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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

«ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ».  

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΔΡΑ 

Το σωματείο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Η σφραγίδα του σωματείου είναι τετράγωνη και αναγράφεται η επωνυμία, ο αριθμός 

μητρώου στα βιβλία του Πρωτοδικείου και η διεύθυνση του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Σκοποί του σωματείου είναι η μελέτη, η ανάληψη δράσεων, η διάδοση και η 

υποστήριξη των παρακάτω ζητημάτων:  

1. Στάση πληρωμών των τοκοχρεολυσίων, έλεγχος και διαγραφή του δημόσιου 

χρέους.  

2. Ανάπτυξη κινήματος για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του 

χρέους, ιδίως με τοπικές επιτροπές, εκδηλώσεις, μαζική κινητοποίηση γυναικών, 

ανέργων, νεολαίας και μεταναστών. Συνεργασία με φορείς, συνδικαλιστικές, 

πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις, συλλογικότητες και πρόσωπα, ιδίως της 

Βόρειας Ελλάδας, που ενεργούν  για παρόμοιους σκοπούς. Συνεργασία με πρόσωπα 

που έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της διαγραφής του χρέους.  

3. Ανάκτηση των εργαλείων της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής 

(έξοδος από το ευρώ), και παραγωγική αξιοποίηση των πόρων που έτσι θα 

εξοικονομηθούν προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων με κριτήριο την εξυπηρέτηση 

των βασικών τους αναγκών. 
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4. Προστασία της εργασίας. Υποστήριξη των αιτημάτων των εργαζόμενων, στην 

κατεύθυνση της απαλλαγής από το χρέος, για την ανασυγκρότηση της χώρας. 

Προώθηση με κάθε τρόπο του εργατικού και κοινωνικού ελέγχου στα μέσα 

παραγωγής, ιδίως για τη διάσωση θέσεων εργασίας και την προστασία του 

εισοδήματος.  

5. Διαγραφή χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.  

6. Δημόσια κεντρική τράπεζα χωρίς συμμετοχή ιδιωτών. 

7. Υπεράσπιση των πολιτικών, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, ιδίως με την κατάργηση του Μνημόνιου, του Μεσοπρόθεσμου 

Προγράμματος Δημοσιονομικής Εξυγίανσης, του Μνημόνιου 2, του Public Sector 

Initiative, και όλων των επαχθών μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν με 

αιτιολόγηση το χρέος. 

8. Ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιπτώσεων που έχουν η 

συμμετοχή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ευρωζώνη. Έξοδος 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΕTXΣ, EFSF) και αποχώρηση από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη με την 

οποία παραχωρούνται αρμοδιότητες άσκησης οικονομικής πολιτικής της χώρας. 

Συμμετοχή στον κοινό αγώνα για τη δημιουργία μιας Ευρώπης των εργαζομένων. 

Επιστημονική μελέτη (δημιουργία επιστημονικών επιτροπών) των συνθηκών που θα 

επικρατήσουν με την έξοδο της χώρας από το ευρώ, και παρουσίαση λύσεων με 

γνώμονα τις ανάγκες του λαού.  

9. Ανάδειξη των διάφορων όψεων του οικολογικού χρέους, ιδίως με την 

επιστημονική μελέτη των επιπτώσεων του χρέους στα οικοσυστήματα της Βόρειας 

Ελλάδας.  

10. Συμβολή με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της φτώχειας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΕΛΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 :  ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ 

Μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο αποφασισμένο να ενισχύσει το έργο και 

την αποστολή του Σωματείου. Η εγγραφή  μέλους στο Σύλλογο, γίνεται με κατάθεση 

αίτησης στο Δ.Σ., που αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Το Δ.Σ. εφόσον 

κρίνει βάσιμη την  αίτηση, την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή 

του αιτούντος προσώπου στο βιβλίο των μελών, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση 

με σαφή αιτιολόγηση. 
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Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ., ή αν αυτό δεν αποφασίσει σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, το αιτούμενο πρόσωπο μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ., που 

αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή του ή όχι ως μέλους του Συλλόγου, με 

πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Για την εγγραφή 

καταβάλλεται ποσό 10 €, ή 5 € για τα πρόσωπα που σπουδάζουν ή είναι άνεργα. 

