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Εσωτερικός Κανονισµός. 
 

 

Τα ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου Υποστήριξης ∆ιεµφυλικών, συµφώνησαν µετά από 

Γενική Συνέλευση, τα ακόλουθα άρθρα Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του 

Σωµατείου. 

 

 

1. Αρχαιρεσίες – Εφορευτική Επιτροπή. 

 

1.1. Εφορευτική Επιτροπή: Η τριµελής εφορευτική επιτροπή εκλέγεται εκ του 

Σώµατος της Γενικής Συνέλευσης. Τα µέλη της δεν έχουν δικαίωµα υποψηφιότητας 

για το πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ούτε για το τριµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο 

 

1.2. Αριθµός Ψήφων: Το κάθε µέλος έχει δικαίωµα δύο ψήφων για την ανάδειξη του 

πενταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου και για την ανάδειξη του 

τριµελούς Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

 

2. Μέλη του Σωµατείου. 

 

2.1. ∆όκιµα Μέλη: ∆ίνεται η δυνατότητα µετά την αίτηση ενός υποψηφίου µέλους 

του Σωµατείου, να γίνει τακτικό µέλος, µόνο µετά από οµόφωνη απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης.  

 

2.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακολουθούνται τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού 

και το υποψήφιο µέλος γίνεται δόκιµο για έναν χρόνο.  

 

3. Επίτιµα µέλη. 

 

3.1. Επίτιµο µέλος, ορίζεται ένα άτοµο το οποίο έχει προσφέρει µε τον λόγο και το 

έργο του σε θέµατα που αφορούν την κοινότητα των διεµφυλικών, µε σκοπό να 

τιµηθεί για την προσφορά του και να αξιοποιηθεί η εµπειρία του. 



 

3.2. Προτείνεται από το ∆.Σ. και επικυρώνεται από την Γ.Σ. κατά πλειοψηφία.  

 

3.3. Ο ρόλος των επίτιµων µελών είναι συµβουλευτικός προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Σωµατείου, ενώ δεν έχουν δικαίωµα ψήφου ή υποχρέωση καταβολής 

συνδροµής.  

 

3.4. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Σωµατείου, έχουν όµως δικαίωµα εκλογής στο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο. 

 

4. Εκπροσώπηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο – Ποσόστωση. 

 

4.1. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εκπροσωπούνται και οι διεµφυλικοί άντρες 

(female to male) και οι διεµφυλικές γυναίκες (male to female).  

 

4.2. Εάν από τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του πενταµελούς ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου στην καταµέτρηση δεν εκλεγεί κάποιος διεµφυλικός άντρας ή 

διεµφυλική γυναίκα, δηλαδή οι πρώτοι πέντε (5) στην ψηφοφορία είναι είτε µόνο 

διεµφυλικοί άντρες είτε µόνο διεµφυλικές γυναίκες, τότε εκλέγεται βάσει της 4.1. ο/η 

πρώτος/η στους ψήφους διεµφυλική γυναίκα ή άντρας, ώστε να εκπροσωπούνται και 

οι γυναίκες και οι άντρες και ο/η επιλαχών, αντικαθιστά τον/την τελευταία στους 

ψήφους.  

 

4.3. Οι δύο παραπάνω παράγραφοι αφορούν µόνο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Σωµατείου, και όχι το Πειθαρχικό Συµβούλιο, ή όποια άλλα όργανα αποφασίσει να 

δηµιουργήσει το Σώµα της Γενικής Συνέλευσης, βάσει του Καταστατικού.  

  

5. Συνδροµή µέλους. 

 

5.1. Ορίζεται ποσό συνδροµής για τα µέλη του Σωµατείου, το ετήσιο ποσόν των 

120,00 ευρώ. Το ποσόν αυτό δίδεται είτε εφάπαξ µία φορά τον χρόνο, είτε ανά 

εξάµηνο. Ο ταµίας υποχρεούται να εκδώσει νόµιµη απόδειξη. 

 

Της συνδροµής, δεν εξαιρούνται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Εξαιρούνται µόνον τα επίτιµα µέλη. 

 

 

6. ∆ωρεές. 

 

6.1. Όταν κάποιο µέλος του Σωµατείου, ή κάποιο άλλο πρόσωπο κάνει δωρεά προς το 

Σωµατείο, ο Ταµίας, υποχρεούται να εκδώσει νόµιµη απόδειξη στην οποία θα 

αναγράφεται «∆ωρεά». Το ποσόν της δωρεάς θα περνάει στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. 

 

 

7. Αλλαγή του Εσωτερικού κανονισµού 

 

7.1. Ο Εσωτερικός Κανονισµός του Σωµατείου, µπορεί να αλλάξει µόνο από το σώµα 

της Γενικής Συνέλευσης µε την πλειοψηφία των δύο  (2/3) των ταµειακώς εντάξει 

µελών του.  



 

7.2. Η πρόταση για την αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισµού µπορεί να γίνει: 

        7.2.1. Με πρόταση δύο εκ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

        7.2.2. Με πρόταση των δύο πέµπτων (2/5) του Σώµατος της Γενικής  

                  Συνέλευσης. 

 

 

Κάθε µέλος µε την εγγραφή του στο Σωµατείο, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των παραπάνω. 

 

 

 

ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 


