Κ ΑΤΑ Σ ΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου που εδρεύει στον Βύρωνα Αττικής,
με την επωνυμία

‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ - Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’’

ΆΡΘΡΟ 1
Σύσταση Σωματείου
Στον Βύρωνα Αττικής σήμερα 22-11-2017, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό, ως
ιδρυτικά μέλη, αποφάσισαν να συστήσουν Σωματείο, που υπόκειται στις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής ‘’το Σωματείο’’ και του οποίου το
καταστατικό έχει ως εξής:
ΆΡΘΡΟ 2
Επωνυμία - Έδρα
Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ - Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’’. Το Σωματείο έχει ιδίαν σφραγίδα και ίδιον έμβλημα τα οποία καθορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Βύρωνα Αττικής. Το
κατάστημα της έδρας μπορεί να ορίζεται και να μεταφέρεται οπουδήποτε εντός του
ορίων του Δήμου της έδρας, χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού.
ΆΡΘΡΟ 3
Αποστολή - Σκοπός - Μέσα
Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς.
Οι Σκοποί του Σωματείου είναι:						
• Η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και η προστασία των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.
• Η προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και των αλληλέγγυων δράσεων
που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως
φύλλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκρισης.
• Η δημιουργία, η υποστήριξη και η επίτευξη συνεργασίας με ήδη υπάρχοντα Δίκτυα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την υλική και ηθική ενίσχυση και με οποιοδήποτε
άλλο μέσο βοήθεια των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από εθνότητα, χρώμα, φυλή ή θρησκεία και γενικά από κάθε άλλη ατομική ή συλλογική ιδιαιτερότητα.
• Η απευθείας διάθεση Χωρίς Μεσάζοντες τροφίμων, από τους ίδιους τους Παραγωγούς, μέσω της διοργάνωσης Αγορών των Καταναλωτών στα όρια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα του Συλλόγου.
• Η ανάπτυξη της Δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ αντίστοιχων πρωτοβουλιών, που
έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας, του αποκλεισμού, της
περιθωριοποίησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται στο Δήμο μας
ή και αλλού.
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για προβολή της ανάγκης για κοινωνική αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνία με την ενεργοποίηση των πολιτών και όχι με την προβο3

λή λογικών φιλανθρωπίας.
• Η ενίσχυση ή πλαισίωση αντίστοιχων πρωτοβουλιών, που ήδη υπάρχουν και αναπτύσσονται στη λογική αυτών των σκοπών σε όλη την Ελλάδα.
• Η οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό για
τα ζητήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής κρίσης.
• Η δημιουργία επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες ανέργων με άλλα άτομα ή
ομάδες με παρόμοια προβλήματα.
• Η συλλογή τροφίμων, ρούχων, σχολικών ειδών, φαρμάκων και υπηρεσιών, καθώς και
άλλων ποικίλων ειδών και η διανομή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, θα
μπορεί:
• Να δημιουργεί ή μισθώνει κατάλληλες εγκαταστάσεις, να προσλαμβάνει προσωπικό
σύμφωνα με τον νόμο και ειδικευμένους συνεργάτες ή να αναθέτει έργα, να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων εξειδικευμένων φορέων, να προμηθεύεται, να χρησιμοποιεί και
να διαθέτει κατάλληλο υλικό, να διεξάγει έρευνες και μελέτες, να οργανώνει εκδηλώσεις
(συναυλίες, εκθέσεις, πολιτιστικά δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ, και γενικά ο,τιδήποτε προάγει τον πολιτισμό
και την κοινωνική αλληλεγγύη), σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, να προβαίνει σε εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές) και παραγωγές οπτικοακουστικών μέσων.
• Να συνεργάζεται με σωματεία, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ιδρύματα και ινστιτούτα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως και με διάφορους φορείς και οργανισμούς της Ελλάδος ή του εξωτερικού με συναφείς σκοπούς.
• Να προσελκύει πρόσωπα πρόθυμα να ενισχύσουν και στηρίξουν το έργο και την αποστολή του.
• να εκπονεί, διαχειρίζεται και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις στους τομείς που
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Σωματείο και να αναλαμβάνει προγράμματα για τους ιδίους
σκοπούς.
• Να εκδίδει φυλλάδια, περιοδικά και βιβλία σχετικά με τους τομείς που ενδιαφέρουν
το Σωματείο.
• Να εξασφαλίζει επαρκείς οικονομικούς πόρους και να αποδέχεται χρηματοδοτήσεις
και δωρεές για την υλοποίηση των στόχων του Σωματείου και την εξασφάλιση της υλικοτεχνικής του υποδομής.
• Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο μπορεί επίσης να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με παρεμφερείς
σκοπούς εντός ή εκτός Βύρωνα, Αθήνας ή και εκτός Ελλάδας και γενικά οι σκοποί του
Σωματείου μπορούν να επιτευχθούν με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

