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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ  1o  

Επωνυμία -  Έδρα 

Τα ιδρυτικά μέλη, γονείς, κηδεμόνες και φίλοι έχοντας σαν αφετηρία την 

διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα του παιδιού και 

την διακήρυξη για δικαιώματα των αναπήρων ιδρύουν Σωματείο με την 

επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»  με έδρα τη Σαλαμίνα και την δυνατότητα ίδρυσης 

παραρτημάτων σε όλη την Περιφέρεια Αττικής.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοποί του σωματείου είναι: 

1) Η παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και υλικής 

συμπαράστασης για την ειδική θεραπευτική αγωγή, εκπαίδευση, την 

κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με 

ψυχοκινητικές αναπηρίες. 

2) Η ενδυνάμωση, υποστήριξη, συνεργασία και επιμόρφωση των 

οικογενειών των Ατόμων με Αναπηρία και της κοινωνίας γενικότερα για 

την κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της αναπηρίας, για 

την προώθηση και ανάπτυξη, συνθηκών για την κάλυψη των αναγκών 

των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. 

3) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η συνεργασία με κρατικούς και 

ιδιωτικούς φορείς, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική Αυτοδιοίκηση 

και την κοινωνία γενικότερα για την κοινωνική ένταξη, την ψυχοκινητική 
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αποκατάσταση και ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και μελλοντική 

φροντίδα των ατόμων με αναπηρία, για να ελαττωθούν οι προκαταλήψεις. 

4) Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στην διοίκηση και οργάνωση των 

διαφόρων φορέων που έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν το αναπηρικό 

κίνημα, συμβούλια και επιτροπές που έχουν σχέση με τον ευρύτερο 

σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για τα Άτομα με Αναπηρία  και τις 

οικογένειές τους. 

5) Ίδρυση και Λειτουργία Δομών – Κέντρων με σκοπό την ψυχοκινητική 

στήριξη και αποκατάσταση, στην άτυπη εκπαίδευση, την επαγγελματική 

κατάρτιση, την υποστηριζόμενη απασχόληση, την δημιουργική 

απασχόληση, την δημιουργική απασχόληση, τη φροντίδα, την 

υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση (Σ.Υ.Δ. (Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), Σ.Α.Δ. (Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης), 

Ξενώνες, Οικοτροφεία κ.λπ.) και όποιας άλλης δραστηριότητας στοχεύει 

στην ψυχική, σωματική, πνευματική, κοινωνική και οικονομική στήριξη 

και φροντίδα και αποκατάσταση των Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα 

πάντα με τη Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρία. 

6) Η στήριξη της οικογένειας από την παιδική ηλικία μέχρι την 

ενηλικίωση και αποκατάσταση των παιδιών και των οικογενειών τους,   

καθώς επίσης και η στήριξη οικογενειών προσφύγων παιδιών ΑμεΑ για 

θέματα που άμεσα έχουν τους ίδιους σκοπούς με τους σκοπούς του 

Σωματείου μας, σε συνεργασία πάντα με τις Κρατικές Αρχές, την Τοπική 

και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, κτλ. 

7) Η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΜΕΣΑ 

Ενδεικτικά μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου 

είναι: 
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1) Ίδρυση και Λειτουργία Δομών – Κέντρων με σκοπό την ψυχοκινητική 

στήριξη και αποκατάσταση, στην άτυπη εκπαίδευση, την επαγγελματική 

κατάρτιση, την υποστηριζόμενη απασχόληση, την δημιουργική 

απασχόληση, την δημιουργική απασχόληση, τη φροντίδα, την 

υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση (Σ.Υ.Δ. (Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), Σ.Α.Δ. (Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης), 

Ξενώνες, Οικοτροφεία κ.λπ.) και όποιας άλλης δραστηριότητας στοχεύει 

στην ψυχική, σωματική, πνευματική, κοινωνική και οικονομική στήριξη 

και φροντίδα και αποκατάσταση των Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα 

πάντα με τη Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρία 

2) Η ανάπτυξη προγραμμάτων για: 

-την ενημέρωση πληροφόρηση και συμβουλευτική των γονέων των 

Ατόμων με Αναπηρία και της κοινωνίας γενικότερα 

-την εκπαίδευση των μελών του σωματείου, εθελοντών και φροντιστών 

Ατόμων με Αναπηρία  

-την λειτουργία ομάδων απασχόλησης των Ατόμων με αναπηρία 

-την ανάπτυξη και λειτουργία κοινωνικών δικτύων 

3) Η οργάνωση 

- διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων  

- βιβλιοθήκης, λέσχης 

-ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων  

-εκδόσεων 

4) Σύσταση επιτροπών έρευνας και μελέτης, επεξεργασίας και 

προώθησης διαφόρων θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. 

5) Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα 

Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ελληνικού Δημοσίου καθώς 

και άλλων πηγών χρηματοδότησης του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα της 

Ελλάδας ή του Εξωτερικού. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΜΕΛΗ  

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτημα. 

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Γονείς, Κηδεμόνες και φίλοι των 

ατόμων με αναπηρία.  

Οι φίλοι δεν δύναται να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των τακτικών 

μελών. 

Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συνεργαστούν με το σωματείο για 

την υλοποίηση των σκοπών του ή επιθυμούν να προσφέρουν ή 

προσέφεραν οποιαδήποτε υλική, ηθική ή οικονομική βοήθεια. 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με πρόταση του Δ.Σ., από την Γενική 

Συνέλευση τα πρόσωπα εκείνα που πρόσφεραν υπηρεσίες και βοήθησαν 

ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ 

Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό μέλος του Σωματείου, πρέπει να 

υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ., με την οποία να ζητά την εγγραφή 

του και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του 

Καταστατικού, και να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής. 

Κατά την εγγραφή Γονέα ή Κηδεμόνα ως τακτικού μέλους πρέπει να 

επιδεικνύεται η γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για το Άτομο με 

Αναπηρία που εκπροσωπεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να 

εκλέγεται στη Διοίκηση του Σωματείου και την Ελεγκτική Επιτροπή, με 

τις διακρίσεις που γίνονται πιο κάτω. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα 

δικαιώματα, αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να βοηθήσουν με όλες τις 
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δυνάμεις τους για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, 

παρέχουν δε την προσωπική τους εργασία εθελοντικά ανάλογα με τις 

ανάγκες του Σωματείου. Την αυτή (προσωπική εργασία) δύνανται να 

παρέχουν και τα αρωγά μέλη. Η ειδικότερη εργασία κάθε μέλους θα 

καθορίζεται μετά από συνεργασία με το Δ.Σ. ενώ ο εσωτερικός 

Κανονισμός λειτουργίας του Σωματείου θα ορίζει ειδικότερα γι’ αυτήν. 

Τα Αρωγά και Επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται κατά τις Γ.Σ. χωρίς 

να έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν δε μόνο συμβουλευτική γνώμη. Δεν 

μπορούν να παρευρίσκονται κατά τις ψηφοφορίες και αρχαιρεσίες, ούτε 

να εκλέγονται μέλη της διοίκησης του Σωματείου. 

Δικαίωμα να εκλεγούν τα όργανα διοικήσεως του Σωματείου και να 

εκλέγονται στα όργανα αυτά, έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι 

ταμειακά τακτοποιημένα κατά την ημέρα των εκλογών. 

 

Δικαίωμα να εκλέγουν αντιπροσώπους για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και την 

ΕΣΑμεΑ καθώς και να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι έχουν μόνο τα 

Τακτικά μέλη που είναι γονείς ή κηδεμόνες Ατόμων με Αναπηρία. 

  

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε τακτικό μέλος καταβάλει μαζί με την αίτηση του για εγγραφή και 3 

ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής.  Η ετήσια συνδρομή των μελών μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του περισσότερο από 

τρία έτη θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, μπορεί όμως να εγγραφεί και πάλι 

με απόφαση του Δ.Σ. . 

Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις διατάξεις του 

καταστατικού, τις αποφάσεις του Δ.Σ και των γενικών συνελεύσεων. Να 

προσφέρουν με ανιδιοτέλεια για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου 

και γενικά να συμμετέχουν στη συλλογική ζωή και δράση. 
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Όλα τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να παραβρίσκονται και να 

συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές του συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

1. Κάθε πράξη ή ενέργεια οποιουδήποτε μέλους του συλλόγου  που 

επιφέρει ζημιά στο σύλλογο και κάθε παράβαση της νομοθεσίας «περί 

σωματείων» αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει πειθαρχικές 

κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι την διαγραφή του υπευθύνου 

από το σύλλογο, όπως ορίζεται ειδικότερα από το Καταστατικό. 

2. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές σε μέλη του συλλόγου είναι α) η 

έγγραφη επίπληξη από το Δ.Σ, β) η προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο 

που επιβάλλεται από το Δ.Σ αν πρόκειται για απλά μέλη του συλλόγου ή 

από το Δ.Σ και την Ε.Ε σε κοινή συνεδρίαση αν πρόκειται για μέλος του 

Δ.Σ ή της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, το υπό κρίση μέλος του Δ.Σ. ή της 

Ε.Ε δικαιούται συμμετοχής στη συνεδρίαση χωρίς να προσμετράτε για 

την ύπαρξη απαρτίας. Επίσης δεν ψηφίζει για τη λήψη απόφασης, γ) 

οριστική διαγραφή οποιουδήποτε μέλους μετά από πρόταση του Δ.Σ και 

απόφαση της Γ.Σ.  

Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι ανάλογες της βαρύτητας του πειθαρχικού 

αδικήματος. 

3) Σε όλες τις παραπάνω  περιπτώσεις, το μέλος που διώκεται 

πειθαρχικά πρέπει να καλείται από το Δ.Σ για απολογία εντός δέκα (10) 

ημερών. Αν δεν προσέλθει κατά την συνεδρίαση που θα οριστεί, το ΔΣ 

αποφασίζει χωρίς αυτή. 

4. Πειθαρχικά αδικήματα είναι κυρίως τα παρακάτω: 

α) Η μη συμμόρφωση μέλους με τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού, με την απόφαση της Γ.Σ και του Δ.Σ. 

β) Όταν η συμπεριφορά δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ, της 

Ε.Ε ή του συλλόγου ή η διαγωγή του θίγει την αξιοπρέπεια του συλλόγου 

ή βλάπτει τα συμφέροντά του ή διαδίδει αναληθείς πληροφορίες για το 
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σύλλογο ή το Δ.Σ, γ) όταν αποδειχτεί ότι ιδιοποιήθηκε χρήματα ή 

περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.  

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφεται για παραβίαση των σκοπών του 

Καταστατικού ή των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων ή επειδή 

συνεργάζεται με αντίθετες οργανώσεις γίνεται μόνο με απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς 

επανεγγραφή πρώην μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και 

εισηγείται σχετικώς επί της  αιτήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφει 

υποχρεωτικώς την αίτηση επανεγγραφής, ως θέμα προς συζήτηση της 

αμέσως επόμενης Γενικής Συνελεύσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

1.Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρίσει οποτεδήποτε  από το 

Σωματείο αφού πρώτα υποβάλλει προς το Δ.Σ αίτηση διαγραφής από το 

μητρώο μελών και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 

2. Η αποχώρηση λογίζεται από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στα 

γραφεία του Σωματείου. 

3. Κάθε μέλος που αποχωρεί εκπίπτει αυτοδίκαια από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από το Καταστατικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΠΟΡΟΙ 

Οι πόροι του σωματείου προέρχονται: 

α) από επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό,  

β) από επιχορηγήσεις από δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές, 

επιχειρήσεις ή οργανώσεις και από τράπεζες,  

γ) από τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,  

δ) από εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του συλλόγου, από λαχειοφόρους 

αγορές και από διάθεση των εκδόσεων του Σωματείου,  
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ε) από ιδιωτικές ενισχύσεις, δωρεές, κληροδοτήματα, κληροδοσίες, 

εράνους, κ.λπ. Οι δωρεές, κληροδοσίες και κληροδοτήματα γίνονται 

δεκτά μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

στ) από τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών. Οι έκτακτες εισφορές 

επιβάλλονται μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

ζ) από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου,  

η) από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.  

θ) Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμούς σε τράπεζες αναγνωρισμένες από 

την Τράπεζα της Ελλάδος και κάνει χρήση των σύγχρονων μέσων 

τραπεζικής (e-banking, κλπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Καταστατικά όργανα του συλλόγου είναι τα ακόλουθα τρία (3): 

1) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.) 

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.) 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α.  Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι 

επταμελές (7 μέλη) εκ των οποίων τα πέντε τουλάχιστον να έχουν την 

ιδιότητα του γονέα ή κηδεμόνα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.  

Β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη). 

Γ. Όποιος στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων από οποιανδήποτε 

αιτία, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ.  

Δ. Οι εκλεγέντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός δέκα (10) 

ημερών από την εκλογή τους, καλούνται από το μέλος που  

πλειονοψήφησε σε συνεδρίαση με πρωταρχικό θέμα την συγκρότηση σε 

σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού 
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Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία οι οποίοι 

υποχρεωτικά πρέπει να έχουν την ιδιότητα γονέα ή κηδεμόνα και τρία 

(3) μέλη, στα οποία ανατίθενται καθήκοντα κατά περίπτωση. Αυτοί που 

εκλέχθηκαν σε κάποιο από τα ανωτέρω αξιώματα, μπορεί να ανακληθούν 

με αιτιολογημένη απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και να αντικατασταθούν από άλλα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ε. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του άμεσα 

και παραλαμβάνει από το απερχόμενο την περιουσία, το αρχείο, τη 

σφραγίδα και τα βιβλία του Σωματείου, συντάσσοντας και υπογράφοντας 

ταυτοχρόνως σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, που 

καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου του. 

