ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 1ο
(ΙΔΡΥΣΗ , ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ)
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τον
διακριτικό τίτλο «Σ.Π.Ε.» με έδρα το Νομό Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Ρόδου 37,
Χαλάνδρι.
Το Σωματείο δύναται να δημιουργεί παραρτήματα σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος

Άρθρο 2ο
(ΣΚΟΠΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σκοποί του Σωματείου είναι :
1. Η κατοχύρωση προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των
επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παιδότοπους εντός του ελλαδικού χώρου.
2. Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης, ηθικής, οικονομικής, νομικής, στις
παραπάνω επιχειρήσεις.
3. Η παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και
παροχής υπηρεσιών στους παιδότοπους με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.
Η παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν
στις παραπάνω επιχειρήσεις οι προμηθευτές και πάσης φύσεως συνεργάτες τους με
γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.
4. Η υποστήριξη των αναγκών ψυχαγωγίας, διασκέδασης, άθλησης και κοινωνικοποίησης
των παιδιών σε συνθήκες και περιβάλλον ασφαλείας.
5. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των γονέων για την ωφελιμότητα των
παιδότοπων ως χώρων διασκέδασης, άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης.
6. Η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η έκδοση εντύπων, η δημιουργία και προβολή
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτς για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, εντοπισμό και
επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων των παιδιών. Η συνεργασία του σωματείου με
όλους τους κοινωνικούς φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, οργανώσεις,
Υπουργεία, ιδρύματα, ενώσεις, συνδέσμους, συνεταιρισμούς, ομοσπονδίες, κινήσεις
πολιτών εντός της ελληνικής επικράτειας και στην παγκόσμια κοινότητα για την επίτευξη
του παρόντος σκοπού.
7. Η οργάνωση, υποστήριξη και συμμετοχή σε πολιτιστικές, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις γιά
την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.
8. Η συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών και γονέων ιδιαίτερα δε γονέων με παιδιά με
ειδικές ανάγκες, διαταραχές συμπεριφοράς κλπ. και η προαγωγή της ένταξης των παιδιών
αυτών τόσο στην κοινωνική ομάδα που δημιουργείται κάθε φορά από τα παιδιά που
παίζουν ταυτόχρονα σε έναν παιδότοπο, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που
συμμετέχουν τα παιδιά.
9. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση αντιπαροχή και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε
τρόπο κινητών και ακινήτων του Σωματείου και η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της
περιουσίας (κινητής και ακίνητης) του Σωματείου. Η διενέργεια διαγωνισμών για την
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως του Σωματείου, με την αξιοποίηση του
τιμήματος προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
10. Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα καθώς και η συνεργασίας με άλλους φορείς
για την επίτευξη της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα επιδοτούμενα ή μη.