ΆΡΘΡΟ 4
Διάρκεια
Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται στα δέκα χρόνια από της ολοκληρώσεως της νομίμου συστάσεως αυτού, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 5
Μέλη
1. Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, φυσικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου, εφόσον έχουν
την κατοικία τους εντός των ορίων του Δήμου Βύρωνα Αττικής.
2. Δεν δύναται να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου και αν είναι ήδη μέλος αποβάλλει
αυτοδικαίως την ιδιότητά του αυτή, μετά επιβεβαιωτική απόφαση του ΔΣ όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα από ποινικό δικαστήριο σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης για
εγκλήματα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα με ατιμωτικό χαρακτήρα. Επίσης την
ιδιότητα αυτή του μέλους αποβάλλει, μετά από επιβεβαιωτική απόφαση του ΔΣ, όποιο
από τα μέλη προβεί σε πράξεις ικανές να βλάψουν την φήμη του Σωματείου, ακόμη και
αν δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αυτές από Ποινικό Δικαστήριο.
ΆΡΘΡΟ 6
Εισδοχή των Μελών
1. Για την εισδοχή στο Σωματείο τακτικού μέλους, απαιτείται αίτηση αυτού υποστηριζόμενη από τρία τακτικά μέλη, εκ των οποίων το ένα, τουλάχιστον, να ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου την δεδομένη χρονική στιγμή, και συνοδευόμενη
από: α) δήλωση αυτού ότι έλαβε γνώση του παρόντος Καταστατικού και ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) αποδεικτικό της κατοικίας του εντός των ορίων του Δήμου
Βυρωνα και γ) το ποσό της καθορισμένης εισφοράς για την εγγραφή του.
2. Σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
της αίτησης εγγραφής μέλους, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του σε τακτική συνεδρίαση, η δε σχετική
απόφασή του υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
ΆΡΘΡΟ 7
Δικαιώματα των Μελών
Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στη Διοίκηση του Σωματείου έχουν
τα μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σωματείο.
Ολα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του
Σωματείου.
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ΆΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις των Μελών
1. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση
του σκοπού του Σωματείου, να εκτελούν πρόθυμα τις εργασίες που έχουν αναλάβει και
να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών
Κανονισμών.
2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά και ανελλιπώς τη συνδρομή τους και
να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το
Σωματείο.
ΆΡΘΡΟ 9
Αποβολή Μέλους – Πειθαρχικές ποινές
1. Αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους, με διαπιστωτική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου: α) τα τακτικά και ιδρυτικά μέλη που οριστικά πλέον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού β) τα μέλη που παραιτούνται με τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου
2. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου: α) κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τα Σωματεία, β) κάθε παράβαση του
Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη με το σκοπό
ή τα συμφέροντα του Σωματείου, και δ) η ανάρμοστη και αντίθετη με την ιδιότητα του
μέλους συμπεριφορά.
Τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα επισύρουν τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α) επίπληξη, β) στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι έξι μηνών και γ) διαγραφή
από το Σωματείο.
3. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την
ελεύθερη κρίση του, με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών, με τον περιορισμό ότι:
α) επιβάλλεται πάντοτε η ποινή της διαγραφής από το Σωματείο για σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών, για αντίθεση στο σκοπό ή τα συμφέροντα του Σωματείου και για ανάρμοστη ή αντίθετη με την
ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά, και β) επιβάλλεται: β1) η ποινή της στέρησης των
δικαιωμάτων του μέλους μέχρι έξι μηνών για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων στο Σωματείο πέραν του έτους και β2) η ποινή της διαγραφής
από το Σωματείο για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων
στο Σωματείο μέχρι έξι μηνών πέραν του έτους και μετά την σχετική διαπιστωτική απόφαση του ΔΣ, και εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση προς το μέλος. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται προς έγκριση στην αμέσως
επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση
Μέλος που απέβαλε την ιδιότητά του αυτή για τους ανωτέρω λόγους είναι δυνατόν να
γίνει εκ νέου δεκτό ως μέλος κατόπιν αίτησής του και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν μέσα σ’ ένα μήνα από τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της διαγραφής του εκ-

πληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στο Σωματείο, καταβάλλοντας συγχρόνως
πρόσθετη εισφορά, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν δύναται
να υπερβεί το μισό (1/2) των ως άνω οφειλών του.
ΆΡΘΡΟ 10
Παραίτηση των Μελών
1. Κάθε μέλος του Σωματείου δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και καθ’οιονδήποτε
χρόνο από την ιδιότητά του αυτή, με απλή έγγραφη δήλωσή του σχετικά μ’αυτό προς
το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα κατά την οποία αναγνώστηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΆΡΘΡΟ 11
Διοίκηση - Εκπροσώπηση
1. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε
(5) Μέλη, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρμόδια και για την
εκλογή δύο αναπληρωματικών αυτών Μελών, προς πλήρωση κενούμενων θέσεων των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συγκροτείται σε
σώμα και λειτουργεί, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο
εκλεγούν λιγότερα από 5 μέλη από την Γενική Συνέλευση και μέχρι τον αριθμό των τριών (3) μελών. Ειδικά για την περίοδο από την σύσταση του Σωματείου, έως και την 1η
Ετησια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως μέλη του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται
οι εκ των Ιδρυτικών Μελών: α) Ιωάννης Μαυρίκης του Αθανασίου, β) Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος του Σπυρίδωνος, γ) Σπυρίδων Γράδος του Κωνσταντίνου, δ) Χαρίκλεια
Πράπα του Γεωργίου, ε) Εμμανουήλ Ζακάκης του Διονυσίου. Τα ανωτέρω μέλη του 1ου
Διοικητικού Συμβουλίου θα συνέλθουν και θα συγκροτηθούν σε σώμα εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ολοκλήρωση της νόμιμης συστάσεως του Σωματείο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία στο Σωματείο ή να συνάπτουν με αυτό συμφωνίες που συνεπάγονται
τη λήψη αμοιβής για προσφορά άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη
κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς
το Σωματείο. Επίσης δεν δύνανται να λαμβάνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση
για τις υπηρεσίες που παρέχουν, με εξαίρεση τα ποσά που καλύπτουν δαπάνες για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου, εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 11 αρ. 10 Ν 2251/1994 Η θητεία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα εκλεγόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα, μπορούν δε να εκλεγούν στην θέση αυτή απεριορίστως.
2. Η σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται με βάση τις υποψηφιότητες ή
προτάσεις που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο προ της Γενικής Συνελεύσε-

7

ως. Κανείς δεν δύναται να εκλεγεί, εάν δεν υποβάλει υποψηφιότητα. Με βάση τις ως
άνω υποψηφιότητες το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο
οποίο περιλαμβάνει όλους όσοι δήλωσαν υποψηφιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με σταυρό προτίμησης και ως Σύμβουλοι εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι οι οποίοι έχουν τους περισσότερους σε αριθμό
σταυρούς προτίμησης.

Συνέλευση και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα του και τον Ταμία του Σωματείου.

3. Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: α) όποιος
απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του ή από πέντε συνολικά τακτικές συνεδριάσεις κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων,
εκτός εάν η απουσία οφείλεται σε εύλογο και ανυπέρβλητο κώλυμα, β) όποιος παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) όποιος διαγράφηκε και αποβλήθηκε από το Σωματείο ή απέβαλε αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους
του Σωματείου.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τα προγράμματα δράσης του Σωματείου και τον
προυπολογισμό, αποφασίζει τη λήψη κάθε μέτρου που κατά τη κρίση του είναι πρόσφορο για την εκπλήρωση του σκοπού του, εισηγείται προς την ΓΣ τους προς έγκριση
εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση αυτών και γενικά
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτό έναντι
παντός τρίτου, δικαστηρίων και δημόσιας αρχής.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητά του αυτή με απλή σχετική δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τη ημέρα της συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αναγνώσθηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, να πληροί προσωρινά μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο
κενούμενες θέσεις των μελών που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση, με αντίστοιχο
αριθμό από τα εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση, αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα
με την σειρά ανάδειξής τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που
ορίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο διαρκεί μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση,
θεωρείται δε αυτοδικαίως αναγεγραμμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτής η πλήρωση με εκλογή ή άλλο τρόπο των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που
καλύφτηκαν προσωρινά σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να συνέρχεται και συνεδριάζει μέχρι
την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ακόμη και με αντίστοιχα μικρότερο αριθμό μελών, ήτοι μέχρι τριών (3) κατ’ελάχιστο όριο.
6. Σε περίπτωση κενώσεως περισσότερων από δύο (2) θέσεις από αυτούς που έχουν
εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή που ορίζονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, συγκαλείται απ’ αυτό έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πλήρωση των κενών αυτών
θέσεων καθώς και αυτών που ίσως καλύφθηκαν προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου
διαρκεί όσο θα διαρκούσε και η θητεία εκείνων των οποίων τη θέση πλήρωσαν.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός οκτώ ημερών από τη Γενική

8. Σε κάθε, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, ανανέωση ή αναπλήρωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό δύναται να προβεί σε νέα κατανομή
των αξιωμάτων του, σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο.

10. Το Δ.Σ. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση απολογείται για την περίοδο από
την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
ΆΡΘΡΟ 12
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε,
όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο
δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται πάντοτε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου
προς τα μέλη του η οποία περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται παραπάνω από
τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι
ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
4. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θεωρείται ότι έχει δύο ψήφους.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα
και το Γενικό Γραμματέα ή, σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, από ένα άλλο από
τα μέλη που παρίστανται αντίστοιχα. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
ΆΡΘΡΟ 13
Πρόεδρος
1. Ο Πρόεδρος, πέρα από τις υπόλοιπες αρμοδιότητές του που πηγάζουν από το παρόν
Καταστατικό, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Σωματείου, εκ-
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προσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του προς τρίτους δικαστικώς και εξωδίκως
και ενώπιον κάθε αρχής και κάθε δικαστηρίου και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε κάποιο
άλλο μέλος του την εκπροσώπηση του Σωματείου όπως αυτή αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Εάν ο Πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει, ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
ΆΡΘΡΟ 14
Γενικός Γραμματεύς
1. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τήρησης των διαδικασιών εισδοχής, μετάταξης
και διαγραφής μελών και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Επιμελείται της σύντάξης και τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Γενικό Γραμματέα, αν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα,
εκτός από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από αυτό το τελευταίο.
ΆΡΘΡΟ 15
Ταμίας
1. Ο Ταμίας: α) διαχειρίζεται το ταμείο του Σωματείου με βάση τον εγκεκριμένο ετήσιο
προϋπολογισμό, β) προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές και υπογράφει συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό του Σωματείου ως εκδότου
ή οπισθογράφου, γ) μεριμνά για την κατάθεση στη Τράπεζα από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο των χρημάτων του Σωματείου που δεν είναι αναγκαία για τις καθημερινές
συναλλαγές και σε κάθε περίπτωση του ταμειακού υπολοίπου πέρα από το όριο που
κάθε φορά προβλέπεται από το Νόμο, δύναται δε να αναλαμβάνει στο όνομα και για
λογαριασμό του Σωματείου (ή να το αναθέτει με έγγραφη εντολή του στο αρμόδιο
υπηρεσιακό όργανο) χρήματα από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία και λοιπά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δ) επιμελείται της υποβολής για έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο των μηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τη χρηματική κατάσταση του
ταμείου του Σωματείου, του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και
του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του, ε) επιμελείται της τήρησης των λογιστικών βιβλίων του Σωματείου, που επιβάλλονται κάθε φορά από το Νόμο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να καθορίζει τα τηρητέα βιβλία, εκτός από αυτά που επιβάλλονται από το Νόμο.
2. Τον Ταμία, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα υπόλοιπα (εκτός
από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο
ορίζεται από τον Πρόεδρο, και το γεγονός αυτό αναφέρεται στο πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο και μνημονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασής του. Εάν η απουσία ή το
κώλυμα του Ταμία πρόκειται να υπερβεί το τρίμηνο, αυτός αντικαθίσταται οριστικά με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος του.

