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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ- 
(Ε.ΚΙ.Π.)» 

 

`Αρθρο 1 

Επωνυμία - Έδρα-Σφραγίδα 

 

1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό κοινωφελές Σωματείο, με την επωνυμία 

«ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (Ε.ΚΙ.Π.).» 

2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, επί της οδού Σεπολίων 

αρ. 9. Τυχόν μεταβολή της διεύθυνσης των γραφείων της έδρας, θα ορίζεται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

     

`Αρθρο 2 
Σκοποί 

 

Οι σκοποί του Σωματείου είναι κοινωφελείς, είναι δε αναλυτικότερα οι εξής: 

 

Α. Η αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, προάσπιση και ενάσκηση των αστικών, 

διοικητικών και φορολογικών δικαιωμάτων των μελών του και κάθε τρίτου, 

μέλους ή μη που νόσησε ή θα νοσήσει στο μέλλον ή επλήγη/πλήγεται ή είναι 

κληρονόμος θανόντος από την πανδημική νόσο του covid-19. 

Β. Η σύνθεση, ανάδειξη και προώθηση, μέσα από σχετικές εκδηλώσεις και 

διαδικασίες, των δικαιωμάτων και προνομίων κάθε νοσήσαντος/νοσούντος, 

πληγέντος/πληττομένου (όχι μόνο ιατρικά, αλλά και οικονομικά ή κοινωνικά), 

και κάθε κληρονόμου θανόντος  από την πανδημική νόσο του covid-19 έναντι 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, των φορέων της δημόσιας διοίκησης και των 

ιδιωτών παρόχων υγείας. 

Γ. Η συμμετοχή σε επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών,  και ανάπτυξη 

συλλογικών πρωτοβουλιών και δράσεων προς κάθε αρμόδια υπηρεσία για τη 

διεκδίκηση παντός είδους δικαιωμάτων των μελών και κάθε τρίτου με τις 

ανωτέρω ιδιότητες. Ενδεικτικώς δε η εξασφάλιση φορολογικών και 

ασφαλιστικών ατελειών, η δικαστική και εξώδικη διεκδίκηση αποζημιώσεων, η 

χορήγηση ειδικών εκπτώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά, η 

μοριοδότηση και ο κατά προτεραιότητα διορισμός σε δημόσιες υπηρεσίες στα 

πλαίσια σχετικών διαγωνισμών των κληρονόμων θανόντων από την 

πανδημική νόσο του covid-19 . 
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`Αρθρο 3 

Μέσα 

 
Για την  εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών του το Σωματείο, τηρώντας το 

νόμο και το καταστατικό του: 

    α) Εξειδικεύει, αναλύει και επεξηγεί τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις που 

σχετίζονται με τον covid-19, δημοσιοποιώντας τις αναλύσεις, τις απόψεις και 

τις θέσεις του, καθώς και το σχετικό γύρω από αυτές διάλογο, δια του τύπου, 

του διαδικτύου, των ΜΜΕ και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, όπως 

συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λ.π. με το κατάλληλο έντυπο ή ηλεκτρονικό 

υλικό για την καταγραφή και διάδοση των πορισμάτων που συνάγονται σ’ 

αυτά.  

    β) Συγκροτεί νομική ομάδα που θα ασχολείται με τη μελέτη και προώθηση 

των σχετικών ζητημάτων. 

    γ) Συμμετέχει σε μη κερδοσκοπικά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με  

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο αυτών των σκοπών. 

     δ) Συνάπτει συμβάσεις με δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και 

θεραπευτήρια που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χορήγηση 

φαρμάκων και νοσηλεία των μελών του. 

 

 

 

 

 

`Αρθρο 4 

Μέλη 

 

1. Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι 

πολίτες, κάτοικοι Ελλάδος ή και εξωτερικού και επίσης:  

α) Οποιoσδήποτε διατηρεί ή διατηρούσε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη η 

λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19 ή ανήκε ή ανήκει στις 

πληττόμενες επιχειρήσεις από τον covid-19 ή εργάζεται ή εργαζόταν σε μια 

από τις ανωτέρω επιχειρήσεις. 