11. Η εθελοντική δραστηριοποίηση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης νοσημάτων και
επιδημιών που αφορούν παιδιά και η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.
12. Η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητος προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 3ο
(ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ)
Το Σωματείο επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται :
1. Η ανάπτυξη κάθε είδους κοινωνικής, μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής
δραστηριότητας, εκδηλώσεις αθλητικές και πολιτιστικές, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις
ενημερωτικών εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε
εκθέσεις κλπ.
2. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Σωματείου με διαρκή επαφή των μελών του, η
διαρκής επαφή με κοινωνικούς, φορείς, σωματεία και γενικά υπηρεσίες ανακοινώσεων,
παραπόνων, η υποβολή αναφορών στις Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.
3. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, ερευνητικών
προγραμμάτων, συγκεντρώσεων, εορτών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων,
καθώς και η συμμετοχή σε κοινοτικά, αναπτυξιακά, επιστημονικά και άλλα προγράμματα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, παιδοψυχολόγους, παιδοψυχίατρους,
παιδιάτρους, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους για την προαγωγή της
συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών και γονέων και ιδιαίτερα γονέων με παιδιά με
ειδικές ανάγκες, διαταραχές συμπεριφοράς κλπ. και η προαγωγή της ένταξης των παιδιών
αυτών τόσο στην κοινωνική ομάδα που δημιουργείται κάθε φορά από τα παιδιά που
παίζουν ταυτόχρονα σε έναν παιδότοπο, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που
συμμετέχουν τα παιδιά.
5. Η διοργάνωση εκδρομών, χορών και άλλων καλλιτεχνικών, αθλητικών κοινωνικών και
πνευματικών εκδηλώσεων για τη δημιουργία πόρων για τις δραστηριότητες του Σωματείου.
Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και δελτίων, η δημιουργία και προβολή ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών σποτς για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών.
6. Η διενέργεια διαγωνισμών για την εκποίηση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του
Σωματείου για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους/τιμήματος, το οποίο θα
αξιοποιείται προς όφελος των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
Άρθρο 4ο
(ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ )
Το Σωματείο αποτελείται μόνο από τακτικά μέλη.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι ενήλικες-φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το
φύλο τους καθώς και όλα τα νομίμως λειτουργούντα νομικά πρόσωπα, που ενδιαφέρονται
άμεσα για την προάσπιση και επίτευξη των σκοπών του Σωματείου .
Προκειμένου να εγγραφεί οιοσδήποτε ως μέλος του Σωματείου απαιτείται η συμμετοχή του
στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου και η συνδρομή του στην υλοποίηση
των σκοπών του Σωματείου. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και τα νομικά πρόσωπα με
σχετική δραστηριοποίηση των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά. Τα Νομικά
πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν και όλα τα συστατικά και νομιμοποιητικά τους
έγγραφα, πιστοποιητικά μεταβολών, μη πτωχεύσεως, μη θέσεως σε αναγκαστική
διαχείριση κλπ. από τα οικεία πρωτοδικεία καθώς και άδειες λειτουργίας, πιστοποιήσεις
κλπ.. Επίσης στην αρχή κάθε έτους οφείλουν να προσκομίζουν τυχόν τροποποιήσεις των

συστατικών και νομιμοποιητικών τους εγγράφων, τυχόν πιστοποιητικά μεταβολών, μη
πτωχεύσεως, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση κλπ. από τα οικεία πρωτοδικεία καθώς
και τις ετήσιες πιστοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα
φυσικά πρόσωπα ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν.
Για την εγγραφή του το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η
οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με την
νόμιμη πλειοψηφία λήψεως αποφάσεων. Αποκλείεται απολύτως η οιαδήποτε απόκλιση
από τις παραπάνω προυποθέσεις εγγραφής μελών, η παράκαμψη αυτών ή η τροποποίηση
αυτών κατά τη διαδικασία λήψεως της σχετικής Αποφάσεως.
Τηρείται ειδικό μητρώο μελών με αύξοντα αριθμό σύμφωνα με την ημερομηνία εγγραφής
όπου αναφέρεται επίσης το επάγγελμα ή το είδος της δραστηριότητας των νομικών
προσώπων, το έτος γεννήσεως ή ίδρυσης και η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα.
Τα τακτικά μέλη, ήτοι τα φυσικά πρόσωπα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών
προσώπων με ειδική πληρεξουσιότητα του νομικού προσώπου έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Για την εγγραφή μέλους καταβάλλεται δικαίωμα εγγραφής εκατό (100,00) ευρω. Το
Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να καθορίσει μηνιαία ή ετήσια συνδρομή, η
οποία καταβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε μέλος. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την
καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και υπό τις παραπάνω προυποθέσεις.
Άρθρο 5ο
(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ)
Τα μέλη υποχρεούνται :
1. Να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Να λαμβάνουν μέρις στις Γενικές Συνελεύσεις, στις διασκέψεις, στις ψηφοφορίες και στις
εκλογές. Στις Γενικές Συνελεύσεις και στις διασκέψεις είναι δυνατόν το μέλος-φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο εφοδιασμένο με έγγραφη ειδική
πληρεξουσιότητα που θα αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή διάσκεψη και για
συγκεκριμένα θέματα. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στο μέλος-νομικό πρόσωπο που
δύναται να εξουσιοδοτεί με έγγραφη ειδική πληρεξουσιότητα που θα αφορά τη
συγκεκριμένη συνεδρίαση ή διάσκεψη και για συγκεκριμένα θέματα φυσικό πρόσωπο
διάφορο του νομίμου εκπροσώπου του.
3. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του
Σωματείου, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και σε κάθε περίπτωση να μην
αντιστρατεύονται στους σκοπούς του Σωματείου και να μην έχουν δραστηριότητα που
αντικρούει και δυσφημεί το όνομα και το έργο του Σωματείου. Να απέχουν από
οποιονδήποτε συνασπισμό, οργάνωση ή ομάδα εντός της Γενικής Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου και τούτο προς αποφυγή αθέμιτης υποστήριξης συμφερόντων
συγκεκριμένων ομάδων εντός της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου και δημιουργίας προυποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού, με γνώμονα την
εξασφάλιση και διατήρηση της ανεξαρτησίας του Σωματείου. Η οργάνωση, τέτοιων
συνασπισμών, οργανώσεων ή ομάδων και η συμμετοχή και δράση μέσα σε αυτές με σκοπό
την αθέμιτη υποστήριξη συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων εντός της Γενικής
Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τη δημιουργία
προυποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της ανεξαρτησίας του Σωματείου
αποτελεί σπουδαίο λόγο αποβολής των μελών που συμμετέχουν σε αυτές σύμφωνα με τα
κατωτέρω οριζόμενα.
4. Να εκπληρώνουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο.

5. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο εκτός και εντός του χώρου του παιδότοπου πινακίδα
πιστοποίησης μέλους, με το ειδικό σήμα του Συλλόγου, το οποίο πρόκειται να
δημιουργηθεί και κατοχυρωθεί νομίμως.
6. Να αναλαμβάνουν και να εκτελούν κάθε εργασία που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. και
τούτο προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου
Άρθρο 6ο
(ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ)
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται μετά από έγγραφη παραίτησή του, η οποία παραδίδεται στο
Γραμματέα του Σωματείου και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεωμένου
του Διοικητικού συμβουλίου να κάνει πάραυτα αποδεκτή. Κατά την αποχώρηση χορηγείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο στο αποχωρούν μέλος σχετική Βεβαίωση υποχρεωτικώς. Το
μέλος που αποχωρεί ή παραιτείται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του
Σωματείου και ευθύνεται για την καταβολή της εισφοράς του για όσο χρόνο διετέλεσε
μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα με αιτιολογημένη απόφασή του που
λαμβάνεται με τη νόμιμη πλειοψηφία να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αποβολή
προσωρινή ή μόνιμη οποιοδήποτε μέλος κρίνει αιτιολογημένα ότι δεν συμμορφώνεται με
τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Σωματείου ή ενεργεί για ίδιον όφελος και
λογαριασμό.
Όλα τα μέλη, ήτοι τα φυσικά πρόσωπα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων
με ειδική πληρεξουσιότητα του νομικού προσώπου, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, εκτός από νεοεγγραφόμενα τα οποία αποκτούν το δικαίωμα αυτό μετά από έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Άρθρο 7ο
(ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ )
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή μέλους, η δε σχετική
πρόταση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να αναφέρει τους λόγους. Η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει περί της διαγραφής οποιουδήποτε μέλους το οποίο :
1. Καθυστερεί την καταβλητέα εισφορά του για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) χρόνου.
Το μέλος που διαγράφεται γι’ αυτό το λόγο, έχει δικαίωμα να επανέλθει ελεύθερα εφ’ όσον
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
2. Δεν πειθαρχεί, δεν συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με το
σκοπό του Σωματείου ή δυσφημεί με την συμπεριφορά του και τις ενέργειές του, το όνομα
και την εν γένει δραστηριότητα του Συλλόγου. Συμμετέχει σε οποιονδήποτε συνασπισμό,
οργάνωση ή ομάδα, οργανώνει ή δρα μέσα σε οποιονδήποτε συνασπισμό, οργάνωση ή
ομάδα και τούτο προς αθέμιτη υποστήριξη συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων εντός της
Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και δημιουργία
προυποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος της ανεξαρτησίας του Σωματείου.
3. Δεν προσκομίζει στην αρχή κάθε έτους τυχόν τροποποιήσεις των συστατικών και
νομιμοποιητικών τους εγγράφων, τυχόν πιστοποιητικά μεταβολών, μη πτωχεύσεως, μη
θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση κλπ. από τα οικεία πρωτοδικεία καθώς και τις ετήσιες
πιστοποιήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια υποχρέωση έχουν τόσο τα νομικά όσο και
τα φυσικά πρόσωπα ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν.
4. Έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα που αφορούν τη
χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση,
κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή,

δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση,
συκοφαντική δυσφήμηση, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων
5. Έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό
κακουργήματος.
6. Έχει κηρυχθεί (το μέλος φυσικό πρόσωπο) τελεσιδίκως σε κατάσταση δικαστικής
συμπαράστασης πλήρους ή μερικής.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από Διοικητικό Συμβούλιο περί αποβολής μέλους με τη
νόμιμη πλειοψηφία, μπορούν να προσβληθούν από το διαγραφέν μέλος ενώπιον της
επομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 8ο
(ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ )
Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι το
δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι εισφορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με
απόφασή του να αυξομειώνει το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των μελών.
Έκτακτοι πόροι είναι οι πάσης φύσεως προσφορές, δωρεές και γενικά ευεργεσίες καθώς
και οι εισπράξεις από λαχειοφόρους αγορές, πωλήσεις εντύπων και ημερολογίων, από
διοργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων καθώς και τα έσοδα που αποκομίζονται με
οιοδήποτε νόμιμο και πρόσφορο μέσον, οι πάσης φύσεως κρατικές δημοτικές ή κοινοτικές
επιχορηγήσεις, δωρεές ή με οποιονδήποτε τρόπο ευεργεσίες καθώς και οι διαθήκες
φυσικών προσώπων, δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου και γενικά οι πάσης φύσεως
χαριστικές δικαιοπραξίες είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα είτε από φορείς
δημοσίου δικαίου. Είναι επίσης δυνατόν να υπάρχουν έσοδα προερχόμενα από την
πρόσφορη διαχείριση ή την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου. Οι
εισπράξεις και τα χρήματα του Σωματείου κατατίθενται όλα στο ταμείο του Σωματείου ή σε
λογαριασμό Τραπέζης, ο οποίος κάθε φορά θα τηρείται επ’ ονόματι του εκάστοτε
Προέδρου και του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου.
Άρθρο 9ο
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ )
Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία
και από τη Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και
είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μέλη του Σωματείου.
Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε επτά (7). Εκτός από το
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες και τρεις (3)
αναπληρωματικοί Σύμβουλοι κατά σειρά επιτυχίας μετά την εκλογή των επτά από το ίδιο
ψηφοδέλτιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Σε περίπτωση που κάποιο
μέλος του Δ.Σ. εκπέσει από το αξίωμά του για οποιοδήποτε λόγο και αντικατασταθεί από
αναπληρωματικό μέλος, το τελευταίο θα συνεχίσει τη θητεία του εκπεσόντος μέλους, έως
την προβλεπόμενη λήξη της, η οποίας συμπίπτει με τη θητεία ολόκληρου του Δ.Σ.
Άρθρο 10ο
(ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. )
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι
συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του Σωματείου. Επιτρέπεται όμως η καταβολή των
πάσης φύσεως εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και δαπανών αμοιβής έργου στον εκάστοτε
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για έργο που επιτελεί και παρέχει για λογαριασμό
του Σωματείου.

Άρθρο 11ο
(ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.)
Κάθε σύμβουλος που απουσιάσει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφαση αυτού να θεωρηθεί ως παραιτηθείς. Ο
παραιτηθείς μπορεί να επανέλθει με αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον
κενωθεί θέση και εφ’ όσον η παραίτησή του δεν οφείλεται σε πειθαρχικό ή ποινικό
παράπτωμα. Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αποβάλλεται με απόφαση
αυτού, εάν αρνηθεί σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 17.
Άρθρο 12ο
(ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. )
Ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των τακτικών εκλογών, το Διοικητικό
Συμβούλιο θεωρεί τη θητεία του ληγμένη και με ανακοίνωσή του καλεί όσους επιθυμούν
να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται πέντε (5) ημέρες
πριν από τις αρχαιρεσίες και ανακηρύσσει τους υποψηφίους που υπέβαλαν τη σχετική
αίτηση καταρτίζοντας τα σχετικά ψηφοδέλτια. Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν έχει πριν ανακηρυχθεί υποψήφιος. Το Διοικητικό
Συμβούλιο λειτουργεί υπηρεσιακώς μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νεοεκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο
(ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ )
Για την διεξαγωγή των εκλογών η Γενική Συνέλευση εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η
οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, κάνει τη διαλογή και ανακοινώνει τα
αποτελέσματα.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα συνέλθει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την
έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την εγγραφή του
Σωματείου στα οικεία Βιβλία Σωματείων του ως άνω Πρωτοδικείου, υποχρεουμένης της
προσωρινώς διοικούσης επιτροπής του Σωματείου, τα μέλη της οποίας έχουν
υποχρεωτικώς αναγραφεί στην Ιδρυτική Πράξη του Σωματείου, να πράξει τα απαραίτητα
για τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο
(ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ )
Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με σταυρό του υποψηφίους της προτιμήσεώς του, εκλέγονται δε
ως Διοικητικοί Σύμβουλοι οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, οι δε επόμενοι τρεις ως
αναπληρωματικοί και αντικαθιστούν παραιτούμενα, θανόντα ή αποβληθέντα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των σταυρών ορίζεται με απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 15ο
(ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ )

