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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ‘’ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ’’ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Ίδρυση Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός 

Άρθρο 1ο  

α) Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ‘’ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ’’, Το Σωματείο είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό 

σωματείο, (ΝΔ 1111/1972). 

 

β) Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα. 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός του Σωματείου είναι η εν γένει άσκηση της φιλανθρωπίας, 

καθώς και οι συναφείς με τον σκοπό αυτό: α) Ανάπτυξη του μορφωτικού 

επιπέδου των Κωφαλάλων όλης της Ελλάδος. β) Ανύψωση του βιοτικού 

επιπέδου αυτών γ) Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική 

κατάρτιση. δ) Εν γένει κοινωνική αξιοποίηση και ηθική εξύψωση μη 

επιτρέπουσα το συναίσθημα της μειονεκτικότητας και ε) Δημιουργία 

αθλητισμού.  

 Ο σκοπός του Σωματείου επιδιώκεται με τα παρακάτω μέσα ήτοι: 

1. Δια της δημιουργίας και διατηρήσεως της επαφής μεταξύ γενικώς όλων 

των κωφαλάλων της Ελλάδος και τούτων μετά των ομοιών του 

εξωτερικού. 

2. Δια του τύπου εκδόσεως ειδικού προς τούτο εντύπου και δια ηθικών 

και κοινωνικών διαλέξεων προς αυτούς.    

3. Δια της ιδρύσεως ημερησίων και νυχτερινών Σχολών Δημοτικής και 

Μέσης Εκπαιδεύσεως και Νηπιαγωγείου, εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό, 

κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Δια της κοινής προσπάθειας όπως, άπαντες οι κωφάλαλοι οιασδήποτε 

ηλικίας και φύλου μορφωθούν πνευματικά, κοινωνικά και 

επαγγελματικά. 

5. Δια της ιδρύσεως επιτροπών στους διαφόρους τομείς δραστηριότητας 

του Σωματείου, ιδίως της Προνοίας, αποτελούμενων υπό προσώπων 

ουχί κωφαλάλων και επιθυμούντων να εργασθούν υπέρ της 

εκπληρώσεως των σκοπών της Ενώσεως.  

6. Δια της διοργανώσεως εορτών, πανηγυριών και εκδρομών. 
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7. Δια της δημιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης.  

8. Δια της αναπτύξεως της αγάπης των κωφαλάλων προς τη φύση, τον 

αθλητισμό και την αλληλεγγύη μεταξύ τους.  

9. Δια της υποβοηθήσεως του έργου και της συνεργασίας μετά πάντων 

των Ιδρυμάτων, συλλόγων, Σχολών, Νηπιαγωγείων και πάσης εν γένει 

άλλης οργανώσεως ασχολούμενης με κωφαλάλους.  

10. Δια του νομίμου καταρτισμού και της λήψεως εν γένει παντός νομίμου 

λυσιτελούς μέτρου προς εκπλήρωση των άνω σκοπών.   

11. Δια της συμμετοχής της Ενώσεως εις την Ομοσπονδίαν Κωφαλάλων 

Ελλάδος, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.  

12. Δια της ιδρύσεως εντευκτηρίου και κυλικείου προς ψυχαγωγία των 

μελών της Ενώσεως. 

13. Δια της δημιουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων, εφ’ όσον τούτο 

είναι εφικτό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς 

επαγγελματική αποκατάσταση των κωφαλάλων.  

14. Δια της παροχής υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής στους 

μονίμως ή προσκαίρως σε κατάσταση αποδεδειγμένης ανάγκης 

ευρισκομένους κωφαλάλους. Της τοιαύτης προστασίας ή αρωγής, η 

οποία σε καμία περίπτωση δεν δύναται να παρασχεθεί επί αντιπαροχή 

ή καταβολή τροφείων, νοσηλείων ή οιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος 

εκ μέρους των βοηθούμενων τρίτων, δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο να τύχουν τα μέλη του Σωματείου.  

15. Δια της ιδρύσεως κέντρου διδασκαλίας Νοηματικής Γλώσσας και ξένων 

γλωσσών και  

16. Δια της δημιουργίας υπηρεσίας διερμηνέων για τις ανάγκες των μελών 

της Ένωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Μέλη – Εγγραφή 

Άρθρο 3ο 

α) Τα μέλη της Ενώσεως Κωφαλάλων Ελλάδος, διακρίνονται σε 

τακτικά, έκτακτα και επίτιμα. 