β) Οι κληρονόμοι, εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου θανόντων με αιτία τον covid-19.  
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2. Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους και 

διαρκεί όσο χρονικό διάστημα υφίσταται μια από τις ιδιότητες των 

παραγράφων 1.α, 1.β ή 1.γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία αποδοχής μέλους 

 

1. Τα υποψήφια μέλη του Σωματείου υποβάλλουν αίτηση αποδοχής, 

σύμφωνα με το Καταστατικό. 

2. Η αποδοχή αποφασίζεται από το Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία των 

παρισταμένων μελών και με διαδικασία που αποφασίζει το ίδιο το Δ.Σ. 

3. Η άρνηση αποδοχής πρέπει να γνωστοποιείται στον υποψήφιο. 

4. Σε περίπτωση ένστασης του υποψηφίου κατά της απόφασης του Δ.Σ., 
αποφαίνεται τελεσίδικα η Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. 

5. Με την εισδοχή του νέου μέλους εκδίδεται ταυτότητα μέλους και ειδική 
κάρτα που του χορηγείται για κάθε σχετική χρήση. 

 

Άρθρο 6 

Παύση ιδιότητας μέλους 

 

1. Η ιδιότητα του μέλους παύει αυτοδικαίως, στις παρακάτω περιπτώσεις : 

α)  Όταν εκλείψει έστω και μία από τις ιδιότητες ή τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 4. 

β) Όταν καθυστερήσει πέραν των  δύο ετών η  καταβολή των  αντίστοιχων  

ετήσιων συνδρομών. 

2. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., 

όταν το μέλος προβεί σε  ενέργειες  που στρέφονται ενάντια στο σκοπό και το 

έργο του Σωματείου. 

3. Σε περίπτωση εκούσιας αποχώρησης, το μέλος οφείλει να ενημερώσει 

εγγράφως το Δ.Σ. ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη του οικονομικού 

έτους. 

 

Άρθρο 7 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 

 

1. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα εκλέγεσθαι 

έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει τέσσερα πλήρη έτη, ως μέλη του Σωματείου.  

2. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι: 

α) Η εφ’ άπαξ εγγραφή στο σωματείο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10,00 

€ για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. 

β) Η ετήσια συνδρομή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15,00 € για τα φυσικά 

πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα. 
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Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται άμεσα κατά την εγγραφή του μέλους ή 
την έναρξη του οικονομικού έτους, δύνανται δε να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση της Γ.Σ. 

3. Κάθε καταβαλλόμενη συνδρομή λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά 

το οποίο καταβλήθηκε. Μέλη που εγγράφονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του 

ημερολογιακού έτους, καταβάλλουν εξ αρχής τη συνδρομή του επομένου 

ημερολογιακού έτους. 

 

`Αρθρο 8 

Πόροι τακτικοί- έκτακτοι 

 

1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι κατά το άρθρο 7 του καταστατικού, 

οικονομικές εισφορές των μελών. 

2. Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι : 

α) Δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και έκτακτες εισφορές μελών ή τρίτων. 

Δωρεές και κληροδοσίες υπό όρους, γίνονται δεκτές μόνο μετά από απόφαση 

της Γ.Σ. 

β) Επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις από το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή άλλους κρατικούς εθνικούς ή διεθνείς φορείς.  

3. Οι πόροι διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Καταστατικού. 

 

Άρθρο 9 

Όργανα 

 

Τα όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Ανώτερο όργανο είναι η 

Γενική Συνέλευση στην οποία λογοδοτεί το Δ.Σ. και εγκρίνει τα πεπραγμένα 

του. 

 

Άρθρο 10 

Γενική Συνέλευση 

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, που διατηρεί 

αυτή την ιδιότητα μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης. 

2. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τα εξής θέματα: 

 Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. 

 Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που παρουσιάζει ο Πρόεδρος. 

 Εγκρίνει τους κατ’ έτος συντασσόμενους προϋπολογισμούς, 
ισολογισμούς και απολογισμούς. 

