ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΤΩΝ, ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Ελευθεροχωριτών, ο Άγιος
Αθανάσιος». Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Το σωματείο έχει ως σφραγίδα θυρεό που απεικονίζει την εικόνα του Αγίου
Αθανασίου και κυκλικά θα αναγράφεται η ονομασία του σωματείου.
Άρθρο 2
Σκοποί της ένωσης είναι:
α) Η αλληλογνωριμία και αμοιβαία υποστήριξη και σύσφιξη των
σχέσεων μεταξή των μελών του σωματείου και η προβολή του ρόλου τους στον
ιδιαίτερο τομέα ενασχόλησης του και στην κοινωνία γενικότερα,
β) Η βοήθεια του χωριού με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο,
γ) Η ανάδειξη νέων μελών
δ) Η προβολή και προώθεση θεμάτων των τοπικών ηθών και εθίμων του χωριού.
Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών
Η πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων και περιγραφομένων σκοπών του
Σωματείου δύναται να επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Ως τέτοια μέσα ενδεικτικά
αναφέρονται τα εξής:
α) Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων όπως συνέδρια,
ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λ.π., ανοικτών για το ευρύ κοινό, σχετικά με επίκαιρα
θέματα ή προβλήματα που αναφέρονται στους σκοπούς του Σωματείου, και η διεξαγωγή
ερευνητικών δραστηριοτήτων προς το σκοπό προώθησης και επίτευξης των ανωτέρω
αναφερόμενων σωματειακών σκοπών καθώς και η πραγματοποίηση διαλέξεων και δημοσίων
ομιλιών.
β) Η οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, στις οποίες θα προβάλλονται τα ήθη και
έθιμα του χωριού, η σύσταση και λειτουργία αρχείου, η έκδοση επιστημονικών φυλλαδίων,
βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων όπως
συνεστιάσεων, συναυλιών κ.λ.π.
γ) Η έκδόση εντύπων, που θα απευθύνονται στα μέλη του σωματείου, στους χορηγούς,
δωρητές και στους συνδρομητές των εντύπων.
δ) Η ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς.
στ) Η ανάπτυξη επαφών και σχέσεων με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, με την τοπική
αυτοδιοίκηση και γενικά με τα ερευνητικά κέντρα καθώς και με τις επαγγελματικές,
οικονομικές και πολιτιστικές οργανώσεις και φορείς της χώρας, μη αποκλειόμενης και της
δυνατότητας καταρτίσεως σχεδίων και προτάσεων νόμων και διαταγμάτων, που να
προτείνονται αρμοδίως για ψήφιση ή έγκριση μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των
κανόνων δικαίου που ισχύουν στη χώρα.
ζ) Η ανάπτυξη ιστοσελίδας του σωματείου, που θα προβάλλει και θα συμβάλει στο έργο
του σωματείου.

KΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
Άρθρο 4
Κατηγορίες Μελών
Το σωματείο απαρτίζεται από τα μέλη του. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και
επίτιμα μέλη.
Άρθρο 5
Τακτικά Μέλη
Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, ανεξάρτητα από φύλο η
εθνικότητα, εφόσον υπάγονται σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
- Έχουν δικαίωμα ψήφου στο χωριό «Ελευθεροχώρι».
- Έχουν γεννηθεί στο χώριό «Ελευθεροχώρι» και διατηρούν άμεσες επαφές με την
κοινότητα του «Ελευθεροχωρίου», οι σύζυζοι, τα τέκνα και οι εγγονοί τους.