ΣΤ. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται το αργότερο 

εντός δέκα (10) ημερών, να παραδώσει τα παραπάνω αναφερόμενα 

έγγραφα και στοιχεία του σωματείου στο νεοεκλεγέν Διοικητικό 

Συμβούλιο, ενώ τυχόν αδικαιολόγητη καθυστέρηση παραδόσεως ή τυχόν 

άρνηση αποτελεί καταστατική παράβαση.   

Ζ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να εκτελούν 

τις αποφάσεις τούτου καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

Η. Τα μέλη του Δ.Σ δεν λαμβάνουν μισθό για τις υπηρεσίες τους. Με 

απόφαση του Δ.Σ,  λαμβάνουν για υπηρεσία του Σωματείου για έξοδα 

κίνησης και κάθε απαραίτητης δαπάνης για το σκοπό αυτό.    

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΑΡΤΙΑ – 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται μια 

φορά κάθε μήνα και οι έκτακτες όταν το κρίνει ο Πρόεδρος ή όταν το 



[10] 

 

ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη 

αίτησή τους. 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που 

έχει σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους του συλλόγου, εκτός από 

τα θέματα που αφορούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 

τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο 

Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 

Δ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων, εάν όμως πρόκειται με την απόφαση να 

αντικατασταθούν μέλη από τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, 

τότε απαιτείται πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 

φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν πρόκειται για αντικατάσταση μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή για προσωπικά θέματα, οπότε η ψηφοφορία 

είναι μυστική.  

Ε.  Εάν υπάρξει ισοψηφία σε οποιοδήποτε θέμα, τούτο ξανασυζητείται 

στην ίδια συνεδρίαση, επακολουθεί δε νέα ψηφοφορία, οπότε εάν 

υπάρξει και πάλι ισοψηφία, τότε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, 

εκτός από τις περιπτώσεις μυστικών ψηφοφοριών, για τις οποίες η λήψη 

αποφάσεως αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. 

ΣΤ. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο 

των πρακτικών των συνεδριάσεων του, τούτα διαβάζονται στην επόμενη 

συνεδρίαση και υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν σ’ αυτή την 

συνεδρίαση. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να οργανώνει τη 

διαβούλευση μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα 

μέσα που η τεχνολογία προσφέρει κάθε φορά (πχ τηλεδιάσκεψη μέσω 

Skype, κλπ). 

Ζ. Τα  μέλη  του  Δ.Σ. είναι  προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από  το καταστατικό, 
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τις  αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Νόμου.  Δεν   

ευθύνονται    εφόσον    ήταν    απόντα   κατά   τη     συγκεκριμένη 

συνεδρίαση ή ήσαν παρόντα μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους 

βεβαιώνεται από τα πρακτικά. 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α. Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει 

αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, αυτοδικαίως 

εκπίπτει από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί συντελεσμένη η κατά το 

ανωτέρω παραίτηση του συγκεκριμένου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, είναι η επί αποδείξει αποστολή προς αυτό, εγγράφου 

προσκλήσεως προς γνωστοποίηση της αιτίας των απουσιών του, εάν δε η 

δικαιολογία που θα προταθεί κριθεί ανεπαρκής ή το μέλος δεν 

απαντήσει στην πρόσκληση με έγγραφο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, την θέση του καταλαμβάνει με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου το πρώτο αναπληρωματικό μέλος ανάλογα 

με την ιδιότητα γονέα, κηδεμόνα ή φίλου που έχει και βάση του άρθρου 

12 α&δ του παρόντος Καταστατικού. 

Β. Εάν αποχωρήσει μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος ανάλογα με την ιδιότητα γονέα, κηδεμόνα ή 

φίλου που έχει και βάση του άρθρου 12 α&δ του παρόντος 

Καταστατικού. 

Γ. Εάν κενωθούν τέσσερεις   (4) από τις επτά (7) θέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν, τότε αυτόματα 

θεωρούνται ότι εξέπεσαν από το αξίωμά τους όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε με την επιμέλεια της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, μέσα σε ένα (1) μήνα από της εκπτώσεως, προκηρύσσονται 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
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συγκαλώντας για το σκοπό αυτό Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η θητεία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγούν μετά από την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διαρκέσει μέχρι την ημερομηνία των 

τακτικών εκλογών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ.  

Δ. Μέχρι να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα καθήκοντα του τα 

ασκεί η Ε.Ε, έργο δε έχει την διεκπεραίωση των επείγουσας φύσεως 

ζητημάτων που απασχολούν τον σύλλογο. 

Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά προς τούτο, 

μπορεί, εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να προβεί στην ανάκληση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε αντικατάσταση των 

παραιτηθέντων, ανακληθέντων ή εκπεσόντων.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

1) Το Δ.Σ. έχει κάθε διοικητική εξουσία και την οικονομική διαχείριση 

του σωματείου και ασκεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με το καταστατικό 

και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 

2) Εγκρίνει και εισηγείται τον καταρτισμένο ισολογισμό κάθε χρόνο και 

τον προϋπολογισμό κάθε νέου χρόνου. 

3) Καθορίζει επιτροπές με την συμμετοχή ενός τουλάχιστον μέλους του 

για την κάλυψη ειδικής ανάγκης και καθορίζει τα της εργασίας τους 

κάθε χρόνου και τον προϋπολογισμό κάθε νέου χρόνου. 

4) Καθορίζει τις τακτικές και έκτακτες θέσεις του επιστημονικού 

διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού και προβαίνει στην πρόληψη, 

προαγωγή και απόλυσή του ανάλογα με τις ανάγκες του σωματείου. 

5) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών ή άλλων έργων με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα με σχέση μίσθωσης έργου, αφού προηγούμενα το Δ.Σ. εγκρίνει 

τις προδιαγραφές και το πρόγραμμα-μελέτη του εκτελεστικού έργου. 

6) Αποφασίζει για την αγορά ή πώληση ακινήτων, εκτέλεση έργων, 

σύσταση δανείων, έγερση αγωγών, αποδοχή ή μη κληρονομιών κ.λ.π. αν 

η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζει κάθε χρόνο η Γ.Σ. . 
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7) Το Δ.Σ. δύναται να παρέχει δια των συνεργατών του, των 

εγκαταστάσεων και λοιπών μέσων του σωματείου υπηρεσίες σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα είτε αυτοπροαίρετα είτε μετά από αίτησή του. 

8) Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και γενικά 

αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέται από αυτό το καταστατικό 

εκτός από τα θέματα που κατά το νόμο υπάγονται στην δικαιοδοσία της 

Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι της εκλογής του νέου Δ.Σ. και αναλήψεως 

των καθηκόντων του το παλαιό Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις 

επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. 

    

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου : 

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τον σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και 

δικαιοδοσίας. Παρίσταται και εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον των 

Τραπεζών και ενώπιον οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης Αρχής, 

Ιδρύματος, Οργανισμού ή άλλου ιδιωτικού η δημόσιου φορέα ή και στις 

διαφορές του σωματείου μεταξύ τους. 

2) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί 

με το Γενικό Γραμματέα όλα γενικώς τα έγγραφα του σωματείου, τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα 

εντάλματα πληρωμής. 

3) Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του Καταστατικού, για την 

εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, προασπίζει τα συμφέροντα και τις 

επιδιώξεις των μελών του, την περιουσία του και γενικώς επιμελείται για 

την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του συλλόγου, ασκώντας 

οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον απορρέει και επιβάλλεται από το 

Νόμο ή το Καταστατικό. 
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4) Προεδρεύει σε κάθε συγκέντρωση του συλλόγου, εκτός από τις 

τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 

5) Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω καθήκοντά 

του αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 

Β. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα : 

1) Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τα 

γραφεία του συλλόγου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το αρχείο και την 

σφραγίδα του καθώς και τα μητρώα και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο 

αυτού. 

2) Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα του 

σωματείου, τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 

τελικώς υπογράφονται και από όλους τους παριστάμενους στις 

συνεδριάσεις συμβούλους. 

3) Είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και τη φύλαξη του υλικού και 

κάθε άλλου αντικειμένου που ανήκει στο σωματείο και καταρτίζει μαζί 

με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

4) Όταν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω 

καθήκοντά του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. 

Γ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ταμία : 

1) O ταμίας κάνει όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου με διπλότυπες 

αποδείξεις και τις πληρωμές δαπανών με διπλότυπα εντάλματα 

πληρωμής που είναι υπογραμμένα από τον Πρόεδρο.  

2) Σε επείγουσες περιπτώσεις ενεργεί πληρωμές  μετά από γραπτή εντολή 

του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα με την προϋπόθεση να εγκριθεί η 

δαπάνη αυτή από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του.  

3) Συντάσσει κα εισηγείται τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και τον 

απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικού έτους στο Δ.Σ. προς 

έγκριση και ζητάει να εισαχθούν προς έγκριση στη Γεν. Συνέλευση.  
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4) Γνωστοποιεί  στο Δ.Σ. κάθε μήνα την οικονομική κατάσταση του 

Συλλόγου και χωρίς καθυστέρηση ζητάει από αυτό την έγκριση των 

δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με βάση τα εντάλματα πληρωμών.  

5) Yπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές για ανάληψη χρημάτων από 

τις Τράπεζες, στις οποίες υπάρχουν ο λογαριασμοί του Συλλόγου.  

6) Τηρεί βιβλίο ταμείου και κάθε βιβλίο που είναι αναγκαίο για τη 

διαχείριση.  

7) Διαφυλάττει εκδιδόμενες επιταγές από τρίτους στο Σύλλογο και μέχρι 

την ημέρα εξόφλησής τους. 

8) Είναι υπόλογος για κάθε ανωμαλία του ταμείου και ευθύνεται για όλη 

την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.  

9) Kρατάει από τις εισπράξεις, μετά την αφαίρεση των εξόδων του μήνα, 

ποσό που καθορίζεται από τον Πρόεδρο για αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών. Πέρα από το ποσό αυτό τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε Τράπεζα.                                                      

Για ποσό μικρότερο των 500 ευρώ μπορεί να κάνει ανάληψη μετά από 

ειδική εντολή του Προέδρου. Πέρα από το ποσό αυτό χρειάζεται 

απόφαση του Δ.Σ. που να θέτει στη διάθεση του Προέδρου το ποσό αυτό. 

10) Δύναται να αναθέσει σε λογιστικό γραφείο τη τήρηση των βιβλίων του 

Συλλόγου και κινεί τη διαδικτυακή  τραπεζική (e-banking). 

11) Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, στα παραπάνω καθήκοντά 

του αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.   

12) Ο Ταμίας δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για τις παραπάνω 

εργασίες.   

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται 

απευθείας από τη Γενική Συνέλευση, η θητεία δε των μελών της είναι  

τριετής (3 έτη). Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη της 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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Β. η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο 

και τον Γραμματέα της, κατά την πρώτη μετά την εκλογή των μελών της 

συνεδρίασή τους, που λαμβάνει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από τις 

αρχαιρεσίες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους της 

ή, σε περίπτωση ισοψηφίας, του επιμελέστερου. 

Γ. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν ο έλεγχος και η εποπτεία 

της οικονομικής διαχειρίσεως του συλλόγου, καθώς επίσης και ο 

διοικητικός έλεγχος αυτής.  

Δ. Δικαιούται να εξετάζει όλα τα έσοδα του συλλόγου, τις πηγές τους 

καθώς και τις δαπάνες της, ενώ σε περίπτωση κάποιας αταξίας ή 

ανωμαλίας τις αναφέρει με την έκθεσή της στη Γενική Συνέλευση. 

Ε. Κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση, στην οποία μνημονεύεται ο 

διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου 

και την οποία διαβάζει στη Γενική Συνέλευση, το τελευταίο δε, αφού 

λάβει υπόψη του αυτή την έκθεση, αποφασίζει επί του διοικητικού και 

οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Η Γενική 

Συνέλευση συγκαλείται τακτικά και έκτακτα. 

 

TAKTIKEΣ ΓENIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ: 

1.Oι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο 

πεντάμηνο του έτους.  

2. Στην Γενική Συνέλευση γίνονται: 

α) Λογοδοσία της δράσης του Δ.Σ. και έγκριση αυτής. 

β) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και 

απαλλαγή του Δ.Σ. κάθε ευθύνης. 

γ) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού. 
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δ) Πριν από την ημερήσια διάταξη παίρνονται αποφάσεις για την 

διαγραφή μελών ή απόφαση σε προσφυγή μέλους, που διαγράφτηκε από 

το Δ.Σ. ή συζήτηση και απόφαση κατά του Δ.Σ., που αποφάσισε την μη 

εγγραφή νέου μέλους και                                                                                                        

ε) Συζητήσεις για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από κάποιο μέλος και 

αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

3.  Η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση κάθε τρία (3) 

χρόνια και προβαίνει πέραν των εργασιών της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης σε: 

α)  Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής, δια ανατάσεως της χειρός 

β) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  Δ.Σ.   Ελεγκτικής Επιτροπής και                                                                                                                              

γ) Εκλογή Αντιπροσώπων στις υπερκείμενες οργανώσεις.  

 

EKTAKTEΣ ΓENIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ: 

1. Σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται τα μέλη του Συλλόγου, 

όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/20 των 

μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

Υποβάλλεται  αίτηση στον Γεν. Γραμματέα που  αναφέρει τα θέματα, που 

ζητούν να συζητηθούν και ο Γενικός Γραμματέας είναι υποχρεωμένος να 

τη φέρει προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.   