 Αποφασίζει για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου. 

 Τροποποιεί το Καταστατικό, μετά από Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση 
και με ενισχυμένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων 
και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 15 του Καταστατικού. 
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 Αποφασίζει για τη λύση του Σωματείου και την τύχη του προϊόντος της 
εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του 
Καταστατικού. 

 Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

3. Τη Γενική Συνέλευση απαρτίζουν τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 4 
του Καταστατικού, παριστάμενα είτε αυτοπροσώπως, όταν είναι φυσικά 
πρόσωπα, είτε με το νόμιμο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, όταν 
είναι νομικά πρόσωπα, έχουν δε δικαίωμα ψήφου σ’ αυτήν μόνο τα ταμειακώς 
εντάξει μέλη. 

4. `Ένα μέλος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από ένα μόνο μέλος, να παραστεί 

αντ’ αυτού στη Γ.Σ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει όταν ένα φυσικό 

πρόσωπο είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος περισσοτέρων νομικών προσώπων, 

μελών του Σωματείου.  

5. Κατά την έναρξη των εργασιών της, η Γ.Σ. εκλέγει άμεσα, με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων μελών ένα μέλος, ως Προεδρεύοντα αυτής και ένα 

άλλο μέλος, ως Γραμματέα. 

6. Στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., και μη μέλη του 

Σωματείου, ως εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές, εκπρόσωποι και άλλων 

φορέων.  

7. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία, τουλάχιστον, φορά το χρόνο, κατά το πρώτο 

εξάμηνο αυτού, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., και έκτακτα 

όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο (1/5) των 

μελών, τα οποία πρέπει να αναφέρουν και το λόγο της σύγκλησης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ. εντός ενός μηνός από την 

υποβολή του αιτήματος. 

8. Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. που αποστέλλεται στα μέλη, το λιγότερο είκοσι 

(20) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησής της, πρέπει να αναφέρει τον 

τόπο, το χρόνο και την ημερησία διάταξη.   

9. Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο 

(1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και σε κάθε περίπτωση 30 

τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση έλλειψης της απαρτίας στην πρώτη 

συνεδρίαση, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς νεότερη πρόσκληση, επτά (7) 

ημέρες μετά, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε 

απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. 

10. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα που εισηγείται το Δ.Σ. ή το 

ένα πέμπτο (1/5) των μελών εγγράφως και που έχουν αποσταλεί 10 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. 

11. Με αίτηση τουλάχιστον του 15% των παρόντων μελών, και απόφαση της 

Γ.Σ., μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην 

ημερησία διάταξη. 

12. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Προκειμένου να ληφθεί 

απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του 

σωματείου, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των 
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μελών και η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των 

τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

13. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός από αυτές που αφορούν αρχαιρεσίες 

που πρέπει να είναι μυστικές με έντυπα ψηφοδέλτια. 

14. Τα πρακτικά της Γ.Σ. τηρούνται με ευθύνη του Δ.Σ. 

 

`Αρθρο 11 

Αρχαιρεσίες 

 

1. Η Γ.Σ. εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα 

ψήφου μελών δια ψηφοδελτίων, και για τετραετή θητεία, τα μέλη ενός 

δεκαπενταμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου και μιας τριμελούς Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 

2. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, οριζόμενη από 

τη Γ.Σ.  

3. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι έξι (6) σταυρούς για το 

Δ.Σ, και μέχρι δύο (2) σταυρούς για την Ε.Ε.   

4. Μετά το τέλος της κάθε ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και 
μονογράφονται από την Εφορευτική Επιτροπή.  

5. Εκλέγονται οι δεκαπέντε (15) πλειοψηφήσαντες της ψηφοφορίας για το 
Δ.Σ., με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και οι τρείς (3) πλειοψηφήσαντες της 
ψηφοφορίας, για την Ε.Ε. με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.  

