
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» 

 

 

Άρθρο 1 

Ίδρυση, Επωνυμία, Σφραγίδα 

 
1. Συνίσταται και ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  με την επωνυμία 

« Αυτοεκπροσώπηση ». 

Σε περίπτωση συναλλαγών ή σχέσεων του Σωματείου με Κοινοτικά ή αλλοδαπά 

πρόσωπα, ή όπου απαιτείται να γίνει χρήση ξένης γλώσσας, η ως άνω ονομασία θα 

χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή θα αποδίδεται ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος με 

λατινικούς χαρακτήρες.   

2. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα και σήμα [(περιγραφή) ή που θα καθορισθούν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο]. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή αρμόδια είναι η Γ.Σ. 

3. Το Σωματείο έχει τη δυνατότητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 

συνιστά επιτροπές ή τμήματα, καθώς και παραρτήματα και σε άλλες περιοχές της 

Αθήνας ή της Ελλάδας. 

4. Το Σωματείο έχει επίσης τη δυνατότητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

να αποφασίζει τη συμμετοχή της οργάνωσης σε ευρύτερα δίκτυα και ομοσπονδίες 

(ενδεικτική αναφορά: δίκτυα για τη ψυχική υγεία, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και 

την κοινωνική επανένταξη, ομοσπονδίες ή συντονιστικά όργανα οικογενειών ή γονέων 

ατόμων  με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και γιατρών ή άλλων επιστημόνων 

που ασχολούνται με αντίστοιχα ζητήματα, σε πρωτοβουλίες για κοινωνική αλληλεγγύη 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ΣυνΑΜΕΑ κτλ.)   

Άρθρο 2 

Έδρα 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα, και ειδικότερα το επί της οδού Αλκαμένους αρ. 

8  κατάστημα. 

Άρθρο 3 

Σκοπός – Μέσα Επίτευξης 

1.Σκοποί του Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση»  είναι κυρίως κοινωνικοί, ενημερωτικοί, 

επαγγελματικής επανένταξης των μελών και παρέμβασης στα αρμόδια όργανα της 

Πολιτείας για βελτίωση του ιατρικού και νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα δε, ενδεικτικά 

και όχι αποκλειστικά: 

α) Η ενιαία δράση των ατόμων που έχουν ή είχαν αντιμετωπίσει ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα στη ζωή τους και εν γένει ο συντονισμός ενεργειών, δραστηριοτήτων και 

πολιτικών για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών στην πραγματοποίηση της 
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κοινωνικο-οικονομικής ενσωμάτωσης και επαγγελματικής απασχόλησης των ατόμων 

με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

β) Η επεξεργασία προγραμμάτων ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

γ) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και στις Αρχές για 

επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και εν γένει η άσκηση πίεσης προς τους 

αρμόδιους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για την εκπλήρωση της 

αποκατάστασης και επανένταξης ατόμων κοινωνικά και επαγγελματικά 

αποκλεισμένων.  

δ) Η διεκδίκηση οικονομικής, διοικητικής και επιστημονικής ενίσχυσης για τη 

βιωσιμότητα, συνέχεια και ανάπτυξη των Φορέων Επαγγελματικής Επανένταξης και 

Κοινωνικο-οικονομικής Αποκατάστασης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  

ε) Η προώθηση και προβολή των θέσεων και απόψεων των ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η ενημέρωση της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ για τα 

προβλήματά τους και η διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τους σκοπούς του 

Σωματείου.  

στ) Ο αποστιγματισμός όσων έχουν αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα. 

ζ) Η ανάπτυξη δικτύου νομικής υποστήριξης στα άτομα με ψυχοικοινωνικά 

προβλήματα που εισάγονται για νοσηλεία ή ήδη νοσηλεύονται και η διεκδίκηση 

ανώτατου ορίου τριών (3) ημερών παραμονής στο Νοσοκομείο, χωρίς δικαστική 

απόφαση εισαγωγής. 

η) Η εκπροσώπηση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε εθνικά και διεθνή 

συντονιστικά όργανα και η ανάπτυξη των σχέσεων με άλλα ομοειδή σωματεία και 

κοινωνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και εν γένει η 

προώθηση της συνεργασίας με άλλα άτομα ή φορείς σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο.  

θ) Η υπεράσπιση γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και η προώθηση της συμμετοχής των ατομων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην κοινωνική ζωή της χώρας. 

ι) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και η 

συμμετοχή μελών σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, η αποστολή υπομνημάτων σε 

κρατικές και Κοινοτικές Υπηρεσίες, η συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, η 

αποστολή δελτίων τύπου για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. 

ια) Η εκπόνηση μελετών, ερευνών και προγραμμάτων των αρμόδιων Υπουργείων και 

της Ευρωπαικής Ένωσης. 

