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(ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση. Επωνυμία. Έδρα. Σκοπός.

Άρθρο 1.

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό τί-

τλο «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» με έδρα την Καλαμπάκα. 

2. Το Σωματείο είναι πανελλήνιο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυ-

νατή η σύσταση παραρτημάτων σε κάθε νομό της επικράτειας ή και σε χώρα της αλ-

λοδαπής, αν το επιτρέπει το εγχώριο δίκαιο. 

3. Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, στην οποία κυκλικά αναγράφεται η επωνυ-

μία του και το έτος ιδρύσεως και στο κέντρο απεικονίζονται μετεωρίτικοι βράχοι με

Ιερές Μονές.

Άρθρο 2.

Ο σκοπός του Σωματείου είναι: 

-Η διαφύλαξη και ανάδειξη της αγιομετεωρίτικης κληρονομιάς και της εν γένει εθνι-

κής και πνευματικής παράδοσης του λαού μας. 

-Η συμπαράσταση με κάθε νόμιμο τρόπο στο Μοναστικό Κέντρο των Αγίων Μετεώ-

ρων για την διατήρηση της παραδοσιακής,  πνευματικής,  μοναστικής,  πολιτισμικής

και εθνικής ακτινοβολίας του ως προπύργιο της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης και

κιβωτού των εθνικών μας παραδόσεων.

-Η προβολή της αγιομετεωρίτικης πνευματικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και στον

υπόλοιπο κόσμο.

-Η ευρύτερη προώθηση και προβολή  του ιδιαίτερου θρησκευτικού χαρακτήρα των

Μετεώρων ως μοναστικής πολιτείας, αλλά συγχρόνως και ως κορυφαίου για τον ελ-

ληνισμό αρχαιολογικού χώρου-ενεργού μνημείου.

-Η μέριμνα για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των Αγίων

Μετεώρων ως χώρου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
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2. Τα μέλη του Συλλόγου δεν αναμιγνύονται στην εσωτερική ζωή των μοναστικών α-

δελφοτήτων των Αγίων Μετεώρων.

3. Οι αρχές και οι σκοποί του Σωματείου είναι στοιχεία σταθερά και αμετάτρεπτα, ο

τρόπος δε, τα μέσα και οι ενέργειες εκπληρώσεως αυτών μπορούν να προσαρμόζον-

ται στις εκάστοτε περιστάσεις.

Άρθρο 3

1. Οι σκοποί του σωματείου εκπληρώνονται:

- Με τις αναγκαίες παραστάσεις και άλλες νόμιμες ενέργειες στα αρμόδια όργανα και

Αρχές της Πολιτείας, καθώς και σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο.

- Με την οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων και ποικίλων εκδηλώσεων για

την μελέτη και προβολή της αγιομετεωρίτικης ταυτότητας και παράδοσης.

- Με την έκδοση ανάλογων εντύπων ενημερωτικού χαρακτήρα.

- Με την δημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου στο διαδίκτυο

- Με την πραγματοποίηση προσκυνηματικών και επιμορφωτικών επισκέψεων και λα-

τρευτικών συνάξεων στις αγιομετεωρίτικες Μονές και μετόχια με σκοπό την σύσφιξη

των σχέσεων μεταξύ των μελών και την γνωριμία τους με την αγιομετεωρίτικη παρά-

δοση και σύγχρονη μοναχική μαρτυρία.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες αναφέρονται ενδεικτικά και μπορούν να εμπλουτίζονται

με νέες, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Σωματείο επιδιώκει το σκοπό του και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του με

κάθε νόμιμο μέσο. 

3. Το Σωματείο συνεργάζεται, βοηθά και προβάλλει το έργο και άλλων Ιδρυμάτων,

Συλλόγων, Σωματείων, Ενώσεων και Οργανισμών, οι οποίοι συμφωνούν με το πνεύ-

μα και τους σκοπούς του.

4. Στο Σωματείο δύνανται να προσφέρουν ανιδιοτελώς, ως φίλοι ή συνεργαζόμενοι,

τις υπηρεσίες τους και πρόσωπα ικανά και κατάλληλα, τα οποία δεν ανήκουν μεν σε

αυτό αλλά ενστερνίζονται τους σκοπούς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 4.

1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν άτομα ελληνικής υπηκοότητας, που έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία διακρίνονται για τον σεβασμό
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και την αγάπη τους στο Μοναστικό Κέντρο των Αγίων Μετεώρων και τον ιδιαίτερο

πνευματικό του χαρακτήρα, καθώς και στις αξίες της εθνικής και θρησκευτικής παρά-

δοσης του λαού μας.