Τα τακτικά μέλη θα έχουν όλα τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις των μελών,
περιλαμβανομένου και του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Άρθρο 6
Πάρεδρα μέλη
Πάρεδρα μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα ανεξάρτητα από φύλο η
εθνικίτητα, εφόσον:
-Ενδιαφέρονται για τη διάδοση των ηθών, εθίμων και παραδόσεων του
«Ελευθεροχωρίου» ή έχουν οιαδήποτε σχέση με το χωριό «Ελευθεροχώρι» και εφόσον δοθεί
ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα πάρεδρα μέλη θα μπορούν να μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου και
στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου χωρίς δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Θα μπορούν
επίσης να μετέχουν σε επιτροπές, ομάδες Εργασίας και άλλες δραστηριότητες που καθορίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Τα πάρεδρα μέλη που αποκτούν τα προσόντα για
να γίνουν τακτικά μέλη μπορούν με αίτηση τους και μετά από έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου να γίνουν τακτικά μέλη.
Άρθρο 7
Συνδεδεμένα μέλη
Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, ανεξάρτητα από το φύλο ή την
εθνικότητα,εφόσον τυγχάνουν γενικότερης αναγνωρίσεως υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί
ειδική έγκριση για την εγγραφή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που θα
λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των ¾ των μελών του.
Τα συνδεδεμένα μέλη θα μπορούν να μετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου πλην
της Γενικής Συνελεύσεως και δεν θα έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Άρθρο 8
Επίτιμα μέλη
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) παμψηφεί λαμβανομένης, μπορεί να
απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε μη μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν
προσφέρει εξαιρετικές υπερεσίες στον αντίστοιχο τομέα τους ή τυγχάνουν γενικότερης
αναγνώρισης στην κοινωνία.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσονται από την καταβολή όλων των προβλεπόμενων προς προς το
Σωματείο συνδρομών και εισφορών. Απολαύουν δε όλα τα δικαιώματα των μελών, πλην
αυτού να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στις Γ.Σ.,στις οποίες μπορούν να
παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο λόγου. Ο αριθμός των επίτιμων μελών, σε καμιά
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/20 του όλου αριθμού των μελών του Σωματείου που
έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 9
Εγγραφή μέλους στο Σωματείο
Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο απαιτείται, είτε (i) αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε
(ii) πρόταση δύο τακτικών μελών του Σωματείου, την οποία θα αποδέχεται εγγράφως με το
ίδιο η με άλλο έγγραφο το προτεινόμενο μέλος.
Στην αίτηση ή την αποδοχή θα πρέπει να αναφέρεται ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται
πλήρως τις προβλέψεις, τους όρους του καταστατικού και τους σκοπούς του σωματείου.
Εφόσον απαιτείται θα συνυποβάλλονται και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι
συντρέχουν οι προύποθέσεις εγγραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και με
απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο των μελών, αλλιώς
απορρίπτει την αίτηση.
Για την εγγραφή τακτικών, συνδεδεμένων και πάρεδρων μελών στο Σωματείο, απαιτείται η
καταβολή εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής. Τα αυτά μέλη καταβάλλουν και ετήσια συνδρομή.
Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της τακτικής ετήσιας συνδρομής των μελών
καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση (η κατ’ εξουσιοδότησή της από το Δ.Σ.) και μπορούν να
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κατηγορίες των μελών και να αυξομειώνονται.
Άρθρο 10
Δικαιώματα των Μελών
Τα τακτικά μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές
Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις τις διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για
κάθε ζήτημα που τίθεται σε ψηφοφορία , που αφορά τους σκοπούς του Σωματείου, έχουν δε
το δικαίωμα να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται νόμιμα από
το Σωματείο.Τα πάρεδρα, τα συνδεδεμένα και τα επίτιμα μέλη έχουν τα αντίστοιχα
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 αντίστοιχα.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των Μελών
1.Τα μέλη ευθύνονται για την καταβολή των ετήσιων εισφορών τους. Η ετήσια συνδρομή
πρέπει να καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
2.Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να μετέχουν στις δραστηριότητες της ενώσεως και να
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις τους,τις υπηρεσίες τους και την προσωπική
τους εργασία για τους σκοπούς του Σωματείου.
3. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και δικαιώματος
εγγραφής.