β) Τακτικά μέλη είναι τα έχοντα δικαίωμα του εκλέγειν, εκλέγεσθαι και 

απαρτίζουν τις Γενικές Συνελεύσεις. Ανήλικοι κάτω των 18 ετών δύνανται να 

είναι τακτικά μέλη της Ενώσεως, εκτός αν δεν συναινεί προς τούτο ο πατέρας, 

ο επίτροπος ή ο κηδεμών αυτών και αναγγέλει τούτο εγγράφως στη Διοίκηση 

της Ενώσεως.  

γ) Έκτακτα μέλη είναι οι μη συμπληρώσαντες το 18ο έτος της ηλικίας 

τους. 

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως, ύστερα από 

έγγραφη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται ν’ απονεμηθεί ο τίτλος 

του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που προσέφεραν σημαντικές ηθικές και 

υλικές υπηρεσίες προς την Ένωση.  

 

Άρθρο 4ο 

 Μέλη της Ένωσης Κωφαλάλων Ελλάδος εγγράφονται πάντες εν 

Ελλάδι διαμένοντες ημεδαποί ή αλλοδαποί κωφάλαλοι, άνδρες γυναίκες, 

εφόσον ούτοι αναγνωρίζουν τις διέπουσες την Ένωση αρχές και την ανάγκη 

εκπληρώσεως των επιδιωκόμενων από αυτή σκοπών.  

 

Άρθρο 5ο  

Για να γίνει κάποιος μέλος της Ενώσεως πρέπει να υποβάλει έγγραφη 

προς τούτο αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, το οποίο 

αποφασίζει ελεύθερα περί της εισδοχής ή μη.  

 

Άρθρο 6ο 

 Αποκλείονται της εγγραφής στο Μητρώο της Ενώσεως  

α) Οι εναντιούμενοι προς τα συμφέροντα του Σωματείου. 

β) Οι άπαξ διαγραφέντες ως ενεργήσαντες λόγω ή έργω κατά της 

Ένωσης και των σκοπών αυτής. 
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γ) Οι δια της εν γένει διαγωγής τους μειούντες το γόητρο και ηθική 

αξιοπρέπεια της Ενώσεως στην κοινωνία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 7ο 

Δικαιώματα Μελών 

  Τα μέλη της Ενώσεως απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων. Άπαντα τα 

ταμειακώς ενήμερα μέλη της Ενώσεως έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος 

στις  Γενικές Συνελεύσεις αυτής και να συμμετέχουν στις συζητήσεις, 

ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις αυτής. Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη 

που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο υποχρεώσεις τους.  

Από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα 

Τακτικά Μέλη που έχουν εγγραφεί στο σωματείο τουλάχιστον πριν από ένα 

χρόνο. 

   Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις 

εγκαταστάσεις του Σωματείου, με την υποχρέωση να τηρούν τους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους.  

 

Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις Μελών 

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Νομοθεσίας περί Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. 

 Τα τακτικά μέλη (και τα κοινωνικά) μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν 

κάθε χρόνο συνδρομή που καθορίζει με αποφάσεις του το Διοικητικό 

Συμβούλιο, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, και να εργάζονται 

υπέρ της προαγωγής των σκοπών της Ενώσεως. 

 Έκτακτες εισφορές τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για 

την κάλυψη αναγκών του Σωματείου, καταβάλλονται από τα μέλη, αφού 

εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

με δικαίωμα ψήφου μελών.  
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 Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν  το δικαίωμα εγγραφής, 

το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ενώσεως, η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου.  

 

Άρθρο 9ο 

1. Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές καθώς και κάθε άλλη χρηματική 

παροχή προς την Ένωση, για οποιονδήποτε σκοπό αυτής, 

εισπράττονται από τον Ταμία δια διπλότυπων αποδείξεων 

υπογεγραμμένων παρ’ αυτού και σφραγισμένων με την σφραγίδα της 

Ενώσεως. 

2. Δύναται και οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργήσει τις ως άνω 

εισπράξεις, εφ’ όσον είναι προς τούτο εφοδιασμένο δι’ εγγράφου 

εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης υπό του Προέδρου και του Ταμείου 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.  