2. Δεν γίνονται δεκτοί ως μέλη όσοι ανήκουν σε σωματεία ή οργανώσεις, των οποίων

οι σκοποί ή η δραστηριότητα δεν είναι φανεροί,  σε αιρετικές, παραθρησκευτικές ή

ανθελληνικές οργανώσεις και κινήσεις και γενικότερα σε ομάδες που έχουν σκοπούς

και δραστηριότητες αντίθετους προς εκείνους του Σωματείου. Η κρίση περί του αν

συντρέχει ή όχι το κώλυμα αυτό ανήκει στη Γενική συνέλευση των μελών στην τακτι-

κή της σύνοδο.

Άρθρο 5

1. Για την αποδοχή κάποιου ως μέλους του Σωματείου αποφασίζει το Διοικητικό Συμ-

βούλιο, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου μετά από πρόταση

τριών τακτικών μελών, από τα οποία το ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την εγγραφή στο μητρώο μελών απαιτείται η συμπλήρωση από το υποψήφιο

μέλος ειδικού εντύπου εγγραφής, το οποίο παρέχεται από αρμόδια προς τούτο μέλη

της διοικήσεως. Η υπογραφή του εντύπου αυτού συνιστά δήλωση αποδοχής των ό-

ρων του παρόντος καταστατικού.

3. Συγχρόνως με την εγγραφή του το μέλος καταβάλλει στον ταμία του Σωματείου τέ-

λος εγγραφής 10 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο περιοδικά με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Άρθρο 6.

1. Παύει κάποιος να είναι μέλος και διαγράφεται από το μητρώο μελών: (α) Μετά α-

πό έγγραφη δήλωση παραιτήσεως, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο

κατά τους όρους του άρθρου 87 ΑΚ. (β) Λόγω θανάτου. 

2. Αν κάποιο μέλος καταστεί οπαδός ή μέλος σωματείου, κινήσεως ή ομάδας που έχει

σκοπούς και δραστηριότητες αντίθετους προς εκείνους του Σωματείου, αποβάλλεται

και  διαγράφεται  από  το  Σωματείο  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου. Προηγουμένως καλείται σε απολογία ενώπιον του Διοικητικού Συμβου-

λίου με έγγραφη κλήτευση και γνωστοποίηση του λόγου αποβολής προ 15 ημερών. 

3. Εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος, τη διαγραφή και αποβολή αποφασίζει α-

πλώς αιτιολογημένα η Γενική συνέλευση.
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4. Ο αποβαλλόμενος, στην αμέσως ανωτέρω περίπτωση, δικαιούται να προσφύγει κα-

τά της αποφάσεως διαγραφής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά τους όρους

του άρθρου 88 παρ. 2 ΑΚ.

Άρθρο 7.

Μέλος, το οποίο εκ προθέσεως παραβιάζει τις καταστατικές υποχρεώσεις του, δυσχε-

ραίνει ή παρεμβάλλει εμπόδια στις επιδιώξεις, τους σκοπούς του σωματείου και στην

εκτέλεση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου

ή η προσωπική συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους επιδιωκόμενους από το

Σωματείο σκοπούς, υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο κατά τα κατωτέρω:  Κατ’ αρχήν

του απευθύνεται  σύσταση συμμορφώσεως από το διοικητικό Συμβούλιο.  Αν παρά

ταύτα επιμείνει στην ίδια συμπεριφορά, του επιβάλλεται πειθαρχική ποινή.  Πειθαρχι-

κές ποινές είναι: Η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για διάστη-

μα από 1 μήνα έως πέντε έτη, η προσωρινή αποβολή για διάστημα από 1 μήνα έως 1

έτος και, τέλος, η οριστική αποβολή. Τις δύο πρώτες ποινές επιβάλλει το Διοικητικό

Συμβούλιο και την τρίτη η Γενική συνέλευση υπό τους όρους του άρθρου 88 παρ. 1

περ. 2 ΑΚ και του άρθρου 6 παρ. 3 του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γε-

νική Συνέλευση αποφασίζουν αμετάκλητα. Προηγουμένως ο πειθαρχικά διωκόμενος

καλείται σε απολογία ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής συνελεύσε-

ως, αντίστοιχα, με κλήτευση και γνωστοποίηση του πειθαρχικού παραπτώματος προ

15 ημερών. 

Άρθρο 8.