Άρθρο 12
Αποχώρηση Μέλους
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο, υπό την
προϋπόθεση ότι θα υποβάλει αίτηση διαγραφής από το μητρώο των μελών. Η αίτηση θα
πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της λήξεως του
διαχειριστικού έτους και υσχύει για το τέλος του. Το μέλος ποθ αποχωρεί υποχρεούται να
καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την
ημέρα της διαγραφής του.
Άρθρο 13
Αποβολή Μέλους
Μέλος που έχει καθυστερήσει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς του για ένα χρόνο και
παραπάνω δύναται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποβληθεί.Μόνον
εάν καταβάλει τις καθυστερούμενες οφειλές είναι δυνατή η επαναγγραφή του από το
Διοικητικό Συμβούλιο.Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του

Σωματείου ή φέρνει αντιρρήσεις και εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και τις Γενικής Συνελεύσεως, ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη
με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου, αποβάλλεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση όμως αυτή τίθεται στην κρίση της Γενικής Συνελεύσεως
που αποφαίνεται οριστικά. Ένα μέλος δεν αποβάλλεται ούτε χάνει την ιδιότητα του μέλους εκ
μόνου του λόγου ότι συνταξιοδοτήθηκε ή απεχώρησε από την ενεργό επαγγελματική δράση ή
άλλαξε τομέα αποσχολήσεως.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις Διαγραφόμενων και Παραιτούμενων Μελών
Το διαγραφόμενο ή παραιτούμενο μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται,σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί σωματείων, απέναντι του Σωματείου, για τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει,
κατά το χρόνο που είταν μέλος του Σωματείου. Το διαγραφόμενο ή παραιτούμενο μέλος
στερείται του δικαιώματος να ζητήσει την επιστροφή των όσων κατέβαλε, λόγω δικαιώματος
εγγραφής ή συνδρομής ή να έχει απαιτήσεις από την περιουσία του Σωματείου, είτε κατά το
χρόνο της διαγραφής είτε κατά τη λύση του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 15
Όργανα του Σωματείου
Όργανα του Σωματείου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών,
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), και
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 16
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο σώμα του Σωματείου, αποφασίζει για
όλες γενικώς τις υποθέσεις του και ασκεί την ανώτατη εποπτεία επί του Σωματείου.
Άρθρο 17
Σύγκληση-Απαρτία-Πλειοψηφία
Οι γενικές συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές
είναι ετήσιες και συγκαλούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Οι
έκτακτες γίνονται όταν το διοικητικό συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή ζητηθεί από το 1/20
τουλάχιστων των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο
στην οποία να αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης να καλέσει τη
συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ¼ των μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την
έναρξη της συνελεύσεως θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της. Οι αποφάσεις των
συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφεία των παρόντων.
Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, τα μέλη, χωρίς άλλη πρόσκληση
συνέρχονται σε επαναληπτική συνεδρίαση εντός των επομένων δέκα (10) ημερών από αυτή
που ματαιώθηκε στον αυτό τόπο και χρόνο, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι
βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
Για τη λήψη αποφάσεως που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, με την επιφύλαξη
του άρθρου 35 του παρόντος, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 18
Πρόσκληση Μελών
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον πρόεδρο, υπογράφονται δε και
από τον γενικό γραμματέα, ο οποίος φροντίζει να τις αποστείλει ταχυδρομικώς ή
τηλεομοιοτυπικώς ή μέσω διαδικτύου (e-mail) σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη δέκα (10)
τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως που oρίστηκε για τη συνέλευση. Η
πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως και τα θέματα που
θα συζητηθούν. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στα γραφεία του Σωματείου και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Σωματείου. Με την ανάρτηση δε αυτή θεωρείται ότι έχουν προσκληθεί
όλα τα μέλη.
Άρθρο 19
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Κατά την Ετήσια Τακτική Συνέλευση λογοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο δια του προέδρου
για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής
διαχειρίσεως, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής που αφορά τον έλεγχο της διαχειρίσεως
και η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχειρίσεως.