Απαγορεύεται η εγγραφή προσώπων τα οποία εκδηλώνουν εθνικιστικές, σεξιστικές, 

φασιστικές ή ρατσιστικές ιδέες ή αντιλήψεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΠΟΒΟΛΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Παύει να είναι μέλος και αποβάλλεται  από το σωματείο με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου όποιο μέλος: 

α) υποβάλει έγγραφη δήλωση αποχώρησης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από το 

τέλος του λογιστικού έτους  (δηλαδή, ως τις 30 Σεπτέμβρη), οπότε αυτή ισχύει από το 

τέλος του έτους. 

β) παραβιάζει τις υποχρεώσεις του επανειλημμένα. 

γ) ενεργεί ανταγωνιστικά ή αντίθετα από τους σκοπούς του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη 

τους για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σύλλογο και την αναπτύσσουν στα αρμόδια 

όργανά του, μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, ελέγχουν τα πεπραγμένα 

της Διοίκησης, και ασκούν εποικοδομητική κριτική εφ’ όλης της ύλης των 

προβλημάτων και θεμάτων του Συλλόγου.  

Τα μέλη που παίρνουν την πρωτοβουλία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης έχουν το 

δικαίωμα και την υποχρέωση να εισηγούνται το θέμα της Γενικής Συνέλευσης 

(πρώτη αγόρευση). 

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται εφόσον έχει συμπληρώσει το 

18
ο
 έτος της ηλικίας του. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τον σκοπό του σωματείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε μέλος συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου για την 

πραγματοποίηση των σκοπών του. Πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του, και 

παρακολουθεί τις Γ.Σ.  Εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει 
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αναλάβει. Ελέγχεται από τα άλλα μέλη για κάθε διεκπεραίωση ή όχι εργασίας που 

ανέλαβε για δοσμένο χρονικό διάστημα. Δέχεται συνεπώς κριτική κάθε 

δραστηριότητάς του, ενδοσυλλογικής αλλά και εξωσυλλογικής, στο βαθμό που η 

δεύτερη συγκρούεται με την ιδιότητά  του ως μέλους. 

Κάθε μέλος οφείλει να καταβάλλει εισφορά 24,00 € ετησίως, ή το αντίστοιχο ποσό 

στο εκάστοτε εθνικό νόμισμα. Τα μέλη χαμηλού εισοδήματος καταβάλλουν το ήμισυ 

αυτού του ποσού. Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν είναι επιδεκτική 

αντιπροσώπευσης και κληρονομίας. Τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη δεν δικαιούνται 

να ψηφίζουν στις συνελεύσεις. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΣΟΔΑ 

 

Τα έσοδα  του σωματείου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές  των μελών του. 

Επίσης πόροι του σωματείου είναι τα έσοδα από τις εκδηλώσεις, δωρεές, 

κληροδοτήσεις από μέλη, πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου ή των εντύπων 

ή ηλεκτρονικών εκδόσεών του. Το Σωματείο δεν δέχεται ενισχύσεις από κρατικούς 

φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διανομή κερδών 

ή καθαρών κεφαλαίων προς τα μέλη του είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

είτε κατά τη λύση του. Το ύψος των τακτικών και έκτακτων εισφορών ορίζεται, για 

κάθε έτος, από την τακτική Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ. Οι τακτικές εισφορές 

καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  

Η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών γίνεται, έπειτα από εισήγηση του 

Δ.Σ.,  με απόφαση της Γ.Σ. και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών. Μέσα 

στα όρια που θέτει η Γ.Σ., το Δ.Σ ορίζει το ποσό ενδεχόμενων έκτακτων εισφορών 

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 8.  

Το οικονομικό έτος του σωματείου συμπίπτει με το φορολογικό έτος.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
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Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, 

φορολογικής και αστυνομικής αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε ιδιωτικού φορέα, 

νομικού ή φυσικού προσώπου. 