 

Άρθρο 10ο 

   Διαγραφή Μελών 

1. Τα μέλη της Ενώσεως εκπίπτουν της ιδιότητος του μέλους του 

Σωματείου: α) Εάν παύσουν να εκπληρώνουν τις προς την Ένωση πάσης 

φύσεως υποχρεώσεις τους όπως συνδρομές, έκτακτες εισφορές κλπ, επί ένα 

έτος αδικαιολογήτως. β) Εάν προβούν σε ενέργειες αντικείμενες με τους 

σκοπούς και τα συμφέροντα της Ενώσεως. γ) Εάν δι’ υπαιτίου πράξεως ή 

παραλείψεως παρέβησαν το καταστατικό και τους κείμενους περί σωματείων 

Νόμους.  

2. Την διαγραφή του μέλους της Ενώσεως, εφόσον συντρέξουν οι 

προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του παρόντος, διενεργεί η Γενική Συνέλευση της 

Ενώσεως, με σχετική απόφαση των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου 

μελών, ύστερα από αιτιολογημένη προς τούτο έγγραφη εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, η απόφαση του οποίου για την 

εισήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, τουλάχιστον πέντε (5) 

ψήφων. Προσέτι το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να διαβιβάσει προς το 

υπό διαγραφή μέλος, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία 

σύγκλισης της Γενικής Συνελεύσεως των μελών  της Ενώσεως, κατά την 
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οποία θα συζητηθεί το θέμα της διαγραφής ή μη, συστημένη επιστολή, με την 

οποία να γνωστοποιεί στο μέλος αυτό, τόσο τον λόγο διαγραφής και την περί 

διαγραφής εισήγηση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ κατά την οποία θα συζητηθεί το 

θέμα της διαγραφής ή μη αυτού και να καλεί το υπό διαγραφή μέλος να 

παραστεί ενώπιον της ΓΣ κατά την ημερομηνία σύγκλησης αυτής, 

προκειμένου να απολογηθεί εγγράφως ή προφορικά επί του συζητούμένου 

στη ΓΣ θέματος της διαγραφής ή μη αυτού. Η Γενική Συνέλευση της 

Ενώσεως, εφόσον το υπό διαγραφή μέλος καίτοι νομίμως εκλήθη ν΄ 

απολογηθεί ενώπιόν της, δεν εμφανίσθηκε, ούτε κατέθεσε έγγραφη απολογία, 

ή αν και εμφανίσθηκε αρνήθηκε ν΄ απολογηθεί, προχωρεί στην περί 

διαγραφής ή μη του μέλους αυτού, απόφασή της. 

3.  Το μέλος που έχει διαγραφεί δύναται να επανεγγραφεί ως μέλος της 

Ενώσεως, ύστερα από έγγραφη προς τούτο αίτησή του προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου, υποβαλλομένη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 

ημέρες, πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και αντίστοιχη περί 

επανεγγραφής απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως, η οποία 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών 

της, με την προϋπόθεση ότι κατά την κρίση της εξέλειπαν πλέον οι λόγοι που 

οδήγησαν στην διαγραφή του και αφού το μέλος καταβάλει το δικαίωμα 

επανεγγραφής του, καθώς και εφάπαξ το ποσό συνδρομής του τρέχοντος 

έτους.    

4. Κάθε  μέλος δύναται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από την Ένωση 

κατόπιν εγγράφου δηλώσεώς του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ενώσεως. Η αποχώρηση δέον να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες 

πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Άρθρο 11ο  

Οι πόροι της Ενώσεως είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί πόροι είναι 

οι εισπράξεις εκ του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών των μελών, 

έκτακτοι δε: α) οι προαιρετικές εισφορές των μελών, πάσα παρ’ οιουδήποτε 

νόμιμος προς την Ένωση αρωγή, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λ.π. γ) Τα εκ της 
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διοργανώσεως εορτών, εκδρομών, εράνων και συναφών εν γένει 

εκδηλώσεων προκύπτοντα ωφελήματα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Άρθρο 12ο 

α) Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 

εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται για τρία (3) χρόνια, από την  Γενική 

Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον τριμελούς εφορευτικής 

Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι: Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Ταμίας και μέλη.  

β)  Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κάτοικοι 

Αθηνών – Πειραιώς και περιχώρων και να μην είναι μέλη άλλου Διοικητικού 

Συμβουλίου πρωτοβάθμιου φιλανθρωπικού ή μη σωματείου.  

γ) Κωφοί ή βαρήκοοι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, μπορούν να εκλεγούν 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.  