Επίσης εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του ερχόμενου έτους, τον
οποίο προϋπολογισμό καταρτίζει υποχρεωτικά το διοικητικό συμβούλιο.
Άρθρο 20
Αντιπροσώπευση Απόντων Μελών στις Γενικές Συνελεύσεις
1. Στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, μέλος του Σωματείου,
που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να αντιπροσωπεύσει, με δικαίωμα ιδίας ψήφου, άλλο
μέλος
που
έχει
δικαίωμα
ψήφου
και
είναι
απόν
ή
κωλύεται.
Η
πριν
από
τη
συνεδρίαση,
με
έγγραφο
του
αντιπροσώπευσηαποδεικνύεται,
αντιπροσωπευομένου, νόμιμα υπογεγραμμένο.
2. Κανένας δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος.
3. Ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω αντιπροσωπευομένων, συνυπολογίζεται
Για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας κατά το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 21
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Σωματείο διοικεί υπεύθυνα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει
των νόμων και του κακαστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του
Σωματείου, παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων
ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο,εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως και
εφαρμόζει το καταστατικό.
Ειδικότερα και χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της προηγούμενης παραγράφου, το
Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες εδεικτικές αρμοδιότητες:
α) Προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία
του Σωματείου και αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσεως του Σωματείου και για τις σχετικές
δαπάνες.
β) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
προβαίνει σε όλες τις ενέργγειεςγια τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Εκπροσωπεί το Σωματείο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε
Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών,
δημοτικών η άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας
και συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή
φυσικά και νομικά πρόσωπα.
δ) Συντάσσει τον απολογισμό και ισολογισμό του Σωματείου.

ε)
Εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων του Σωματείου, συνάπτει
οποιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει
και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδει,
αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί και γενικά ασχολείται με οποιουσδήποτε
τίτλους
διαπραγματεύσιμους
ή
μη
περιλαμβαωομένων
ενδεικτικά
επιταγών,
συναλλαγματικών, γραμματίων.
στ) Διαπραγματεύεται, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής
περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθήκων, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων
κάθε μορφής, δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση
των σκοπών του Σωματείου.
ζ) Αγοράζει και πωλεί την κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου ή οποιοδήποτε
στοιχείο της, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα του
Σωματείου.
η) Αρχιζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική η ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκεί τακτικά
έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις,παραιτείται από
δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα και προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, περατώνει
ή καταργεί δίκες και συνάπει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο,
επιβάλει συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα,εγγράφει
υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχει την συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω,
προβαίνει σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχει σε διαδικασίες πτωχεύσεως,
σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν
γένει μέχρι του πέρατός της και διορίζει δικηγόρους για να εκπροσωπούν το Σωματείο
δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα η σε οποιαδήποτε άλλα.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται στους
περιορισμούς του νόμου και των ειδικότερων άρθρων του παρόντος καταστατικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με
Απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (
εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση του
Σωματείου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνος και την
έκταση αυτής της ανάθεσης. Αύτη η απόφαση του Δ.Σ. δεσμεύει τους τρίτους εφ’ όσον τους
έχει κοινοποιηθεί και μέχρις ότου τους γνωστοποιηθεί η ανάκληση ή τροποποίησή της.
Άρθρο 22
Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Σωματείου
1.
Εφόσον το Δ.Σ. δεν αποφασίσει διαφορετικά, το Σωματείο εκπροσωπείται στις
δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.
Με απόφαση του το Δ.Σ., λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 3, μπορεί να
αναθέτει την εκπροσώπησή του για ορισμένα θέματα ή για ορισμένες κατηγορίες θεμάτων και
σε άλλα πρόσωπα.
2. Τα έγγραφα του Σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή
ένα μέλος που οπίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 23
Εκλογή – Συγκρότηση σε σώμα
Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε διετία από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία των
παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών του Σωματείου.
Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση με την επιμέλεια του συμβούλου που
πλειοψήφησε μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξή των μελών του, τον
πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία του Σωματείου. Η θητία των μελών
του Δ.Σ. είναι για δύο χρόνια που αρχίζουν από την ημερομηνία εκλογής του. Η θητεία του
Δ.Σ.παρετείνεται μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από τη Γ.Σ. εφόσον αυτή λάβει χώρα το πολύ
εντός διμήνου από την λήξη της θητείας του Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα
λήξει κατά την Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για τη ζημία που το Σωματείο θα
υποστεί από αμέλεια ή από πρόθεση και μπορεί να ανακληθούν ατομικά ή στο σύνολό τους
από την Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με παρουσία τουλάχιστον των μίσων
εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.
Άρθρο 24
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο μετά από πρόσκληση που υπογράφεται
από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και αναγράφονται σε αυτήν τα θέματα της
ημερησίας διατάξεως και συνεδριάζει έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη με πρόσκληση του
Προέδρου ή αν το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ.βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον κατά τη
συνεδρίαση παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται από
την πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου.
Εάν όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι παρόντα και συμφωνούν μπορούν να λαμβάνουν
αποφάσεις και επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως ή και χωρίς πρόσκληση. Τα πρακτικά
υπογράφονται από όλους τους παρόντες, αντίγραφα δε ή αποσπάσματα αυτών υπογράφονται
από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρώτη του και ένα μέλος του Δ.Σ.
Εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε κατά
σειρά συνεδριάσεις η καθηστερεί την καταβολή των εισφορών του περισσότερο από έξι μήνες
( και μετά από πρόσκληση εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή τους), με απόφαση των
υπολοίπων μελών μπορεί να αντικατασταθεί με τον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα
σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συμβούλους. Η
αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε ύστερα από απόφασφ της Γ.Σ.
Άρθρο 25
Αναπλήρωση μελών Δ.Σ.
Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, αποβολής ή διαρκούς κωλύματος κάποιου μέλους
του Δ.Σ.καλείται να το αναπληρώσει, με φροντίδα του προέδρου, ένα από τα
αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη συγκαλείται η
Έκτακτη Γ.Σ. να εκλέξει αντικαταστάτη του εκλιπόντος μέλους. Σε περίπτωση παραιτήσεως
κλπ.,άνω των τεσσάρων μελών του Δ.Σ., συγκαλείται Γ.Σ. προς ενέργεια εκλογών και εκλογή
νέου Δ.Σ.
Άρθρο 26
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά
των κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές με αυτες. Επίσης,
συγκαλεί,προεδρευεί, και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.,δίδει το λόγο κατά
σειρά σε όποιον τον ζητήσει και τον αφαιρεί από όσους εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και
λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε
ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση αν
είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του
Δ.Σ. και των Γ.Σ.,υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα
πληρωμής, αποδείξεις ή πιστωτικούς τίτλους (επιταγή, συναλλαγματική κλπ.), όπως επίσης
και κάθε πράξη αποδοχής κληρονομιών, δωρεών ή κληροδοσιών προς το Σωματείο και
γενικά κάθε δικαιοπρακτικό συμβόλαιο που αφορά την περιουσία του Σωματείου. Επίσης
υπογράφει μαζί με τον γενικό γραμματέα τα πρακτικά του συμβουλίου και των Γ.Σ. Σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του προέδρου, το οποίο διαπιστώνεται με έγγραφη δήλωση
του ή απόφαση του Δ.Σ., τον αναπληροί διαδοχικά ο αντιπρόεδρος και σε κώλυμα του
αντιπροέδρου, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των συμβούλων, εξαιρουμένων των μελών του Δ.Σ.
που κατέχουν το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

Άρθρο 27
Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του σε
όλα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα του, εκλιπόντος δε του Προέδρου ασκεί
καθήκοντα Προέδρου, μέχρι τη συμπλήρωση του Δ.Σ και εκλογή νέου Προέδρου απο το Δ.Σ.