ΆΡΘΡΟ 16
Συγκρότηση και αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα φυσικά πρόσωπα ιδρυτικά και τακτικά μέλη
του Σωματείου.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για
κάθε θέμα που υποβάλλεται σ’αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικά με την εξυπηρέτηση
του σκοπού του Σωματείου.
3. Ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης: α) η έγκριση της
ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, του ετήσιου ισολογισμού, και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση της ετήσιας έκθεσης των
Ελεγκτών, καθώς και τα προγράμματα δράσης και ο προυπολογισμός του Σωματείου,
β) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) η απαλλαγή
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, δ) η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η διαγραφή τους από το Σωματείο, ε) η τροποποίηση του Καταστατικού, στ) η διάλυση του Σωματείου, ζ) οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, σε συνδυασμό με τις
εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 17
Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους,
εκτάκτως δε κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που το ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον από
τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει και εκτός
των κεντρικών Γραφείων του Σωματείου, όχι όμως και εκτός της έδρας του. Ρητώς ορίζεται ότι η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εντός του πρώτου τριμήνου
από την ίδρυση και δημοσίευση του Σωματείου.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποστέλλεται σε κάθε τακτικό μέλος δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες νωρίτερα, η οποία περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα
θέματα της συνεδρίασης. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δύναται να
ζητήσει τη σύγκληση αυτή έως την 30η Απριλίου το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των
τακτικών μελών του Σωματείου τηρώντας απαραίτητα όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Εάν, στην τελευταία περίπτωση, το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν συγκαλέσει αυτή εντός δέκα ημερών, δύνανται να το πράξουν όσοι το
ζητούν με έγγραφη πρόσκλησή τους στα υπόλοιπα τακτικά μέλη τηρώντας απαραίτητα όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Καθένα από τα μέλη που δύνανται να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση είναι
δυνατόν να εκπροσωπείται σ’αυτή από κάποιο άλλο απ’αυτά τα μέλη της με έγγραφη
εξουσιοδότηση. Καθένα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δύναται να εκπροσωπεί
μέχρι δύο κατ’ ανώτατο όριο τέτοια μέλη.
11

4. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση δεν δύναται να αποφασίσει για θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης.
5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα μέλη της που παρίστανται
νόμιμα ή εκπροσωπούνται αποτελούν τουλάχιστον τα 2/5 του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφων. Διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χρόνο της αντίστοιχης ημέρας της
επόμενης εβδομάδας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται χωρίς
να απαιτείται νέα σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται απαραίτητα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που παρίστανται νόμιμα ή
εκπροσωπούνται να είναι περισσότερα από τα μέλη της που απουσιάζουν και έχουν
δικαίωμα ψήφων.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι’ ανατάσεως της χειρός, ενώ διεξάγεται κατ’ εξαίρεση μυστική ψηφοφορία για: α) εκλογή ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικής Επιτροπής και Ελεγκτών, β) ζήτημα εμπιστοσύνης προς
το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων, του ισολογισμού
και του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού
από κάθε ευθύνη και δ) προσωπικά εν γένει ζητήματα.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, για μεν την
παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών, τη διαγραφή μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου από το Σωματείο, την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, τη διάλυση του Σωματείου και τη διάθεση της περιουσίας του μετά τη διάλυσή του, για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.
8. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι οποίες λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του Νόμου είναι άκυρες και ανίσχυρες. Κάθε ένσταση
κατά του κύρους κάποιας απόφασης πρέπει να υποβάλλεται στην ίδια συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης η οποία και αποφαίνεται αμέσως γι’ αυτή. Ένσταση κατά της τελευταίας αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που
λαμβάνονται έγκυρα δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη του Σωματείου που
παρίστανται ή απουσιάζουν ή που διαφωνούν.
9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε βιβλίο
που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου
της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο
Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 18
Πόροι
1. Οι πόροι του Σωματείου είναι οι εισφορές εισδοχής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους, οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι χορηγίες των μελών και τρίτων και τα
έσοδα από την περιουσία του Σωματείου, οι τακτικές ή έκτακτες, ενισχύσεις ή χορηγίες
φυσικών ή νομικών προσώπων, Ιδιωτικού ή Δημόσιου δικαίου ως και από άλλες μη
κερδοσκοπικές εταιρείες, κινήσεις Δομών αλληλεγγύης, ή που προέρχονται από δωρεές, οι επιχορηγήσεις, οι κληρονομιές και γενικά κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται
από νόμιμη αιτία. Επίσης κάθε άλλο έσοδο ή πόρος που προβλέπεται από το άρθρο
10 Ν2251/1994, παρ. 6.
2. Επίσης πόροι του Σωματείου είναι τα έσοδα από δημόσιες εκδηλώσεις, από την εκπαιδευτική και εκδοτική δραστηριότητά του, από τις αμοιβές για εκτελούμενα έργα
και παροχή υπηρεσιών, από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και γενικά από τα
περιουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις που αποκτώνται από το Σωματείο κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
3. Η εισφορά εισδοχής μέλους στο Σωματείο και η συνδρομή των μελών για κάθε ημερολογιακό έτος, ορίζονται ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτάκτως ορίζεται με το παρόν, για το πρώτο ημερολογιακό έτος, η εισφορά εισδοχής
μέλους στο ποσό των € πέντε (5) και η ετήσια συνδρομή των μελών στο ποσό των €
πέντε (5).
4. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι, το αργότερο, την ημερομηνία της συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Η συνδρομή των νέων
μελών για το τρέχον κάθε φορά έτος καταβάλλεται μαζί με την εισφορά εισδοχής τους.
ΆΡΘΡΟ 19
Κτήση, Διαχείριση και Διάθεση Περιουσίας
1. Διαχείριση: Απαγορεύεται εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου που συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται επίσης από το
Σωματείο η λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.
2. Διάθεση: Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Σωματείου για σκοπούς διαφορετικούς απ’αυτούς που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.
ΆΡΘΡΟ 20
Οικονομικό Έτος
1. Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’εξαίρεση για το πρώτο έτος λειτουργίας του Σωματείου, η
χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχομένη την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διατυπώσεων σύστασής του, και λήγουσα την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου (31-12) του
επομένου ημερολογιακού έτους.
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2. Σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου για κάθε οικονομικό χρόνο
που λήγει και την οικονομική κατάστασή της κατά τη λήξη αυτού του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον ετήσιο ισολογισμό υποβάλλει στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σχετικό διαχειριστικό απολογισμό.
ΆΡΘΡΟ 21
Ελεγκτές
1. Την οικονομική διαχείριση του Σωματείου παρακολουθούν και ελέγχουν δύο Ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι Ελεγκτές.
2. Οι Ελεγκτές για την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν
γνώση όλων των στοιχείων των σχετικών με την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης, της αλληλογραφίας του Σωματείου και του αρχείου της γενικότερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στην διάθεση των Ελεγκτών τα ανωτέρω στοιχεία
εντός τριών ημερών.
3. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν κάθε χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά
με τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου το προηγούμενο οικονομικό έτος.
ΆΡΘΡΟ 22
Εκκαθάριση
1. Το Σωματείο διαλυόμενο τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενο μόνο
για το σκοπό της εκκαθάρισης.
2. Μετά την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις
εκκαθαριστές οι οποίοι κατά πλειοψηφία αποφασίζοντας και ενεργώντας προβαίνουν
στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου σύμφωνα με το νόμο.
3. Οποιοδήποτε υπόλοιπο περιουσίας απομένει μετά την εκκαθάριση και την διάλυση
του Σωματείου, περιέρχεται στον Δήμο Βύρωνα, προς εκπλήρωση των σκοπών του
Σωματείου.
ΆΡΘΡΟ 23
Εσωτερικοί Κανονισμοί
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Σωματείου καθώς και των υπηρεσιών στην έδρα
του ή και τα εκτός έδρας Γραφεία του ρυθμίζονται με Εσωτερικούς Κανονισμούς οι
οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Βύρωνας 22 Νοεμβρίου 2017
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