  

2. Tα μέλη που υπογράφουν την αίτηση αυτή  είναι υποχρεωμένα να 

παραβρεθούν στην Γεν. Συνέλευση και να αναπτύξουν τα θέματα για τα 

οποία γίνεται η σύγκλιση της Συνέλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΣYΓKΛIΣH ΓENIKΩN ΣYNEΛEYΣEΩN 

1. Oι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου συγκαλούνται με 

έγγραφη πρόσκληση, που στέλνεται πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν τη 

Συνέλευση και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.  

2. Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια: 
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α) O τόπος και ο χρόνος της Γεν. Συνέλευσης 

β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.                                                                                                                                                                                          

γ) Έγγραφη πρόσκληση σε περίπτωση επανάληψης Συνέλευσης, που 

ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν 

είναι απαραίτητη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα ημέρες από 

την αναβολή.  

3. Στις Συνελεύσεις που γίνονται, για δεύτερη φορά, ύστερα από 

αναβολή, απαγορεύεται η προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση.  

4. Είναι άκυρη η συζήτηση αλλά και η απόφαση για θέμα που δεν 

περιλαμβάνεται στην πρόσκληση, εκτός και αν ομόφωνα το δεχτεί η Γ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

AΠAPTIA ΓENIKΩN ΣYNEΛEYΣEΩN 

1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σε αυτή 

το ένα τέταρτο 1/3 τουλάχιστον των μελών και έχουν τακτοποιήσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.  

2. Η απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της Γ.Σ. 

3. Όταν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση καλείται νέα με 

τα ίδια θέματα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, οπότε υπάρχει 

απαρτία, όσα μέλη και αν παρίστανται.  

4. Στις προσκλήσεις των συνελεύσεων πρέπει να αναφέρεται η τελευταία 

αυτή περίπτωση, καθώς και ο τόπος και χρόνος τυχόν επαναληπτικής 

γενικής συνέλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

EPΓAΣIEΣ - AΠOΦAΣEIΣ ΓENIKΩN ΣYNEΛEYΣEΩN 

1. Oι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων διευθύνονται από τριμελές 

Προεδρείο που εκλέγεται για το σκοπό αυτό από τα μέλη.  

Τα μέλη του Προεδρείου δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της 

Ελεγκτικής Επιτροπής ή υποψήφιοι για αυτά τα όργανα.  



[19] 

 

3. Στις Γεν. Συνελεύσεις κρατούνται πρακτικά και συντάσσονται από δύο 

πρακτικογράφους που εκλέγονται από τα μέλη, η τήρηση πρακτικών 

μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα.                                                                                                                        

4. Τα πρακτικά της Γ.Σ υπογράφονται από τα μέλη του Προεδρείου της 

και τους πρακτικογράφους.  

5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις ατόμων που δεν 

είναι μέλη του συλλόγου.        

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει πρόσκληση σε εκπροσώπους της 

ΠΟΣΓΚΑμεΑ και ΕΣ.Α.με.Α για να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. 

6. Oι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον 

δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.  

7. Oι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με ανάταση του χεριού ή 

ονομαστικά κατά την κρίση του Προεδρείου της Συνέλευσης, ποτέ όμως 

δια βοής.  

Oι ψηφοφορίες για: 

α) Tην εκλογή των μελών του Δ.Σ., 

β) Tην εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής 

γ) Την εκλογή αντιπροσώπων για  τις υπερκείμενες οργανώσεις, 

δ) Των προσωπικών ζητημάτων και των διαγραφών μελών του Σωματείου 

με μυστική ψηφοφορία. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – APXAIPEΣIEΣ 

1) Δέκα (10) ημέρες πριν την καλούμενη Γενική Συνέλευση για την 

ανάδειξη της νέας Διοίκησης, ανοίγεται κατάλογος των υποψηφίων για 

εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

2) Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο αυτοί που 

συγκεντρώνουν τα προσόντα του εκλέγεσθαι υποβάλλουν προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή του 

Συμβούλου ή μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής 
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3) Πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γεν. Συνέλευσης το 

διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει και αναρτά πίνακα υποψηφίων 

εφόσον κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγεσθαι. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανακήρυξη των υποψηφίων 

πρέπει να συνεδριάσει και να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία των 

μελών. 

4) Τα ονόματα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατά 

αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά στο κάτω μέρος αυτού αναφέρονται τα 

ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή. 

5) Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προ 

της ενάρξεως της ψηφοφορίας στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

και ακολούθως από αυτό στην Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, 

προκειμένου να διενεργήσει τις εκλογές. 

