Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ι. Δικαιώματα
Τα μέλη του Δικτύου Δικαιούνται:
α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν
ελεύθερα τις απόψεις τους.
β) Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Δικτύου και
να

ελέγχουν

τις

ενέργειες

ή

παραλήψεις

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.
γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά όργανα του
Δικτύου εφόσον:


Είναι ταμειακά τακτοποιημένα



Έχουν

παρέλθει

τρεις

μήνες

από

τη

εγγραφή

τους

-

προϋπόθεση που δεν θα ισχύσει για τις πρώτες αρχαιρεσίες
μετά την έγκριση του καταστατικού απ' το αρμόδιο δικαστήριο.


Να αποχωρούν από το Δίκτυο, με έγγραφη δήλωση τους προς
το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται
να εξοφλήσουν τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους και
την συνδρομή τους μέχρι τέλους του έτους μέσα στο οποίο
αποχωρούν.

ΙΙ. Υποχρεώσεις
Τα μέλη του Δικτύου υποχρεούνται:
1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και γενικότερα στις
δραστηριότητες του Δικτύου.
2. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
Δίκτυο. Η μηνιαία συνδρομή προς το Δίκτυο ορίζεται σε 1 € και
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Η

συνδρομή

αυτή

παρακρατείται

από

τους

Ασφαλιστικούς

Οργανισμούς

και

κάθε

άλλη

αρμόδια

αρχή

πληρωμής συντάξεων, κατά την ημέρα καταβολής της αντίστοιχής
παροχής ή εφόσον αυτό δεν είναο εφικτό, καταβάλλεται με κάθε
πρόσφορο

τρόπο,

που

θα

καθορίζεται

από

το

Διοικητικό

Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Διαγραφή
Μέλος του Δικτύου διαγράφεται από το Μητρώο Μελώ, με απόφαση
του Διοικητικού Συνβουλίου στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Με την αποχώρηση του μέλους, ύστερα από παραίτηση του, που
πρέπι να υποβληθεί έγγραφα στο Διοικητικό συμβούλιο.
2. Με το θάνατο του μέλους
3. Όταν καθυστερεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών την καταβολή
της μηνιαίας συνδρομής του προς το Δίκτυο. Η διαγραφή
διενεργείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επανεγράφεται

όμως

μόλις

καταβάλει

τις

αμετάκλητης

καταδίκης

και

καθυστερημένες

συνδρομές του.
4. Σε

περίπτωση

στέρησης

των

πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισηγήσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου και κλήσεως του μέλους σε απολογία σε
περίπτωση, που με πράξη του ή παράληψη του ζημίωσε υλικά ή
ηθικά ανεπανόρθωτα το σύλλογο.