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαημέρου από της εκλογής του και κατά την
πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γραμματέα και τον Ταμία.
Άρθρο 16ο
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ )
Για συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει απαρτία αμέσως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια
απαρτία εντός δύο (2) ημερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά
το μήνα και έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό
Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το
δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος κατόπιν
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν
τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος δύναται κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των
παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποβάλλει τους ταραξίες.
Άρθρο 17ο
(ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ )
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
φανερές ψηφοφορίες εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από το 1/3
των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις που
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 2/3 των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται γράφονται στο Βιβλίο πρακτικών και
υπογράφονται από τα μέλη.

Άρθρο 18ο
(ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ )
Η διοίκηση του Σωματείου ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κρίνει και
αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο εισηγείται ο Πρόεδρος και οιοδήποτε των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και αφορά το Σωματείο. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μία φορά
το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε απαιτείται αυτό για το συμφέρον του Σωματείου. Ένα
μήνα πριν από τη λήξη της χρήσεως υποχρεούται να συντάσσει απολογισμό εσόδων και
εξόδων καθώς και απολογισμό πεπραγμένων της διοικήσεως και να τον υποβάλλει προς
έγκριση στη Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γενικώς
επιλαμβάνεται κάθε θέματος το οποίο προκύπτει.
Για οιαδήποτε εκταμίευση ή ανάληψη χρημάτων από το Ταμείο του Συλλόγου ή
τραπεζικούς Λογαριασμούς που τηρεί το Σωματείο σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη
Τράπεζα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, απαιτείται η προσυπογραφή του εκάστοτε
Προέδρου και του εκάστοτε Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας
του Σωματείου θα μπορούν να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε μέλος ή υπάλληλο του
Συλλόγου, προκειμένου για λογαριασμό του Σωματείου να πραγματοποιεί ανάληψη
χρηματικών ποσών, από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή

οποιοδήποτε οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και για την είσπραξη χρηματικών ποσών από
οποιονδήποτε τρίτο, μη ρητά αναφερόμενο στο παρόν.

Άρθρο 19ο
(ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ )
Ο Πρόεδρος παρίσταται στις εργασίες της γενικής Συνελεύσεως και στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου. Διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Σωματείου μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, υπογράφει μαζί με το
γραμματέα τα έγγραφα προς πληρωμή δαπανών και μαζί με τον ταμία τα έγγραφα για
ανάληψη χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα ή οργανισμό και επίσης
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος ή υπάλληλο του Σωματείου για τη διενέργεια των ως άνω
πράξεων. Ο Πρόεδρος υπογράφει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και φροντίζει για τη
πιστή τήρηση του καταστατικού. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει,
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και αυτού
αναπληρώνεται από το Σύμβουλο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ο Πρόεδρος
ή ο αναπληρωτής του αντιπροσωπεύει το Σωματείο ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου
δικαστικώς ή εξωδίκως.

Άρθρο 20ο
(ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)
Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ο
πλειοψηφήσας Σύμβουλος, οι οποίοι εκτελούν όλα τα οριζόμενα εις το άρθρο 20
καθήκοντα του Προέδρου.