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να καταβάλλουν υποχρεωτικά στον ταμία αυτού:

(α) Ετήσια εισφορά δέκα (10) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενη περιοδικά με απόφαση του

Διοικητικού  Συμβουλίου.  (β)  Τις  έκτακτες  εισφορές,  τις  οποίες  θα  αποφασίζει  η

Γενική συνέλευση για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Μέλη που καθυ-

στερούν την καταβολή τακτικών ή εκτάκτων εισφορών στερούνται από το δικαίωμα

συμμετοχής και ψήφου σε όλες τις γενικές συνελεύσεις. Αν η καθυστέρηση κάποιου

διαρκέσει πέραν των δύο ετών, ειδοποιείται για τελευταία φορά από το διοικητικό

Συμβούλιο για την καταβολή των οφειλόμενων εντός προθεσμίας 30 ημερών. Αν και

πάλι καθυστερεί, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τον διαγράψει από το μητρώο

μελών.
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Άρθρο 9.

1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου είναι όλα ισότιμα μεταξύ τους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποδοθεί ο τίτλος του επίτιμου

μέλους σε πρόσωπα-μη τακτικά μέλη, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες

για την ευόδωση των σκοπών του σωματείου ή για την ανάδειξη και προβολή της Α-

γιομετεωρίτικης κληρονομιάς.

Άρθρο 10.

1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο στα όργανα

διοικήσεως του σωματείου έχει ανεξαίρετα κάθε τακτικό μέλος. Το δικαίωμα όμως

του εκλέγεσθαι έχει ένα μέλος μόνον εφόσον από την εγγραφή του παρήλθε διάστημα

τουλάχιστον έξι μηνών. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη μετά την ίδρυση ε-

κλογή.

2. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου σε κάθε θέμα που συζητείται στη Γενική συνέ-

λευση. Επίσης, έχουν δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην

εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς

τα όργανα διοίκησης. 

3. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση συμμετοχής στις δραστηριότη-

τες του Σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του.

4. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στους όρους του παρόντος καταστατι-

κού και στις αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου,

καθώς και να παραλείπουν κάθε δραστηριότητα που δεν συνάδει με τους σκοπούς του

Σωματείου. Τα μέλη οφείλουν να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και στις αρχαιρε-

σίες του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11.

1. Η Γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για κάθε

θέμα, το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ελέγχει τα υπόλοιπα

όργανα.

2. Η Γενική συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα: (α) Να εγκρίνει ή όχι τον

προϋπολογισμό, απολογισμό και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλ-

λάσσοντας ή όχι τα μέλη του από κάθε ευθύνη. (β) Να εκλέγει τα μέλη της εφορευτι-
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κής επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών. (γ) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου. (δ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση το Καταστατικού. (ε) Να απο-

φασίζει για τη διάλυση του Σωματείου. 

Άρθρο 12.

1. Οι γενικές συνελεύσεις των μελών είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτική συνέλευση

συγκαλείται μία φορά κάθε έτος το μήνα Ιανουάριο σε ειδικό τόπο και χρόνο που θα

ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τακτική Γενική συνέλευση ελέγχει, εγκρίνει ή α-

πορρίπτει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, καθώς και τον απο-

λογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίζει δε και για οποιοδήποτε άλλο θέμα

προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικά και επεί-

γοντα θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μέχρι την τακτική, είτε κατόπιν

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατόπιν αιτήσεως προς το Διοικητικό

Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα, του 1/5

τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην τελευταία περίπτωση η σύγ-

κληση είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να γίνει μέσα σε

δεκαπέντε ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης. Για τις έκτακτες γενι-

κές συνελεύσεις ισχύουν και όσα ορίζονται για τις τακτικές.

Άρθρο 13.

Κάθε Γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από είκοσι η-

μέρες από την καθοριζόμενη για σύγκληση ημέρα και αναγράφεται στη σχετική πρό-

σκληση η ημεροχρονολογία, ο τόπος και η ώρα αυτής. Η πρόσκληση αναρτάται στον

ιστότοπο του Σωματείου και καθιερώνεται ατομική πρόσκληση των εγγεγραμμένων

μελών είτε ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Για τις έκτακτες συνελεύσεις οι α-

νωτέρω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ.

Άρθρο 14.

Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως κάθε τακτικής Γενικής συνελεύσεως καθορίζον-

ται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται μαζί με τη πρόσκληση κατά τα

προαναφερόμενα. Είναι δυνατή η προσθήκη και άλλων θεμάτων με αίτηση δέκα του-

λάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών, η οποία απευθύνεται προς το Διοικητικό

Συμβούλιο πριν πέντε τουλάχιστον ημέρες από την σύγκληση της Γενικής συνελεύσε-

ως. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιήσει τα νέα για συζήτηση θέματα

τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής συνελεύσεως. Είναι, ω-

στόσο, δυνατή και η προσθήκη θεμάτων ημερησίας διατάξεως και κατά την ημέρα
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της σύγκλησης της συνελεύσεως, εφόσον όμως αποφασίσει αυτό η ίδια η Γενική συ-

νέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 15.

1. Κατά την έναρξη της Γενικής συνελεύσεως εκλέγονται με απλή πλειοψηφία πρόε-

δρος για τη διεύθυνση της διαδικασίας και γραμματέας για την τήρηση των πρακτι-

κών. Πρόεδρος και γραμματέας δεν μπορούν να εκλεγούν τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

2. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά εκ των εγ-

γεγραμμένων μελών, εκτός αν για κάποιο θέμα προβλέπεται στο νόμο ειδική απαρτία.

Εάν δεν επιτευχθεί ως άνω απαρτία, η Γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο

τόπο και χρόνο μετά δέκα πέντε ημέρες, οπότε και αρκεί απαρτία του ενός τρίτου των

εγγεγραμμένων μελών.

3. Στη Γενική συνέλευση τα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως, μπορούν όμως να αν-

τιπροσωπευθούν από άλλο μέλος. Η πληρεξουσιότητα παρέχεται εγγράφως με σχετι-

κή βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου από αρμόδια

κατά νόμο αρχή ή δικηγόρο.

4. Η απόφαση για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μυστικά κατά τα

κατωτέρω οριζόμενα.

5. Οι αποφάσεις για κάθε άλλο ζήτημα λαμβάνονται φανερά με ανάταση της χειρός,

εκτός αν για κάποιο, ειδικά, ζήτημα αποφασίσει διαφορετικά η Γενική συνέλευση.

6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσω-

πευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω ισχύουν αν για κάποιο θέμα ειδικά δεν προβλέ-

πεται διαφορετικά στο νόμο ή στο καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.

Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16.

1. Το Σωματείο Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί-

ται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και άλλους τρείς

συμβούλους, στους οποίους ανατίθενται η εποπτεία για τη λειτουργία των τομέων

δραστηριότητας του Σωματείου, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο  εκλέγεται  κάθε  τρία έτη.  Η  θητεία κάθε  Διοικητικού

Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη ημέρα της εκλογής του και διαρκεί μέχρι την εκλογή
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του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά, η θητεία της προσωρινής Διοι-

κούσας Επιτροπής, που θα εκλεγεί από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, μετά την έγ-

κριση του παρόντος Καταστατικού, λήγει με την εκλογή από τη Γενική συνέλευση

των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17.

1. Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη έγκριση του Σωματείου από το οικείο Ει-

ρηνοδικείο πρέπει να προκηρυχθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή του πρώτου Διοικη-

τικού Συμβουλίου.  Μέχρι  την εκλογή του θα  διοικείται  από  επταμελή  προσωρινή

Διοικούσα Επιτροπή, την οποία θα εκλέξουν τα ιδρυτικά μέλη. Για τη συγκρότηση σε

σώμα, τη σύγκληση και τη λειτουργία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφαρ-

μόζονται ανάλογα όλες οι σχετικές με το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις.

2. Έκτοτε οι εκλογές διενεργούνται εντός μηνός πριν την λήξη της θητείας του προη-

γούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοι-

κητικού Συμβουλίου υποβάλλουν έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας προς το  Διοι-

κητικό Συμβούλιο το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Ο

πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιμελείται για την εκτύπωση επαρκών ψηφο-

δελτίων και  αντίστοιχων λευκών.  Απαγορεύονται  οι παραταξιακές  υποψηφιότητες.

Συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι υποψήφιοι καταχωρίζονται αλφαβητι-

κά. Κάθε εκλογέας μπορεί να επιλέξει, με σταυρό σημειούμενο αριστερά του ονόμα-

τος, μέχρι επτά υποψήφιους. 

3. Επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά πρώτοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Ό-

λοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση δε ισοψη-

φίας ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.  

4. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται μπροστά σε τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγε-

ται από τη Γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη αυτής, που συγκρο-

τούνται σε σώμα, δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται

και εκλογή για την ανάδειξη τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για την εκλογή των

μελών της ισχύουν αντίστοιχα όσα εκτίθενται για την εκλογή των μελών του Διοικη-

τικού Συμβουλίου, με τη διαφορά ότι σταυροδοτούνται έως τρεις υποψήφιοι. Τα μέλη

της, αφού συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή προέδρου, προβαίνουν στον κατ’ έ-

τος έλεγχο των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των βιβλίων του σω-

ματείου, συντάσσουν σχετική έκθεση, την οποία υποβάλουν στην ετήσια Γενική Συ-
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νέλευση των μελών μαζί με τον υποβαλλόμενο ετήσιο απολογισμό του Διοικητικού

Συμβουλίου.     

6. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κατά τα λοιπά όπως προβλέπει η ισχύουσα εκλογική

νομοθεσία και ειδικότερα το σωματειακό δίκαιο.

Άρθρο 18.

1. Τα εκλεγέντα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιμέλεια εκείνου που

πλειοψήφησε, συνέρχονται εντός πέντε ημερών από το πέρας των αρχαιρεσιών για

την μεταξύ τους εκλογή του προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία. 

2.   Σε ειδική συνεδρίαση, με την λήξη της  θητείας του απερχόμενου Διοικητικού

Συμβουλίου, γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το παλαιό στο νέο Διοικητικό

Συμβούλιο.  Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδώσει

στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου, με την

ταυτόχρονη υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

3. Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος αυτού αναθέτει, με

πράξη του, την ευθύνη των τομέων δραστηριοποιήσεως του Σωματείου σε καθένα α-

πό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπεύθυνοι των τομέων πλαισιώνονται α-

πό ικανούς συνεργάτες.

Άρθρο 19.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μετά από πρόσκληση γραπτή υπο-

γραφόμενη από τον πρόεδρο και το Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναγράφονται και

τα προς συζήτηση θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και έκτακτα όσες φορές υπάρχει γι΄ αυτό α-

νάγκη με πρωτοβουλία του προέδρου ή αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του με

αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση βρί-

σκονται τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειο-

ψηφία των παρόντων μελών. Όλα τα μέλη έχουν ισότιμη ψήφο. Σε περίπτωση, όμως,

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο, με γνώμονα την υλοποίηση

του σκοπού του, με βάση τους νόμους και το καταστατικό. Αποφασίζει για κάθε σχε-

τικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
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για την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων ζητημάτων και εκτελεί τις αποφά-

σεις της Γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 21.

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο

από τρεις στη σειρά συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο μετά από διαπιστωτική πρά-

ξη των λοιπών μελών και ο πρόεδρος καλεί προς αντικατάστασή του τον πρώτο κατά

σειρά επιλαχόντα σύμβουλο.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει παραίτηση στον πρόεδρο

αυτού. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση θανάτου ή (σωματικής ή

πνευματικής) ανικανότητας μέλους, αυτό αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά

τη σειρά της εκλογής τους. Ο πρόεδρος καλεί προς αντικατάστασή του τον πρώτο κα-

τά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο.

Άρθρο 22.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και γενικό-

τερα όλων των δημοσίων και δημοτικών αρχών. Προς υποβολή έγκλησης & δήλωσης

παράστασης πολιτικής αγωγής σε ποινικό δικαστήριο για λογαριασμό του Σωματείου,

απαιτείται σχετικό πρακτικό εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο

αυτού ή και σε δικηγόρο. Επίσης το εκπροσωπεί και σε όλες τις ιδιωτικές σχέσεις αυ-

τού και διαφορές. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Εκτελεί τις α-

ποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, υπογράφει με

το γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτι-

κά του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον ανα-

πληρώνει ο αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε που κωλύεται και αυτός, ο γραμματέας ή

και, περαιτέρω, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειρά εκλογής.

Άρθρο 23.

Ο γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφρα-

γίδα του, συντάσσει και υπογράφει με τον πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων,

τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει με τον

πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ-

ματός του αντικαθίσταται από ένα σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο. Σε

περίπτωση παραίτησης του γραμματέα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και ε-

κλέγει έναν άλλο από τους συμβούλους.
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Άρθρο 24.