Η αντιπροσώπευση του νομικού προσώπου από τον πρόεδρο περιλαμβάνει κάθε 

δικαιοπραξία, δήλωση βούλησης και υλική ενέργεια. 

Τον πρόεδρο αναπληρώνει για την εκπροσώπηση του σωματείου ο αντιπρόεδρος. 

Ο πρόεδρος παραχωρεί την εξουσία αντιπροσώπευσης του σωματείου προσωρινά ή 

για ορισμένες ενέργειες και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή του συλλόγου. 

Η αντιπροσώπευση οριοθετείται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, και κάθε 

φορά εξειδικεύεται από το Δ.Σ..  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

α) Το σωματείο διοικείται από πενταμελές συμβούλιο (Διοικητικό Συμβούλιο).  

β) Το Δ.Σ. εκλέγεται από  τη γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των 

ταμειακώς τακτοποιημένων μελών κάθε έτος. Υποψήφια μπορούν να είναι τα 

ιδρυτικά μέλη και όσα από τα νέα μέλη συμπληρώσουν ένα έτος παρουσίας στο 

σωματείο, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Η υποβολή της υποψηφιότητας 

γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή στο Δ.Σ. ως τρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση. 

Τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο. Εάν τα μέλη του σωματείου ξεπεράσουν τον αριθμό 100 (101 και άνω) 

τότε μπορούν να συγκροτηθούν ομάδες και να υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια, 

οπότε και εφαρμόζεται η απλή αναλογική μέθοδος εκλογής. Κάθε ψηφοφόρος έχει 

δικαίωμα ενός σταυρού.  

γ) Μετά τις εκλογές ορίζεται εντός δέκα ημερών, με πρωτοβουλία του 

πλειοψηφήσαντα και ονομαστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων, το πενταμελές 

Δ.Σ., το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον 

Ταμία και τον Αναπληρωτή Γραμματέα. 

δ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη του. 

Για τις αποφάσεις του απαιτείται απλή πλειοψηφία. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία 

φορά κάθε μήνα, και έκτακτα όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Τα μέλη του 
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Σωματείου μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η ημερήσια 

διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, και γνωστοποιείται με 

οποιονδήποτε τρόπο στα υπόλοιπα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση.  

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Γ.Σ. μπορούν να προτείνουν θέματα για συζήτηση ως δυο 

ημέρες πριν από τη μέρα της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. αποφασίζει αιτιολογημένα ποια 

θέματα θα συζητηθούν, και ενημερώνει τα μέλη που παρευρίσκονται στη 

συνεδρίαση.  

ε) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών. 

στ) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη 

θέση του καταλαμβάνει το πρώτο επιλαχόν μέλος. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

απουσίας μέλους του Δ.Σ. από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι υπέβαλε την 

παραίτησή του. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας κρίνεται από τη Γ.Σ. ύστερα 

από πρόταση του Δ.Σ. στην επόμενη έκτακτη Γ.Σ. . Κανένα μέλος του Dιοικητικού 

Sυμβουλίου δεν λαμβάνει αποζημίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου είναι υπεύθυνος για την τήρηση των άρθρων και των 

διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. και ενεργεί 

για τη σύγκληση της Γ.Σ. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να παραχωρεί 

εγγράφως την εξουσία του υπογράφειν και κάθε άλλη αρμοδιότητά του σε 

οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει για όλες τις αρμοδιότητες τον πρόεδρο σε περίπτωση 

κωλύματος του τελευταίου να ενεργήσει για τις ανάγκες του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γραμματέας τηρεί το αρχείο του Σωματείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα 

έγγραφα του Σωματείου. Διατηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου για τα εισερχόμενα και  

εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και για τις πράξεις του Σωματείου. Για κάθε πράξη του 

Σωματείου συντάσσεται έκθεση. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

του Δ.Σ., διευθύνει το γραφείο, φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου , 
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τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης και το βιβλίο των μελών, κρατάει την 

αλληλογραφία. Υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή 

κατάσταση αυτών που καθυστερούν τις εισφορές τους, συντάσσει και υπογράφει μαζί 

με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, 

και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΑΜΙΑΣ 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου, την 