Άρθρο 21ο
(ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ )
Ο Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα του συλλόγου και το αρχείο, τηρεί το μητρώο των
μελών και το πρωτόκολλο των εγγράφων και συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ. και των Γ.Σ, τα οποία σφραγίζει και προσυπογράφει.

Άρθρο 22ο
(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑ )
Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία του ταμείου, ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές. Είναι
υποχρεωμένος να τηρεί μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως, αριθμημένο και θεωρημένο από
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Ταμίας έχει την υποχρέωση να καταθέτει ποσό πέραν
των 1.000,00 ΕΥΡΩ σε τραπεζιτικό λογαριασμό που τηρεί το Σωματείο επ’ ονόματι του
εκάστοτε Προέδρου και Ταμία αυτού οποιασδήποτε αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
Τράπεζας. Συντάσσει τα μηνιαία ισοζύγια εσόδων-εξόδων και τον προυπολογισμό και
απολογισμό του λήξαντος έτους μετά από προηγούμενο έλεγχο της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Ευθύνεται για την καταβολή των υποχρεώσεων του Σωματείου και την είσπραξη
των απαιτήσεων αυτού. Ευθύνεται μαζί με τον Πρόεδρο για τη διαχείριση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Σωματείου και για την οικονομική του κατάσταση γενικά, κρατά
δε βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Ο Ταμίας μαζί με τον Πρόεδρο του Σωματείου, δύνανται
να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα ή
οργανισμό για λογαριασμό του Σωματείου να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε μέλος ή
υπάλληλο του Σωματείου για αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Άρθρο 23ο
(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ )
Οι Σύμβουλοι βοηθούν γενικά στη διεξαγωγή των εργασιών του Προεδρείου, οι δε
αρμοδιότητές τους κατανέμονται σ’ αυτούς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο
(ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ )
Κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι κάθε διετία εκλέγεται και τριμελής
Εξελεγκτική επιτροπή, της οποίας αποστολή είναι να παρακολουθεί τις εργασίες του
Διοικητικού Συμβουλίου, να ελέγχει τα βιβλία του ταμείου και να υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση την έκθεση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της κινήσεως του
ταμείου. Η Εξελεγκτική επιτροπή ορίζει Προιστάμενο αυτής και αναπληρωτή του. Το έργο
της επεκτείνεται στην κριτική και τον έλεγχο του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε
δικαίωμα να συγκαλεί μία έκτακτη Γενική Συνέλευση ανά έτος και εάν διαπιστώσει
παρεκτροπές από το καταστατικό να θέτει θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. Εάν διαπιστώσει
οικονομικές ατασθαλίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε είναι υποχρεωμένη να
συγκαλέσει έκτακτη γενική Συνέλευση συντάσσοντας έκθεση και ανακοινώνοντας αυτήν
προς τα μέλη του Σωματείου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης. Επί του ζητήματος εμπιστοσύνης λαμβάνεται απόφαση με σχετική
πλειοψηφία.
Άρθρο 25ο
(ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ )
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου. Συνέρχεται σε μία
τακτική συνεδρίαση κάθε χρόνο για να αποφανθεί επί των πεπραγμένων του Διοικητικού
Συμβουλίου και επί του απολογισμού της χρήσεως που έληξε. Τα μέλη καλούνται σε
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή την
Εξελεγκτική επιτροπή.
Άρθρο 26ο
(ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο εάν το ζητήσει
εγγράφως το 1/5 των μελών, τα οποία στην αίτησή τους οφείλουν να αναγράφουν και τα
θέματα προς συζήτηση. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμορφωθεί χωρεί δικαστική
προστασία των μελών του Σωματείου, τα οποία δύνανται να επιδιώξουν δικαστικώς τη
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 27ο
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ )
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την
ημέρα διεξαγωγής της με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της
συνελεύσεως, τα θέματα προς συζήτηση και εάν η συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 28ο
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)
Κάθε μέλος που δεν εκπληρώνει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, προς το Σωματείο, δεν
δικαιούται να μετάσχει σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μέλη που καθυστερούν
συνδρομές, λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις μόνον εάν τακτοποιηθούν
ταμειακώς πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 29ο
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΑΡΤΙΑ )
Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα μέλη που αντιστοιχούν στο ½ των ταμειακώς εντάξει
μελών. Είναι δυνατή η παράσταση μέλους δι’ αντιπροσώπου με έγγραφη ειδική
εξουσιοδότηση που θα αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση και για συγκεκριμένα θέματα.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ½ συν ενός των
παρόντων μελών και είναι άκυρες εάν τα παρόντα μέλη δεν συνιστούν απαρτία. Εάν κατά
την πρώτη συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συνέρχεται νέα μετά από οκτώ (8) ημέρες
χωρίς νέα πρόσκληση ισχυούσης της πρόσκλησης της πρώτης συνελεύσεως. Στη συνέλευση
αυτή αρκεί η παρουσία του 1/3 των μελών για το σχηματισμό απαρτίας. Εάν και κατ’ αυτή
τη δεύτερη συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία συνέρχεται για τρίτη φορά πάλι μετά από οκτώ
(8) ημέρες κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι
παρόντα αρκεί να είναι ταμειακώς εντάξει. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην
πρόσκληση είναι άκυρη.