2. Ο σκοπός του Σωματείου είναι κοινωνικός, κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός. 
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3. Το Σωματείο αναπτύσσει τους παραπάνω σκοπούς με κάθε θεμιτή, νόμιμη και 

πρόσφορη ενέργεια, δραστηριότητα και δράση που αποφασίζουν τα όργανά της (Γ.Σ., 

Δ.Σ., Ελ.Ε.). 

 

Άρθρο 4 

Μέλη (Είσοδος - Έξοδος) 

1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.  

2. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορεί να γίνουν εννήλικοι πολίτες, Έλληνες ή 

Αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει ψυχοκοινωνικιά προβλήματα. Εξαιρούνται τα 

άτομα με νοητική στέρηση. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στο Δ.Σ. του Σωματείου. 

3. Το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρρύσει ως επίτιμα μέλη του Σωματείου άτομα που έχουν 

προσφέρει σημαντικές κατά τη κρίση του υπηρεσίες στην επίτευξη των στόχων και των 

σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη ούτε εκλέγουν, ούτε εκλέγονται στο Δ.Σ. του 

Σωματείου και μπορούν να μετέχουν στις Γ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, ωστόσο 

ακούγονται εάν το ζητήσουν. 

 4. Για την είσοδο νέου τακτικού μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, με μνεία ότι αποδέχεται το καταστατικό και σύγχρονη 

πρόταση αυτού από ένα τακτικό μέλος. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του 

υποψήφιου μέλους και οι συγκεκριμένες δράσεις της οργάνωσης του Σωματείου που 

ενδιαφέρεται και επιθυμεί να βοηθήσει. Η εγγραφή νέου μέλους στα Μητρώα του 

Σωματείου αποφασίζεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των μελών στην πρώτη του μετά 

την αίτηση συνεδρίαση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Δ.Σ. επιτρέπεται 

προσφυγή του υποψήφιου νέου μέλους, αλλά και οποιουδήποτε μέλους στην πρώτη 

τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει αμετάκλητα.  

3. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της 

απόφασης του Δ.Σ. και υπό την προϋπόθεση καταβολής του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής.  

4. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο. Η αποχώρηση γίνεται με 

γραπτή δήλωση του μέλους στο Δ.Σ., αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις 

υφιστάμενες οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου. 

5. Για την αποβολή μέλους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Α.Κ. Η αποβολή 

αποφασίζεται με γραπτή αιτιολογημένη απόφαση της απολύτου πλειοψηφίας των 

μελών της Γ.Σ.. Επανεγγραφή είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. και 

εφόσον εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.  
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Άρθρο 5 

Δικαιώματα Μελών  

1. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται : 

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, εκφράζοντας την άποψή του 

με ψήφο, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 

 β. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου. 

 γ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. 

 δ. Να λαμβάνουν γνώση των οικονομικών του Σωματείου. 

 ε. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα. 

2. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν με απόφαση 

του Δ.Σ.. Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν 

περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Μελών  

1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν : 

 α. Να συντελούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους στην εκπλήρωση των 

σκοπών του Σωματείου. 

 β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου. 

 γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες και τις λοιπές δραστηριότητες του Σωματείου, 

και εν γένει να μην ενεργούν ενάντια στο Σωματείο και τους σκοπούς του. 

 δ. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές 

στο Σωματείο. 

 ε. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. 

 στ. Να συμμορφώνονται εν γένει με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα 

Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του 

Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων. 

 

Άρθρο 7 

Πόροι του Σωματείου  

1. Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:  

 α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους. 

 β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών. 

 γ. Τα  έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων, διοργανώσεων, μελετών, εκδόσεων και 

κυκλοφορίας εντύπων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του σκοπού του. 
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 δ. Η ετήσια επιχορήγηση από την ΠΕΨΑΕΕ.   

ε. Επιδοτήσεις και ενισχύσεις από το Κράτος, την Ε.Ε. και άλλα ημεδαπά, 

κοινοτικά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας. 

στ.  Τα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του Σωματείου και 

από κληρονομίες ή κληροδοσίες. 

 ζ. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο. 

 η. Η συμμετοχή σε Κοινοτικά προγράμματα. 

θ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.  

2. Το ύψος της έκτακτης εισφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας 

συνδρομής.  

Άρθρο 8 

Όργανα 

Τα όργανα του Σωματείου είναι: 

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ.Ε.).   

 

Άρθρο 9 

Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτής 

εκδηλώνεται η θέληση των μελών. 

2. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από τριμελές Προεδρείο (που εκλέγει τον Πρόεδρο και τον 

Γραμματέα αυτού) που εκλέγεται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως 

από τα παρόντα μέλη της. 