τήρηση του βιβλίου του ταμείου και των άλλων λογιστικών βιβλίων. Είναι αρμόδιος 

να εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του Σωματείου. Για την εκταμίευση των 

χρημάτων, πληρεξούσιοι είναι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου, που μπορούν 

να ενεργούν χωριστά. Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. χρειάζεται εξουσιοδότηση 

με υπογραφή τόσο του Προέδρου όσο και του Ταμία. Τα έξοδα και τα έσοδα πρέπει 

να δικαιολογούνται με νομότυπα παραστατικά. Όποτε απαιτείται, το Σωματείο μπορεί 

να μισθώνει κατάλληλους χώρους, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του. 

Σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις (ελλιπή έσοδα) τα μέλη του Σωματείου  μπορούν να 

καλύπτουν τα οποιαδήποτε έξοδα με έκτακτες εισφορές, και σε μελλοντικό χρόνο 

αυτά τα χρήματα (διευκόλυνση) θα τους επιστρέφονται άτοκα. Ο Ταμίας εισπράττει, 

με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή 

του, τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου. Ο Ταμίας 

πληρώνει με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από 

το Δ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του 

Συλλόγου. Κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει να συνοδεύεται από απόσπασμα της σχε-

τικής απόφασης του Δ.Σ., για την έγκριση πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική 

απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική 

ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει στο ΤΠΔ 

τις αποταμιεύσεις του Συλλόγου και στο ΤΤ χρήματα για τις τρέχουσες συναλλαγές 

του Σωματείου.  Ο ταμίας  μπορεί όμως να κρατεί στα χέρια του ποσό έως 600,00 € 

για τις επείγουσες δαπάνες του Συλλόγου. Η ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό 

οργανισμό ενεργείται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του 

Δ.Σ. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και φυλάγει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα 

δικαιολογητικά της πληρωμής. Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ. 

συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου τριμήνου, και στο 

τέλος κάθε έτους τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου. 
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Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο, κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά 

μέλη που εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με το ίδιο ψηφοδέλτιο. Καθήκον της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελεί η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου 

του Διοικητικού Συμβουλίου και η υποβολή σχετικής έκθεσης στις ετήσιες Γενικές 

Συνελεύσεις, με πρόταση απαλλαγής ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από τις 

ευθύνες της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους. Η τριμελής 

Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. 

Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Ταμείου και να ζητά 

οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη 

διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλλει στην Γ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την 

πρώτη, μετά την εκλογή της, συνεδρίαση εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον 

Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει και τις εργασίες της. Μπορεί να παρευρίσκεται κατά 

τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., όταν συζητούνται οικονομικής φύσης θέματα, χωρίς όμως 

δικαίωμα ψήφου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

α) Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, τις 

αποφάσεις της οποίας εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γ.Σ. ως ανώτατο και 

κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του και ασκεί την 

ανώτατη εποπτεία.  

β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε τρεις μήνες, και  έκτακτα είτε με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό 
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Συμβούλιο του 1/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της. Στην αίτηση πρέπει 

να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός 

δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με πρόσκληση προς τα μέλη το 

αργότερο επτά ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Οι προσκλήσεις 

για τη Γ.Σ. γίνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο· αν κωλύεται ο Πρόεδρος, 

υπογράφονται από τον Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να ορίζει τον τόπο και 

χρόνο της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα Μέλη και δημοσιεύεται, τουλάχιστον επτά ημέρες 

πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση όταν 

παρευρίσκονται το 1/2 τουλάχιστον από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του. Εάν 

ματαιωθεί η συνέλευση λόγω μη απαρτίας, τότε συγκαλείται εντός δέκα ημερών 

δεύτερη συνέλευση με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία βρίσκεται σε απαρτία 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μελών που παρευρίσκονται. Η ύπαρξη της απαρτίας 

διαπιστώνεται από τον Γραμματέα και ανακοινώνεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.  