δ) Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου μας οι καταδικασμένοι αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για 

παράβαση των προβλεπομένων στο άρθρο 17 παρ. 1 εδ. β του Ν.Δ 

1111/1972, αδικημάτων.  

 

Άρθρο 13 ο  

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συνεδριάζει τακτικά μεν 

τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε εφόσον θεωρηθεί τούτο 

αναγκαίο από τον Πρόεδρό του ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου με έγγραφη αίτησή τους στην οποία περιλαμβάνουν και τα 

θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν.  

β) Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων καταρτίζεται από τον Πρόεδρο με 

την συνεργασία του Γενικού Γραμματέα. Η πρόσκληση αναφέρει την ήμερα,  

την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης που θα συζητηθούν και γνωστοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την 
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συνεδρίαση. Θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως συζητούνται μόνο εφόσον 

υπάρξει ομόφωνη προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν στις 

συνεδριάσεις παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

σε περίπτωση δε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

δ) Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται 

από όλα τα παρόντα μέλη. Στα πρακτικά καταχωρούνται και οι απόψεις 

αυτών που μειοψήφισαν.  

 

Άρθρο 14ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως:  

α) Διοικεί την Ένωση και αποφασίζει για κάθε δαπάνη και ενεργεί κάθε 

τι που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, 

σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.  

β) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις της Ενώσεως και εκτελεί τις 

αποφάσεις της. 

γ) Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό για το περασμένο 

έτος και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει 

προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.  

δ) Λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την προώθηση των σκοπών της 

Ενώσεως.  

 

Άρθρο 15 ο  

α) Στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος της Ενώσεως απέχει από τα 

καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών, ή εκπέσει των καθηκόντων, ή παραιτηθεί ή αποβιώσει, 

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας του.  

β) Αν ο Αντιπρόεδρος δεν επιθυμεί να αναλάβει τα καθήκοντα του 

Προέδρου της Ενώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο ένα εκ των 

μελών του, με μυστική ψηφοφορία. Αν δεν εκλεγεί νέος Πρόεδρος σε τρεις (3) 

συνεχείς μυστικές ψηφοφορίες κατά την ίδια συνεδρίαση, τότε 

προκηρύσσονται εκλογές. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές 

καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.  
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γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπέσει του 

αξιώματος αυτού, λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του, κατόπιν 

αιτιολογημένης ομόφωνης απόφασης των λοιπών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και αφού ούτος κληθεί προηγουμένως εγγράφως να παράσχει 

τις αναγκαίες εξηγήσεις. Θεωρείται δε ότι ο Πρόεδρος έχει εκπέσει του 

αξιώματός του, όταν οι παρεχόμενες εξηγήσεις είναι, κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ανεπαρκείς ή όταν ούτος αρνείται να τις παρέξει.  

δ) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως που 

απουσιάζει αδικαιολογήτως επί τρεις (3) συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει 

παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα ύστερα από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης η αναπλήρωση από τον 

πρώτο επιλαχόντα γίνεται και στην περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης ή θανάτου. 

ε) Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου και προ της λήψεως της σχετικής απόφασης αναπλήρωσης, το 

Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως τον απουσιάζοντα να δώσει τις 

αναγκαίες εξηγήσεις, θεωρείται δε ότι το μέλος αυτό έχει παραιτηθεί όταν οι 

παρεχόμενες εξηγήσεις είναι, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ανεπαρκείς ή όταν αρνείται να τις παρέξει. 

στ). Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και θα εκλέξει 

αυτά.  

ζ) Εάν εκλείψουν (παραιτηθούν), για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να ζητήσει 

νομίμως το διορισμό προσωρινής Διοίκησης αυτού, η οποία και θα 

συγκαλέσει, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον διορισμό της, Γενική Συνέλευση η 

οποία και θα προβεί στην ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο 

ισχύει και όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν 

αμελήσουν να κινήσουν τη διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

η) Η ίδια διαδικασία επίσης εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το 

Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου έληξε η θητεία, αδρανεί και δεν προβαίνει 

στις καταστατικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.    
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θ). Άσκηση καθηκόντων από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται.  

 

Άρθρο 16ο 

                     Αρμοδιότητες Προέδρου - Αντιπροέδρου 

Α.-  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

     α) Εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες γενικά τις κρατικές και δικαστικές 

αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν 

διαφορετικά αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.  