Με απόφαση του Δ.Σ. για την οποία έχει ψηφίσει θετικά και ο Πρόεδρος, θα μπορούν να του
ανατίθενται και άλλα καθήκοντα.
Άρθρο 28
Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει στο γραφείο του Σωματείου τα αρχεία
και τη σφραγίδα του Σωματείου και τα βιβλία μητρώου των μελών, πρωτοκόλλου και
πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. Σε συνεργασία με τον Ταμία υποβάλλει ανά τρίμηνο προς το Δ.Σ.
λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές, συντάσει και υπογράφει με
τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα,
τίτλους, δικαιοπραξίες του Σωματείου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια
διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Γενικού Γραμματέα
τον αναπληροί ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 29
Ταμίας
Ο ταμίας εισπράτει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του
Σωματείου και την υπογραφή του, τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα
του Σωματείου. Ο ταμίας ενεργεί για κάθε πληρωμή βάση ενταλμάτων που εκδίδονται μετά
από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο
και τον γενικό γραμματέα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Σωματείου. Το Δ.Σ. μπορεί
να ορίζει με απόφαση του ότι σε κάθε ένταλμα πληρωμής μεγαλύτερο από ένα ορισμένο
ποσό, πρέπει να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που ενέκρινε
την πλήρωμή της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξε του δικαιούχου.
Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη
Για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε οποιαδήποτε
αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, όλες τις εισπράξεις του Σωματείου ενώ με απόφαση
του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται ένα ποσό που θα δικαιούται να κρατεί στα χέρια του για τις
επείγουσες τυχόν δαπάνες του Σωματείου. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθέι
στην Τράπεζα ενεργείται από τον ταμία κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως από
το Δ.Σ., η οποία μπορεί να αφορά και ορισμένη, σαφώς προσδιορισμένη, κατηγορία
εισπράξεων ή ποσών.
Ο ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους
όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλει προς το Δ.Σ. συνοπτική
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου διμήνου και υποβάλει στη ετήσια Γ.Σ.
τον απολογισμό της διαχείρίσεως του έτους που έληξε και της περιουσίας του Σωματείου.
Εάν ο ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί όσα ορίζονται με αυτό,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε (8)
Ημέρες.
Άρθρο 30
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου σε σχέση με τα
πραγματοποιηθέντα έσοδα και της πηγές τους και τις δαπάνες, ανατίθεται σε τριμελή
Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη του Σωματείου, που εκλέγεται από την Ετήσια Γ.Σ. και
έχει θητεία ίδια με την θητεία του Δ.Σ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδίως
δε επιβλέπει αν αυτές συμφονούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις
αποφάσεις της Γ.Σ. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να

ζητεί οποτεδήποτε να της επιδεικνύουν το περιεχόμενο του ταμείου. Συντάσσει έκθεση περί
της διαχειρίσεως του Δ.Σ. και την υποβάλλει στην Γ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη
μετά την εκλογή της, συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο της ο οποίος και διευθύνει τις
εργασίες αυτής.
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Άρθρο 31
Αρχαιρεσίες
Κάθε διετία, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της
Τριμελλούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στο τέλος της ετήσιας Γ.Σ. του
αντιστοίχου έτους ή στην περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος στο τέλος της αντίστοιχης
έκτακτης Γ.Σ. Δικαιώματα του εκλέγεσθαι και του εκλέγειν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που
είναι ταμειακώς εντάξει. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο τα πάρεδρα μέλη που είναι
ταμειακώς εντάξει. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την
ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.