 
 
 

`Αρθρο 12 

Διοικητικό Συμβούλιο- Πρόεδρος- Αντιπρόεδροι –Γενικός Γραμματέας 

Α. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι δεκαπέντε και η θητεία του είναι τετραετής, δυνάμενο 

να ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Γ.Σ. και πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της. 

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή 

του, μετά από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος υποψηφίου ή σε 

περίπτωση ισοψηφίας, μετά από κλήρωση, και εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Α 

Αντιπρόεδρος, ο Β Αντιπρόεδρος, ο Γ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο 

Ειδικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Οικονομικός Επόπτης. 

Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να ορίζει αναπληρωτές ή βοηθούς τού Γ. 

Γραμματέα και τού Οικονομικού Επόπτη και να αναθέτει οποιαδήποτε 

ειδικότερα αξιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε μέλος του, 

σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες τού Σωματείου.  

3. Το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του μπορεί με απόφαση των δύο 
τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του να ανασχηματίζεται οποτεδήποτε, 
εκλέγοντας νέο Προεδρείο. Επίσης με την ίδια πλειοψηφία των 2/3 των μελών 
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του μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του : α) να ανανεώνει την σύνθεσή 
του, συμπληρώνοντας τις θέσεις των μελών του πού κενώθηκαν, είτε με τους 
αναπληρωματικούς είτε με την εκλογή οποιοδήποτε μέλους τού Σωματείου ως 
μέλους του Δ.Σ., β) να αυξάνει την σύνθεσή του μέχρι και του 50% του 
αριθμού των αρχικών μελών, εκλέγοντας με αποφάσεις του μέλη τού 
Σωματείου ως μέλη τού Δ.Σ. γ) να μεταφέρει την έδρα του Σωματείου, 
οπουδήποτε εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η συγκρότηση σε σώμα του 
Δ.Σ. είναι εφικτή και με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης, οι δε αποφάσεις του Δ.Σ. 
δύνανται να λαμβάνονται με τη μορφή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

4. Σε περίπτωση μη συμμετοχής ή απουσίας, εκτός ανωτέρας βίας, σε 3 

διαδοχικές συνεδριάσεις, ενός μέλους, το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε κάλυψη 

της θέσης από τα αναπληρωματικά μέλη του, με απόφασή του. Η 

αναπλήρωση του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να γίνει με παροχή εξουσιοδότησης 

ή πληρεξουσιότητας σε τρίτο πρόσωπο για τη συμμετοχή στο Δ.Σ. και την 

παροχή ψήφου. 

5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος μετά από πρόσκληση 
και τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή μετά από αίτηση τριών μελών του.  

6. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα οκτώ 

τουλάχιστον μέλη του.  

7. Στις συνεδριάσεις του προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο εκάστοτε αναπληρωτής 
του, προσκαλλούνται δε, να συμμετάσχουν, οι Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ομοσπονδιών που είναι μέλη του Σωματείου, χωρίς να επηρεάζουν την 
απαρτία των συνεδριάσεων. 

8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  

9. Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

9.1. Διοικεί το Σωματείο, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τους νόμους 

9.2. Αποφασίζει και ενεργεί για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με τους σκοπούς 

και τη λειτουργία του Σωματείου, εκτός αν αυτό έχει ανατεθεί, ρητά, από το 

νόμο ή το παρόν Καταστατικό στη Γ.Σ. ή σε άλλο όργανο του Σωματείου. 

9.3. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Σωματείου 

9.4. Συντάσσει τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς του 

Σωματείου, οι οποίοι υποβάλλονται για έγκριση στη Γ.Σ. 

9.5. Προετοιμάζει και συγκαλεί τις Γ.Σ. εκτελεί δε τις αποφάσεις τους.  

9.6. Αποφασίζει για αποδοχή ή μη μέλους και εισηγείται στη Γ.Σ. για τη 

διαγραφή μέλους. 

9.7. Συστήνει Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας μόνιμες ή προσωρινές. 

9.8. Τηρεί τα Πρακτικά και τις αποφάσεις των Συνεδριάσεων της καθώς και τα 

αντίστοιχα της Γ.Σ. 

