι τὸ μόνο ἁρμόδιο ὄργανο, τὸ ὁποῖο ἀποφασίζει ἐπὶ ὅλων τῶν ὑποθέσεων, ποὺ ἀφοροῦν στὴ λειτουργία τοῦ Ὁμίλου, ἐκτός ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ λαμβάνονται ἀπὸ τὴν Γενικὴ Συνέλευση, σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικὸ καὶ τὸν παρόντα Κα-
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νονισμό.
Ἄρθρο 15ο
Ἡμερήσια ∆ιάταξη τῶν τακτικῶν συγκεντρώσεων
Οἱ τακτικὲς συγκεντρώσεις τῶν μελῶν τοῦ Ὁμίλου ἀκολουθοῦν τὴν ἑξῆς τυπική
διαδικασία:












Ἔναρξη Συγκέντρωσης ἀπὸ τὸν Πρόεδρο - Προσευχή.
∆εῖπνο.
Ἀναγγελία ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα Ροταριανῶν Ἐπισκεπτῶν καὶ προσκεκλημένων.
Ἀνακοινώσεις ἀλληλογραφίας κ.λπ. ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα.
Ἀναφορὲς Ἐπιτροπῶν, ἐφ᾽ὅσον ὑπάρχουν.
Ἐκκρεμῆ θέματα.
Νέα θέματα.
Εἰσήγηση Προέδρου-Παρουσίαση ὁμιλητοῦ.
Ὁμιλία.
Συζήτηση ἐπὶ τῆς ὁμιλίας
Λήξη Συγκεντρώσεως ἀπὸ τὸν Πρόεδρο.
Ἄρθρο 16
Τροποποίηση

Ὁ παρὼν Ἐσωτερικὸς Κανονισμὸς μπορεῖ νὰ τροποποιεῖται ἀπὸ τὴ Γενικὴ
Συνέλευση τῶν μελῶν ποὺ συγκαλεῖται γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, ἐφ’ ὅσον αὐτὴ εὑρίσκεται σὲ ἀπαρτία (ἄρθρο 12, παρ. 4 τοῦ Καταστατικοῦ), μὲ ἀπόφαση ποὺ λαμβάνεται
κατ᾽ἀπόλυτη πλειοψηφία (ἄρθρο 12, παρ. 5 τοῦ Καταστατικοῦ) τῶν παρόντων καὶ
ταμειακῶς ἐν τάξει μελῶν, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι ἡ εἰδοποίηση περὶ τροποποίησης αὐτοῦ
θὰ ἔχει δημοσιευθεῖ στὸ ∆ελτίο τοῦ Ὁμίλου ἤ ἔχει ἀνακοινωθεῖ μὲ ὁποιοδήποτε
ἄλλο πρόσφορο μέσο πρὸς ἐνημέρωση ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Ὁμίλου δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ἡμέρες (ἄρθρο 16 τοῦ Καταστατικοῦ) πρὸ τῆς ὁρισθείσης ἡμερομηνίας
τῆς Γενικῆς αὐτῆς Συνέλευσης.
Τροποποίηση ἤ προσθήκη δὲν μπορεῖ νὰ γίνει στὸν παρόντα Ἐσωτερικὸ Κανονισμὸ ἐφ’ὅσον δὲν συνάδει πρὸς τὸ Καταστατικὸ τοῦ Ὁμίλου καθὼς καὶ πρὸς τὸ
Καταστατικὸ καὶ τὸν Ἐσωτερικὸ Κανονισμὸ τοῦ ∆ιεθνοῦς Ρόταρυ.
Ἀθήνα, .......2013
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