6) Έγκυρα ψηφοδέλτια είναι αυτά που έχουν από ένα (1) έως επτά 

(7) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις για την 

Ελεγκτική Επιτροπή. 

7) Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. και της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, διενεργούνται κατά την ημέρα της Τακτικής 

Εκλογοαπολογιστής Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό με απόφαση αυτής, διενεργούνται σε άλλη ημέρα και σε 

περίοδο έως δεκαπέντε (15) ημερών.  

8) Κατά την ίδια ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή 

των νέων οργάνων διοίκησης ή σε άλλη ημερομηνία, διενεργούνται και οι 

αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων για συμμετοχή αυτών σε 

συλλογικά όργανα ομοσπονδιών ή άλλων συλλογικών οργανώσεων, που 

συμμετέχει και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται από τα 

Καταστατικά αυτών. 
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Κάθε τρίτο έτος κατά την διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή 

όπως άλλως ορίζετε παραπάνω, γίνεται με μυστική ψηφοφορία η εκλογή 

του νέου Επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελούς  

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Κατ' αυτήν μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας εκλέγεται δια 

φανερής ψηφοφορίας τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια 

των αρχαιρεσιών και εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων. Η επιτροπή έχει τον 

Πρόεδρο της και τον Γραμματέα της. 

Υποψηφιότητες για την εφορευτική υποβάλλονται προφορικώς στην 

Γενική Συνέλευση. 

Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί άτομο που 

είναι υποψήφιο νια το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή. 

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας με τα ονόματα 

των ψηφιζόντων 

Κάθε ένσταση κατά των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής είναι 

απαραίτητο να υποβάλλεται προ της αναλήψεως των καθηκόντων των 

μελών της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

Γενομένης δεκτής της ενστάσεως η Γενική Συνέλευση εκλέγει άλλη 

Εφορευτική Επιτροπή. 

Την ημέρα της ψηφοφορίας που είναι μυστική και πριν από αυτήν η 

Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι 

κλειστή και την σφραγίζει και στην συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει 

την έναρξη της ψηφοφορίας. 

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, 

για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε θέμα σχετικό με τις 

αρχαιρεσίες. 
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Η Εφορευτική Επιτροπή επιλύει κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση και 

αποφαίνεται επί των ενστάσεων, κηρύσσει την έναρξη και το τέλος των 

εκλογών, διενεργεί την διαλογή των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό της 

εκλογής και ανακηρύσσει τους επτά (7) επιτυχόντες ως τακτικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου βάση του άρθρου 12 α&δ του παρόντος 

Καταστατικού, τους αναπληρωματικούς κατά σειρά της επιτυχίας τους 

και αντιστοίχως τα τρία (3) τακτικά και τα αναπληρωματικά κατά σειρά 

ψήφων, μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την διάρκεια της διαλογής απαγορεύει την 

προσέγγιση τρίτων πλησίον αυτής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί με τις ίδιες διαδικασίες τις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Σωματείου για 

συμμετοχή αυτών σε συλλογικά όργανα ομοσπονδιών ή άλλων 

συλλογικών οργανώσεων, που συμμετέχει και σύμφωνα με τα όσα 

ειδικότερα ορίζονται από τα Καταστατικά αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ο   

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

όπου για τον σχηματισμό της απαρτίας απαιτούνται τα μισά τουλάχιστον 

ταμειακών εντάξει μέλη  του σωματείου, υπέρ δε της τροποποιήσεώς να 

ψηφίσουν πάνω από τα τρία τέταρτα (3/4) των εγκύρως ψηφισάντων 

μελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Α. Ο σύλλογος διαλύεται εφόσον τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 

έντεκα (11) ή εάν κάτι τέτοιο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την 

παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων. 
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Β. Χρέη εκκαθαριστών στην περίπτωση διαλύσεως αναλαμβάνουν τα 

μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Γ. Εάν τυχόν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία κατά την διάλυσή, αυτά 

θα παραχωρηθούν, μετά την εκκαθάριση, σε σωματεία με παρεμφερείς 

στόχους και σκοπούς  ή την ΠΟΣΓΚΑμεΑ ή την ΕΣΑμεΑ ως δωρεά.  

 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή που γράφει περιμετρικά 

τις λέξεις τη διεύθυνση και το έτος ιδρύσεως.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τους 

ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, ψηφίστηκε 

δε  στην Γενική Συνέλευση της ……………. . Η ισχύς των διατάξεων για 

τη θητεία των οργάνων, αρχίζει μετά τις πρώτες εκλογές από τη 

τροποποίηση του καταστατικού. 

 

 