Άρθρο 30ο
(ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ )
Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδριάσεως με το βιβλίο παρουσιών των μελών,
στο οποίο αφού αναγραφεί η καλουμένη συνέλευση καταχωρείται το ονοματεπώνυμο, ο
αριθμός μητρώου και η υπογραφή του μέλους, η συνέλευση δε είναι έγκυρη όσα μέλη κι αν
αποχωρήσουν μετά.
Άρθρο 31ο
(ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ )
Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι μυστική. Οι υπόλοιπες ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση των χεριών εκτός
εάν το 1/4 των παρόντων μελών ζητήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με
ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που αιτήθηκαν τα μέλη αυτά
Άρθρο 32ο
(ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από το
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 33ο
(ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ )
Η Γενική Συνέλευση έχει την ανώτερη απαρτία και αποφασίζει για τις υποθέσεις του
Σωματείου. Έχει την εξουσία να ελέγχει όλες τις εργασίες του Σωματείου και τη δράση του
Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίζει για την αναγραφή στην ημερήσια διάταξη της

Συνέλευσης τα προς απόφαση θέματα που το Διοικητικό Συμβούλιο απέφυγε ή δεν
σκέφτηκε να αναγράψει, να εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή,
να αποφασίζει για κάθε αμφισβητούμενο θέμα καθώς επίσης και για το εάν συγκροτείται ή
όχι απαρτία στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 34ο
(ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΤΥΧΗ της ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ )
Το Σωματείο διαλύεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών ή των 3/4 των μελών που συνιστούν
απαρτία και με απαρτία των 3/4 των μελών σε Συνέλευση που συγκαλείται για αυτό το
σκοπό. Επίσης το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα
(10).
Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, τούτο θα περιέλθει υποχρεωτικώς σε στάδιο
εκκαθαρίσεως κατά το οποίο η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει κατά τα εις το άρθρο 29
οριζόμενα για την διανομή της περιουσίας του Σωματείου, αποκλειόμενης σε κάθε
περίπτωση της διανομής αυτής στα μέλη του Σωματείου.
Η περιουσία του Σωματείου δύναται να διανεμηθεί σε ίδρυμα, Αστική μη κερδοσκοπική
Εταιρεία ή άλλο Σωματείο, επιδιώκοντας παρεμφερή σκοπό και δη δια την εξυπηρέτηση
αυτού.
Άρθρο 35ο
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ )
Όσα δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και των Νόμων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται
να τροποποιηθεί από τη γενική Συνέλευση ή με απόφαση της γενικής Συνέλευσης.
Τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Προς λήψη της αποφάσεως για τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του
½ των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 3/4 αυτού.
Άρθρο 36ο
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ )
Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει την επωνυμία του Σωματείου.
Άρθρο 37ο
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα επτά (37) άρθρα εγκρίθηκε και
ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την ιδρυτική συνέλευση του Σωματείου, η
οποία έλαβε χώρα στο Αιγάλεω Αττικής και επί της διασταυρώσεως των οδών
Παναγοπούλου αρ. 15 και Μεγάλου Αλεξάνδρου την 25 Ιανουαρίου 2010.
Ακολουθούν οι υπογραφές των ιδρυτικών μελών, όπως αυτοί υπέγραψαν την από 25
Ιανουαρίου 2010 Ιδρυτική Πράξη του Σωματείου.
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