9.9. Προσλαμβάνει και απολύει το απαραίτητο για την λειτουργία του 

Σωματείου προσωπικό, αποφασίζει για το ύψος των αποδοχών αυτού, καθώς 

και για την σύναψη συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, 

προς το Σωματείο, από άλλους συνεργάτες, συμφωνώντας τις αμοιβές και τις 

πάσης φύσεως αποζημιώσεις αυτών. 

10. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη 
του Δ.Σ., δεν φέρουν καμιά προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων μερών. Είναι 
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όμως υπόλογοι έναντι της Γ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως 
εντολοδόχοι αυτής. 

 

Β.  Πρόεδρος-Αντιπρόεδροι-Γενικός Γραμματέας 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου έχει τις εξής αρμοδιότητες και 

υποχρεώσεις: 

1. Εκπροσωπεί το Σωματείο και τό Δ.Σ στις Αρχές και τα Δικαστήρια, 

στον Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε άλλες μη κυβερνητικές 

Οργανώσεις, και σε κάθε τρίτο, γενικά, μπορεί δε με απόφαση του Δ.Σ. 

να αναθέτει την εκπροσώπησή του για ορισμένη υπόθεση σε άλλο 

μέλος του Δ.Σ, ή σε υπάλληλο ή δικηγόρο του Σωματείου. 

2. Διοικεί τις υπηρεσίες του Σωματείου και κατευθύνει τις ενέργειες των 

οργάνων του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. 

3. Παρακολουθεί και συντονίζει τό σύνολο τού έργου τού Σωματείου και δίνει 

οδηγίες και κατευθύνσεις σε όλα τα μέλη τού Δ.Σ. για την αποτελεσματικότεροι 

επίτευξη των σκοπών του. 

4. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις τού Δ.Σ. και τής Γ.Σ, κηρύσσει την έναρξη και 

την λήξη τους, διευθύνει τις εργασίες τους, καθορίζει την σειρά συζητήσεως 

των θεμάτων και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Επιμελείται για την 

εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

5. Εκδίδει και υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά τού Σωματείου.  

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητές του 

σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Σωματείου. Δύναται επίσης να ορίζει 

ως εκπρόσωπο του σωματείου μέλος αυτού οπουδήποτε στην επαρχία, 

έχοντας το δικαίωμα να τον ανακαλέσει ελεύθερα οποτεδήποτε . 

7. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν, κατά 

σειρά οι παρόντες Αντιπρόεδροι. Οι Αντιπρόεδροι, αναλαμβάνουν επίσης 

ειδικούς τομείς ή καθήκοντα πού τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. 

Οι Αντιπρόεδροι πρέπει να είναι πάντοτε ενήμεροι για όλους τούς τομείς 

δράσης τού Σωματείου.   

8. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει την Γραμματεία τού Σωματείου. Συντάσσει 

και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Συνεδριάσεων τού Δ.Σ. 

και των Γ.Σ. και τα έγγραφα τού Σωματείου. Στη Γραμματεία τού Σωματείου ο 

Γ. Γραμματέας τηρεί την σφραγίδα τού σωματείου, τα αρχεία του και τα εξής 

έγγραφα σε βιβλία ή φακέλους: α) Περιληπτικά Πρακτικά Συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. β) Περιληπτικά Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ. γ) Εκθέσεις Ελεγκτικής 

Επιτροπής, δ) Φάκελο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων 

αλληλογραφίας, ε) Μητρώο μελών, το οποίο μπορεί να είναι καταχωρημένο 

σε μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το Δ.Σ. μπορεί, με εισήγηση του 

Γ.Γραμματέα, να κατανέμει τα πιο πάνω καθήκοντα, στον Ειδικό και τον 

Οργανωτικό Γραμματέα. 
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Άρθρο 13 

Οικονομικός Επόπτης - Προϋπολογισμός – Ισολογισμός.  

 

1. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 

έναρξη λειτουργίας του Σωματείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου 

έτους. 