Ο ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του

και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του

Σωματείου. Ενεργεί κάθε πληρωμή για τις δαπάνες του Σωματείου, οι οποίες πρέπει

απαραίτητα να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να εκδίδεται σχετικό έν-

ταλμα  πληρωμής,  υπογεγραμμένο  από  τον  πρόεδρο  και  το  γραμματέα  του  με  τη

σφραγίδα του Σωματείου. Για κάθε πληρωμή ο ταμίας υποχρεούται να ζητεί και να

λαμβάνει προηγουμένως γραπτή εξοφλητική απόδειξη. Ο ταμίας είναι υπόλογος έ-

ναντι του Σωματείου και υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημά-

των ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Τις εισπράξεις του Σωματείου καταθέτει σε τραπεζικό

ίδρυμα που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του στο όνομα του Σωματεί-

ου. Δικαιούται, όμως, να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι πεντακόσια ευρώ για τις

τρέχουσες ανάγκες. Η ανάληψη χρημάτων από τα κατατιθέμενα στην Τράπεζα ενερ-

γείται από τον ταμία κατόπιν ειδικής για αυτό έγκρισης και εξουσιοδότησης του προ-

έδρου και του γραμματέα. Ο ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου (εσόδων-εξόδων ) και κρα-

τά σε φάκελο τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα αντίγραφα διπλοτύπων εισπράξε-

ων. Στην αρχή κάθε εξαμήνου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατά-

σταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου, στο τέλος δε κάθε έτους

συντάσσει και υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό της διαχείρι-

σής του. Στο τέλος κάθε έτους υποχρεούται να υποβάλλει κατάσταση, στην οποία α-

ναγράφονται τα μέλη που οφείλουν τις εισφορές τους.

Άρθρο 25.

1. Τα βιβλία τα οποία πρέπει να τηρεί το Διοικητικό Συμβούλιο είναι : Α. Το μητρώο

τακτικών & επιτίμων μελών. Β. Το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ-

γράφων. Γ. Τα Πρακτικά των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης. Δ. Τα Πρακτικά

των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ε. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο αναγρά-

φονται σε δύο στήλες αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα. ΣΤ. Βιβλίο περιουσίας, στο

οποίο καταχωρίζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου και σημειώνον-

ται οι μεταβολές της Ζ. Αρχείο των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Όλα τα βιβλία τηρούνται και φυλάσσονται από το γραμματέα, το δε βιβλίο Ταμείου

από τον ταμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να ορίσει την τήρηση και άλ-

λων βιβλίων αναγκαίων για την, κατά την κρίση του, πλέον ορθολογική και διαφανή

διαχείριση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Έσοδα – Οικονομική Διαχείριση.

Άρθρο 26.

1. Το Σωματείο είναι ανεξάρτητη «μη κυβερνητική οργάνωση» και δεν έχει κερδο-

σκοπικό χαρακτήρα. Η προσφορά του είναι ανιδιοτελής. Οι πόροι και τα έσοδά του

πρέπει να είναι διαφανείς και νόμιμοι και διατίθενται αποκλειστικά για την υλοποίη-

ση του σκοπού του. Κανένα μέλος του Σωματείου δεν επιτρέπεται να λαμβάνει κάποι-

α παροχή ή αποζημίωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του που είναι άμισθες και

εθελοντικές. 

2. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι το τέλος εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες ει-

σφορές των μελών, οι πολιτικοί και φυσικοί καρποί της περιουσίας του, όπως λ.χ. οι

τόκοι των καταθέσεων και τα έσοδα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του

στοιχείων. Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν επιβαλλόμενες από τη Γενική συνέλευση έ-

κτακτες εισφορές, οι δωρεές και χορηγίες τρίτων και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

3. Το Σωματείο μπορεί να σχηματίζει αποθεματικά από τυχόν πλεόνασμα ή και δωρε-

ές, προοριζόμενα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Άρθρο 27.

Η οικονομική διαχείριση του Σωματείου περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχί-

ζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, η

πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως της αποφάσεως

για την έγκριση συστάσεως του σωματείου, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την

31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβά-

νεται στην πρώτη συνεδρίασή του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Τροποποίηση. Διάλυση. Λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 28.

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μόνο μετά πέν-

τε έτη τουλάχιστον από την έγκρισή του, σύμφωνα με τους ορισμούς του Αστικού

Κώδικα (άρθρα 84 και 99 ΑΚ).
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Άρθρο 29.

1. Το Σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως αν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα.

2. Διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της συνελεύσεως των μελών του  σύμφωνα με

τους ορισμούς του Αστικού Κώδικα (άρθρα 85, 99, 103 και 105 ΑΚ).

3. Μετά τη διάλυση του Σωματείου ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις

του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 30.

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα άρθρα, αναγνώσθηκε, συζητήθηκε

και ψηφίσθηκε, κατά άρθρο και στο σύνολό του, ομόφωνα από την Καταστατική Γε-

νική Συνέλευση.
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