Η Γ.Σ. ως κυρίαρχο όργανο συζητά και τοποθετείται σε όλα τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, όπως επίσης συζητά και τοποθετείται κατά τη διάρκεια της προδικασίας σε 

προτάσεις και θέματα των μελών που δεν προέβλεψε το όργανο που συγκάλεσε τη 

Συνέλευση.  

Η Γ.Σ. με ανάταση του χεριού εκλέγει τον Πρόεδρό της. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 

κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη 

σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε 

θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά 

προτεραιότητας. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Στην Γ.Σ. μπο-

ρούν να πάρουν το λόγο όλα τα μέλη, τακτικά και μη, μέσα στα προκαθορισμένα 

όρια από το σώμα, δικαίωμα ψήφου όμως έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Τα μέλη της 

Γ.Σ. μπορούν να τακτοποιηθούν ταμειακά και κατά την ημέρα της Γ.Σ. 

Η Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. είναι ταυτόχρονα και Συνέλευση Αρχαιρεσιών. Πριν από 

την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη η απολογιστική 

έκθεση του Δ.Σ. και ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση αποφαίνεται για την 
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έγκριση ή μη της διαχείρισης, και ψηφίζει το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων του 

νέου έτους, που υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Στην Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. εκλέγονται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 

Γραμματέας και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης. Στην αρχή γίνεται ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., και η 

ανάγνωση της έκθεσης της Ε.Ε.. Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση με ερωτήσεις και 

τοποθετήσεις των μελών της ΓΣ., που τελικά αποφασίζουν με ψηφοφορία για την 

απαλλαγή ή όχι του ΔΣ από τις διαχειριστικές του ευθύνες. Η Εφορευτική Επιτροπή 

ορίζει την ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, γνωρίζει στα μέλη τα απαραίτητα 

έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους, ελέγχει τα αντίγραφα του βιβλίου μελών, 

ελέγχει την εκλογιμότητα των υποψηφίων και παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τα 

ψηφοδέλτια, τους φακέλους, τις σφραγίδες, την κάλπη, αντίγραφα πρακτικού 

εκλογών, πρωτοκόλλου ψηφοφορίας και πίνακα διαλογής αποτελεσμάτων. 

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι πήραν τους περισσότερους κατά σειρά σταυρούς 

προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.  

Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρις ότου εξαντληθεί ο κατάλογος των παρόντων, ταμειακά 

τακτοποιημένων Μελών, ή σε χρόνο που θα καθορισθεί από τη Γ.Σ. Μετά τη λήξη 

της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει 

τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και υπογράφει το σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση 

παραιτήσεων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. καλούνται από το Δ.Σ. κατά σειρά οι 

αναπληρωματικοί μέχρι να εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών. Αν 

εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών και παραιτηθούν μέλη του Δ.Σ., 

γίνονται εκλογές για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. μέχρι τρία (3) μέλη. Αν παραιτηθεί 

ολόκληρο το Δ.Σ. εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 96 του Α.Κ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

  

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται  με απλή  πλειοψηφία των 

παρόντων, που συγκροτούν απαρτία εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες 

προβλέπονται από το καταστατικό άλλες πλειοψηφίες.   

β) Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει τα πεπραγμένα και τον ισολογισμό 

του προηγούμενου έτους, εγκρίνει τον προγραμματισμό του τρέχοντος έτους, 

αποφασίζει επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών της γενικής 
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συνέλευσης και διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και 

εξελεγκτικής επιτροπής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να 

α) ανακαλεί άμεσα και οποτεδήποτε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

και της εξελεγκτικής επιτροπής που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, δεν ενεργεί 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και παραβιάζει το καταστατικό 

και τους σκοπούς του σωματείου.  

β) αποφασίζει την άσκηση  δικαστικών  μέσων σε συνεργασία με άλλους 

κοινωνικούς και πολιτικούς ή εν γένει συλλογικούς φορείς  για την επίτευξη των 

σκοπών του σωματείου.  

γ) αποφασίζει για την προβολή και την διάδοση των σκοπών του σωματείου  με τη 

χρήση ηλεκτρονικών, έντυπων και άλλων μέσων. 