2. Ο Οικονομικός Επόπτης καταρτίζει εγγράφως τον ετήσιο προϋπολογισμό 

και ισολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. Ενεργεί τις εισπράξεις 

εσόδων και τις πληρωμές των εξόδων, μπορεί δε, μετά από σύμφωνη γνώμη 

του Δ.Σ., να τις αναθέσει σε υπάλληλο του Σωματείου. 

3. Ο Οικονομικός Επόπτης κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 
Σωματείου τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων, εφόσον το Σωματείο ασκήσει 
δραστηριότητα, για την οποία απαιτείται η τήρηση βιβλίων και στοιχείων, 
καθώς και τα βιβλία Ταμείου και περιουσίας του Σωματείου, αριθμημένα, 
μονογραμμένα και θεωρημένα από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

4. Ο Οικονομικός Επόπτης, δεν μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση του 

Δ.Σ., να προβεί στην πληρωμή δαπάνης, πέραν των 3.000 €. Το ποσό αυτό 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

5. Ο Οικονομικός Επόπτης, υποβάλλει στο Δ.Σ., κατά την τελευταία 

συνεδρίασή του, πριν από κάθε τακτική Γ.Σ., κατάσταση των ταμειακώς εν 

τάξει μελών, πλήρη έκθεση για την ταμειακή και διαχειριστική κατάσταση του 

Σωματείου, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό 

του. 

6. Τον Οικονομικό Επόπτη απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένας από τα 

μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση αυτού. 

 

 

 

Άρθρο 14 

Ελεγκτική Επιτροπή 

 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που δεν μπορεί να 

είναι συγχρόνως και μέλη του Δ.Σ.  

2. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. 

3. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ανακοινώνονται στις συνεδριάσεις της 

τακτικής Γ.Σ. 

4. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να παρέχει κάθε πληροφορία και να υποβάλει 

κάθε στοιχείο που θα της ζητηθεί από την Ε. Ε. για την πραγματοποίηση του 

ελέγχου. 

 

Άρθρο 15 

Τροποποίηση του Καταστατικού και λύση του Σωματείου - Τύχη της 
περιουσίας σε περίπτωση λύσης 
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1. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση Γ. Σ., 

η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό (Έκτακτη Καταστατική 

Συνέλευση). Στη Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά συν 

ένα εγγεγραμμένα μέλη και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

2. Για τη λύση του Σωματείου, απαιτείται απόφαση Γ.Σ., η οποία συγκαλείται 

ειδικώς για το σκοπό αυτό. Στη Γ.Σ. πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα 

μισά συν ένα εγγεγραμμένα μέλη και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 

των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου.  

3. Το Σωματείο λύεται επίσης αν ο αριθμός των μελών του περιοριστεί σε 

λιγότερα από δέκα (10), ή εάν ο σκοπός και η λειτουργία του γίνουν 

παράνομοι, ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη. 

4.Τη λύση ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, όπου τα μέλη του Δ.Σ. 

καθίστανται αυτοδικαίως εκκαθαριστές, οι οποίοι υποχρεούνται να ορίσουν 

άμεσα δύο εκπροσώπους τους, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού, θα 

υπογράφουν κάθε έγγραφο ή σύμβαση σχετική με την εκκαθάριση. 

5. Σε περίπτωση λύσης του Σωματείου, και μετά την περάτωση της 

εκκαθάρισης, το προϊόν αυτής μεταβιβάζεται υποχρεωτικά, λόγω δωρεάς, σε 

μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με όμοιους 

ή παρεμφερείς με το Σωματείο σκοπούς, προσδιοριζόμενο με την ίδια 

απόφαση της Γ.Σ., με την οποία διαλύεται το Σωματείο, με απλή πλειοψηφία 

των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

 

`Αρθρο 16 

Γενική διάταξη 

 

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, θα ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του εισαγωγικού του νόμου και 

γενικά τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στα σωματεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 17 άρθρα, εγκρίθηκε από την 

ιδρυτική Συνέλευση των κατωτέρω υπογραφόντων ιδρυτικών μελών, την 

12.07.2021. 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 