Στην πρόσκληση της ετήσιας Γ.Σ. κατά την οποία θα γίνουν οι αρχαιρεσίες περιλαμβάνεται
και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς την Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο (3) ημέρες πριν
από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και το Δ.Σ. ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων το
αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας αναρτώντας πίνακα των υποψηφίων στα
γραφεία του Σωματείου σε εμφανές σημείο, χωριστά για το Διοικητικο Συμβουλίο και για την
Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η Γ.Σ., πριν από το πέρας της συνεδριάσεως της εκλέγει με σχετική πλειοψηφία των
παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Σωματείου, με φανερή ψηφοφορία,
τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών. Τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής δεν πρέπει να είναι μέλη που έχουν θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο
Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται ξεχωριστά σε
ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρις ότου ψηφίσουν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη
που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς εντάξει. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να
θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και
μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η
Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και κηρύσσει το
πέρας αυτής αφού προσκαλέσει τρεις φορές τυχόν παρευρισκόμενα μέλη να προσέλθουν να
ψηφίσουν και αυτά δεν προσέλθουν.
Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σχετική πλειοψηφία) και σε
περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση υπό της Εφορευτικής Επιτροπής. Από αυτούς
θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για μεν το Δ.Σ. οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά
εκλογής, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά. Από τους
υπολοίπους υποψηφίους οι πρώτοι τρεις (3) για το Δ.Σ. και οι πρώτοι δύο (2) για την
Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τη σειρά ψήφων που
έλαβαν.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή και τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της γενικής συνελεύσεως και
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας ανακοινώνονται από την Εφορευτική Επιτροπή και αναρτώνται σε εμφανές
σημείο στα γραφεία του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 32
Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες εισφορές των μελών,
δωρεές,κληροδοτήματα και κληροδοσίες των τακτικών, των επίτιμων μελών ή τρίτων, έσοδα
από κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου, τυχόν έκτακτες εισφορές, οι τόκοι των
κεφαλαίων, και οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο.
Άρθρο 33
Διαχειριστικό έτος
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την ίδρυση του Σωματείου και λήγει την
31/12/2005.
Άρθρο 34
Βιβλία Σωματείου
Το Σωματείο τηρεί τα πιο κάτω βιβλία:
Α. Γενικά:
(i) Βιβλίο Μητρώου Μελών.
(ii) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
(iii) Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
(iv) Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ.
Β. Λογιστικά:
(i) Βιβλίο Απογραφής, όπου καταγράφεται με λεπτομέρεια κατά τη λήξη κάθε διαχειριστικού
έτους η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
(ii) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων (Βιβλίο Ταμείου), όπου καταχωρούνται με λεπτομέρεια όλα τα
έσοδα και οι πληρωμές του Σωματείου.
(iii) Διπλότυπο αποδείξεων, και
(iv) Διπλότυπο ενταλμάτων πληρωμών, βάσει των οποίων ο Ταμίας του Σωματείου διενεργεί
όλες τις πληρωμές όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 35
Λύση του Σωματείου
Το Σωματείο λύεται στι κάτωθει περιπτώσεις:
(α) Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απαρτία ¾ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου.
(β) Αυτοδίκαια εάν τα μέλη του Σωματείου μειωθούν σε λιγότερο από δέκα (άρθρο 104 ΑΚ).
(γ) Με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση της διοίκησης του Σωματείου
ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών ή της εποπτεύουσας αρχής, εάν:
(i) λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβεί αδύνατη η ανάδειξη
διοίκησης ή γενικά καταστεί αδύνατη η εξακολόυθηση του Σωματείου σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος.
(ii) έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του Σωματείου ή ύστερα από μακρόχρονη αδράνεια
εγκαταλειφθεί ο σκοπός του.

(iii) επιδιώξει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που ορίζεται στον παρόν καταστατικό ή αν
ο σκοπός ή η λειτουργεία του αποβεί παράνομη ή ανήθικη ή αντίθετη προς τη δημόσια τάξη
(άρθρο 105 ΑΚ).
Με μέριμνα των εκκαθαριστών του Σωματείου ή του τελευταίου Δ.Σ. πρέπει να
γνωστοποιείται η λύση του Σωματείου, εντός εύλογου χρόνου, πρρος το αρμόδιο πρωτοδικείο
για εγγραφή στο βιβλίο, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Αστικού Κώδικα και ενημέρωση του
σχετικού φακέλου και της εποπτεύοσαας αρχής. Η καταχώρηση πιστοποιεί το γεγονός της
λύσης και δεν έχει συστατικό χαρακτήρα.