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά από το Δ.Σ. μια (1) φορά τον χρόνο/κάθε 

δύο (2) χρόνια, μέσα στο πρώτο τρίμηνο/πεντάμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το 

ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη περίπτωση αυτή το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη 

Γ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών. 

4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν εκτάκτως και τα μέλη 

του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης 

και η Ελεγκτική Επιτροπή. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα 

σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεώς της, τη σύγκληση 

αποφασίζει το Δικαστήριο. 



6 

5. Τα μέλη του Σωματείου καλούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση με ατομικές 

προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Παράλληλα 

αναρτάται και σχετική ανακοίνωση στην έδρα του Σωματείου. Για την έκτακτη Γενική 

Συνέλευση ο χρόνος γνωστοποίησης είναι επτά (7) ημέρες. 

6. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης 

του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 

7. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. Αυτά 

ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Γ.Σ. συζητείται και κάθε θέμα 

εάν προταθεί από τα 3/5 των παρόντων μελών πριν την έναρξη της διαδικασίας.  

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του 

Καταστατικού αυτού. 

 

Άρθρο 10 

Συνεδρίαση Γ.Σ. - Απαρτία 

1. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και 

υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα 

μέλη. Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση και 

από ένα αντιπρόσωπό του, ο οποίος κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι 

εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του 

Σωματείου. 

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) 

τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

3. Εάν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα 

Επαναληπτική Γ.Σ. με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες 

και βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη και αν παρευρεθούν. 

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στο Καταστατικό, με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως. 

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αναφέρονται σε εκλογή οργάνων του 

Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε προσωπικά θέματα , ή για οποιοδήποτε άλλο 

θέμα, εφόσον το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, λαμβάνονται με μυστική 

ψηφοφορία. 

6. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις 

της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 
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7. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις της Γ.Σ. που λαμβάνονται κατά παράβαση των 

διατάξεων του Καταστατικού αυτού. 

8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της 

Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη. 

 

Άρθρο 11 

Αρμοδιότητες της Γ.Σ. 

1. Η  Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα. 

2. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι: 

 α. Έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, ετήσιου οικονομικού απολογισμού, 

προϋπολογισμού επομένου έτους. 

 β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη της 

θητείας του και απαλλαγή αυτού. 

 γ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 δ. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 ε. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές. 

 στ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Διοικήσεως του Σωματείου και η αποβολή 

μέλους για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 88 ΑΚ. 

 ζ. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής 

για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα. 

 η. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών. 

θ. Η έγκριση δαπάνης μεγαλύτερης των τριάντα (30.000) χιλιάδων Ευρώ. 

 ι. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 ια. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών. 

 ιβ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου. 

 ιγ. Η διάλυση του Σωματείου. 

ιδ. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ζ΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού 

αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και 

η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. Για την περίπτωση ιγ΄ απαιτείται η 

οριζόμενη στο άρθρο 20 παρ. 1 πλειοψηφία.  

 

Άρθρο 12 

Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται 

από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και δύο (2) Μέλη 
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που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται για θητεία τριών (3) ετών από την Γενική 

Συνέλευση των μελών του Σωματείου, με δύο (2) αναπληρωτές τους. Η ιδιότητα του 

Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο 

πρόσωπο. 

2. Η θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν ή παραιτούνται 

αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της εκλογής τους. 

3. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει 

Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια 

(1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν 

εγγράφως τρία (3) μέλη του. Το Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει νόμιμα 

απόφαση, εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. 

4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.  

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

6. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα 

με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε 

έκτακτες περιπτώσεις ή σε περίπτωση αδυναμίας τα μέλη καλούνται την προηγούμενη 

ή και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. 

7. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τρία (3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή 

Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες από τη Γ.Σ. εντός ενός (1) μηνός. 

 

Άρθρο 13 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 α. Διοικεί το Σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει την 

διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και εν 

γένει προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο. 

β. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της 

Γενικής Συνελεύσεως. 

γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών.  

δ. Προτείνει στη Γ.Σ το ύψος της ετήσιας εισφοράς, καθώς και το ύψος των 

έκτακτων εισφορών. 

ε. Ιδρύει, με απόφαση που λαμβάνεται πλειοψηφία 3/5, γραφεία και εκτός της 

έδρας του Σωματείου. 
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 στ. Αποφασίζει για την δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση του 

Σωματείου, καθώς και για την εκπροσώπηση έναντι τρίτων και των κρατικών Αρχών. 

 ζ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε άλλα μέλη του Δ.Σ., ή ακόμη και 

εκτός αυτού. 

η. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο. 

 

Άρθρο 14 

Αρμοδιότητες Προέδρου   

Ο Πρόεδρος: 

 α. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται 

αυτού και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Επίσης συγκαλεί μαζί με το Γενικό 

Γραμματέα και τις Γενικές Συνελεύσεις σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. 

 β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

της Γενικής Συνελεύσεως και γενικά ασκεί κάθε πράξη και συντονίζει τις ενέργειες για 

την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 

 γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξωδικαστικά, θέτοντας την 

υπογραφή του κάτω από την επωνυμία αυτού και για υποθέσεις που ανάγονται στο 

σκοπό του. 

 δ. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους του Σωματείου.  

 ε. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις για τους σκοπούς του Σωματείου, 

εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου. 

 ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, καθώς και 

άλλο παραστατικό πληρωμής. 

  

Άρθρο 15 

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα   

Ο Γενικός Γραμματέας: 

 α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου, τηρεί και επιμελείται του 

Μητρώου των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου. 

 β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί  πρωτόκολλο 

αλληλογραφίας, σφραγίζει και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του 

Σωματείου.  

 γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσει 

τα Βιβλία Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της 

Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.. 
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Άρθρο 16 

Αρμοδιότητες Ταμία   

1. Ο Ταμίας: 

 α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. 

 β. Μεριμνά για τις εισπράξεις των συνδρομών, καθώς και για την είσπραξη κάθε 

εσόδου του Σωματείου και την καταβολή κάθε οφειλής του, ενημερώνοντας προς 

τούτο το Δ.Σ.   

 γ. Ενεργεί πληρωμές βάσει ενταλμάτων πληρωμής και επιταγών και εισπράξεις 

βάσει γραμματίων εισπράξεως, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και 

σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου. 

 δ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί σε τραπεζικό 

Ίδρυμα. 

2. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένα από τα Μέλη του Δ.Σ., το 

οποίο ορίζεται από αυτό.  

 

Άρθρο 17 

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου    

1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία 

που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο. 

2. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, 

καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

3. Η Γ.Σ. πριν την ψηφοφορία εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της 

οποίας δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ελ.Ε. Οι αρχαιρεσίες του 

Σωματείου διενεργούνται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής, 

η οποία αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα. 

5. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου κατά τη Γενική Συνέλευση εκλέγουν 

με το σύστημα της απλής αναλογικής τα αιρετά μέλη, σημειώνοντας στο αριστερό του 

ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. 

6. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες 

ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι 

δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από το ψηφοδέλτιο της 
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Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και ο επόμενος ένας (1) το 

αναπληρωματικό μέλος. 

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που εκλέγεται αναδεικνύεται με κλήρωση που 

γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν. 

 

Άρθρο 18 

Ελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου για τριετή 

θητεία, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, και αποτελείται από τρία (3) μέλη και ένα (1) 

αναπληρωματικό. 

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και 

συντάσσει σχετική έκθεση την οποία θέτει υπόψη της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.  

 

Άρθρο 19 

Τροποποίηση Καταστατικού 

Το Σωματείο έχει την ευχέρεια με απόφαση της Γ.Σ. να τροποποιήσει το Καταστατικό 

με την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ. 3 πλειοψηφία. 

 

Άρθρο 20 

Διάλυση Σωματείου 

1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με αυξημένη 

απαρτία των 2/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των ¾ των 

παρόντων.  

2. Το Σωματείο επίσης διαλύεται αν τα μέλη του μείνουν λιγότερο από δέκα (10). 

 
 
 
 
 

Άρθρο 21 

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου 

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται ποτέ μεταξύ των 

μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, αλλά η διανομή γίνεται 

πάντοτε σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. που επιδιώκει 

όμοιους σκοπούς.  

 

Άρθρο 22 

Βιβλία του Σωματείου 

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι: 
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 α. Μητρώο Μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των 

μελών που αφορούν το Σωματείο. 

 β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. 

 γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών. 

 δ. Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων – Εξόδων)  

 ε. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 

 

Άρθρο 23 

Συμπληρωματικές Διατάξεις 

Για κάθε διαφορά που προκύπτει εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των 

άρθρων 78 επ. Α.Κ. και των νόμων περί Σωματείων, ενώ αρμόδια καθίστανται τα 

Δικαστήρια Αθηνών. 

 

Άρθρο 24 

Τελικές Διατάξεις 

1. Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, αναγνώστηκε, 

συζητήθηκε, ψηφίσθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίνεται σήμερα από τα 

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης με την απαραίτητη απαρτία και πλειοψηφία. 

  

Αθήνα, 07/03/2007 