δ) αναθέτει σε ομάδες εργασίας, μελέτης και δράσης που συγκροτούνται από μέλη 

του Σωματείου και εξειδικευμένους  συνεργάτες, μη μέλη του Σωματείου, τη 

διεξαγωγή μελετών, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και άλλων δράσεων για την 

ενημέρωση, τη διεξοδική πληροφόρηση, την τεκμηρίωση και γενικά την προαγωγή 

των  σκοπών  του σωματείου.  

ε) διαγράφει μέλη του σωματείου. 

στ) αποφασίζει δράσεις για την προώθηση των σκοπών του σωματείου. 

ζ) παραχωρεί προσωρινά αρμοδιότητές της στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απαρτία 

και την πλειοψηφία του άρθρου 20.  

η) εγκρίνει νομικές ή υλικές ενέργειες από πρόσωπο που δεν είχε την εξουσία γι’ 

αυτές. 

θ) αποφασίζει για την  εισφορά των μελών. 

ι) εκλέγει κάθε χρόνο τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Ε.Ε.  

ια) κρίνει τη λογοδοσία του Δ.Σ. 

ιβ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης και αποφασίζει 

για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Δ.Σ.  

ιγ) εγκρίνει ή όχι τις εισηγήσεις του Δ.Σ. και αποφασίζει σχετικά με την περιουσία 

του Συλλόγου,  
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ιδ) συμπληρώνει ή τροποποιεί το καταστατικό (με ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται 

στο άρθρο 20. 

ιε) εγκρίνει και κυρώνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που εκπονεί το Δ.Σ., 

και αποφασίζει για την ίδρυση τοπικών τμημάτων και παραρτημάτων, με πλειοψηφία 

των 3/5 των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου,  

ιστ) αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση του Συλλόγου,  

ιζ) αποφασίζει για την αποβολή μέλους του Συλλόγου και την παύση των οργάνων 

της Διοίκησης με ειδικές έκτακτες Συνελεύσεις των μελών της (οι οποίες 

συγκαλούνται για το συγκεκριμένο λόγο),  

ιη) αποφασίζει γενικά κάθε θέμα που αφορά στο Σύλλογο και δεν προβλέπεται από το 

καταστατικό.  

ιθ) Τέλος ερμηνεύει το καταστατικό, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι 

παρόντα.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ- ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από Γενική Συνέλευση που έχει 

συγκληθεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.  

Η Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του καταστατικού βρίσκεται σε απαρτία με 

την παρουσία των τριών τετάρτων των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του 

σωματείου. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τριών τετάρτων των 

παρόντων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

 

Το Σωματείο διαλύεται εφόσον παραμείνουν λιγότερα από δέκα μέλη, καθώς και σε 

κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος. 
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Το Σωματείο διαλύεται εφόσον το αποφασίσει Γενική Συνέλευση με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί με την απαρτία και έχει ληφθεί με την  

πλειοψηφία του Άρθρου 20. 

Αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ. για διάλυση κοινοποιείται, με την φροντίδα του 

Προέδρου της Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της, στο αρμόδιο 

Πρωτοδικείο για να εγγραφεί στο βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 78 Α.Κ. και 

για να ενημερωθεί ο σχετικός φάκελος, καθώς και στην Υπηρεσία που εποπτεύει το 

Σωματείο. Από την ημέρα που θα εγγραφεί η απόφαση της διάλυσης στο βιβλίο του 

Πρωτοδικείου θεωρείται ότι η διάλυση πραγματοποιήθηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ 

 

Η περιουσία του σωματείου μετά από τη διάλυσή του περιέρχεται στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Εκκαθαριστές του σωματείου είναι τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Για όσα δεν έχουν οριστεί με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
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Για τις διαφορές που προκύπτουν σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του 

σωματείου αρμόδια είναι τα δικαστήρια της εκάστοτε έδρας του. 

 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι πέντε άρθρα, διαβάστηκε 

συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’  άρθρο και στο σύνολό του στη συνεδρίαση των 

ιδρυτών του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Φεβρουαρίου του 2012. 

 

Τα ιδρυτικά μέλη 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  

17)    

18)  

19)  

20)  

 

 