Άρθρο 36
Εκκαθάριση
Η εκκαθάριση ενεργείται από εκκαθαριστές. Εκκαθαριστές διορίζονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και ο Ταμίας του Σωματείου. Η εξουσία τους περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.
Χρόνος εκκαθάρισης ορίζεται, το μέγιστο, ένα έτος.
Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως μετά το τέλκος του έργου τους, υποβάλουν στην
εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τουςπρος εκκαθάριση της περιουσίας του
Σωματείου.
Η εκκαθάριση ενεργείται κατά τις διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονομιάς που
εφαρμόζονται ανάλογα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
2.
1.
2.
3.
1.
3.

Το προσωρινό Δ.Σ. του Σωματείου θα αποτελείται από:
Καζέλη Λεωνίδα του Παντελή, Πρόεδρο
Ντούρο Φώτιο του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο
Καζέλη Βασίλειο του Δημητρίου, Γενικό Γραμματέα
Παππά Δημήτριο του Σπυρίδωνος, Ταμία
Νικούλη Δημήτριο του Θωμά,
Τσαλίκης Χρήστος του Νικολάου,
Κεραμάς Ελευθέριος του Αθανασίου ως τακτικά μέλη και τους:
Νικούλης Σταύρος του Βασιλείου,
Κεραμάς Φώτιος του Αθανασίου, ως αναπληρωματικά μέλη με την ανωτέρω σειρά.
Η προσωρινή Εξελεγκτική Επιτροπή θα αποτελείται από:
Κεραμάς Τηλέμαχος του Βασιλείου,
Παππάς Θεόδωρος του Ιωάννη,
Νικούλης Αθανάσιος του Θωμά, ως τακτικά μέλη και τους:
Τσαβός Βασίλειος του Γεωργίου, ως αναπληρωματικά μέλη, με την ανωτέρω σειρά.
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσ’ιευση του παρόντος καταστατικού και μετά από
πρόσκληση του πρώτου αναγραφόμενου ανωτέρω μέλος τους, το πρώτο Δ.Σ. Κακαι η πρώτη
Ε.Ε. θα συνέλθουν σε οργανωτική συνεδρίαση για την συγκρότηση τους σε σώμα, σύμφωνα
με τα άρθρα 23 και 30 αντίστοιχα.
Άρθρο 38
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα και για όσα θέματα
δεν ρυθμίζονται από αυτό, ισχύουν οι εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου.
Αθήνα 18/02/2005

Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη.
Τα ιδρυτικά μέλη:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1/. Καζέλης Λεωνίδας του Παντελή
2/. Ντούρος Φώτιος του Δημητρίου
3/. Τσαλίκης Χρήστος του Νικολάου
4/. Νικούλης Δημήτριος του Θωμά
5/. Καζέλης Βασίλειος του Δημητρίου
6/. Κεραμάς Ελευθέριος του Αθανασίου
7/. Νικούλης Ευάγγελος του Θωμά
8/. Ντούρος Παύλος του Κωνασταντίνου
9/. Κώστας Γεώργιος του Εμμανουήλ
10/. Παππάς Δημήτριος του Σπυρίδωνος
11/. Κεραμάς Τηλέμαχος του Βασιλείου
12/. Παππάς Θεόδωρος του Ιωάννη
13/. Κυριακής Χρήστος του Θεοδώρου
14/. Μούτσιος Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος
15/. Κυριακής Μιχαήλ του Λαζάρου
16/. Κεραμάς Φώτιος του Αθανασίου
17/. Νικούλης Σταύρος του Βασιλείου
18/. Νικούλης Αθανάσιος του Θωμά
19/. Παππάς Οδυσσέας του Ιωάννη
20/. Τσιαβός Βασίλειος του Γεωργίου