     β) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του 

οποίου προεδρεύει και καταρτίζει με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την 

ημερήσια διάταξη.  

     γ) Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.  

     δ) Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και παρακολουθεί 

και ελέγχει τον Ταμία και γενικά τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου 

και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

     ε) Διαχειρίζεται μαζί με τον Ταμία τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 

Σωματείου   

     στ) Λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

συγκαλούμενη κάθε χρόνο, για το σκοπό αυτό, τακτική Γενική Συνέλευση.  

      ζ) Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου για όλες τις εκδόσεις του 

Σωματείου. Τον εκδότη κάθε εντύπου ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό 

Συμβούλιο και  

       η) ο Πρόεδρος δικαιούται, σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης ή 

έκπτωσης από τα προεδρικά καθήκοντα, να διατηρήσει τη θέση του μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Β. - Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται σε όλα γενικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.  

 

Άρθρο 17ο 

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα – Βιβλία του Συλλόγου 

Ο Γενικός Γραμματέας: 

α) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συλλόγου.  
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β) Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα κάθε είδους έγγραφα και τα 

εντάλματα πληρωμής. 

γ) Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 

δ) Βοηθά τον Πρόεδρο στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ε) Τηρεί τα κατωτέρω βιβλία του Συλλόγου: 

1) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

2)  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 

3) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 

4) Βιβλίο μητρώου μελών (τακτικών και επίτιμων). 

5) Κάθε άλλο βιβλίο που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να 

τηρηθεί. 

στ) Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα από τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται με απόφαση αυτού. 

 

Άρθρο 18ο 

Αρμοδιότητες Ταμία 

Ο Ταμίας της Ενώσεως: 

α) Φροντίζει για την είσπραξη κάθε πόρου της Ενώσεως, με 

διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης υπογεγραμμένες απ' αυτόν και τον 

Πρόεδρο, ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα, που φέρουν τις 

υπογραφές του ίδιου, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα,  

β) Καταθέτει σε ελληνική τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ποσό που υπερβαίνει τα ευρώ χίλια (1.000€) 

γ) Αναλαμβάνει από τους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς, 

χρηματικά ποσά με βάση έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα ή του αναπληρωτή τους, προς την αρμόδια υπηρεσία της 

Τράπεζας,  

δ) Τηρεί όλα τα από τον Νόμο οριζόμενα βιβλία, ευθυνόμενος 

προσωπικά για τη διαχείριση του ταμείου. 

ε) Παρέχει πάντοτε πληροφορίες και στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο 

για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της περιουσίας της Ενώσεως, 
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υποβάλλοντας σ’ αυτό ανά τρίμηνο, συνοπτική κατάσταση εσόδων και 

εξόδων του Ταμείου.  

Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που 

ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

Γενική Συνέλευση 

Άρθρο 19° 

Τακτική-Έκτακτη-Σύγκληση 

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως αποτελεί το ανώτατο και 

κυρίαρχο όργανό του. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε όλα τα 

όργανα της Ενώσεως και αποφασίζει για κάθε θέμα που φέρεται σ' αυτή. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 

α) Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά κάθε έτος, μέσα στη 

δεύτερη Κυριακή του μηνός Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον Νόμο. Στη 

Συνέλευση αυτή υποβάλλεται για έγκριση ο ισολογισμός ο απολογισμός και η 

έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος που πέρασε. 

β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(1) Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τη σύγκληση αναγκαία διότι 

υπάρχει σπουδαίος λόγος. 

(2) Όταν ζητηθεί από το 1/3 των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο, με έγγραφη αίτησή τους 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν και τα 

θέματα που θα συζητηθούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στην έδρα της Ενώσεως, ύστερα από 

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναγράφονται 

ο τόπος, ο χρόνος, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η 

πρόσκληση γνωστοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα στα μέλη, πριν από 

τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες και στις περιπτώσεις των εκτάκτων Γενικών 

Συνελεύσεων πριν από τρεις (3) ημέρες. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει με 

επιστολή, με δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
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Κατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να συζητηθούν και άλλα θέματα πέραν αυτών 

που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εάν το αποφασίσει η Γενική 

Συνέλευση. 

 

Άρθρο 20° 

Απαρτία-Λήψη απόφασης 

α) Οι Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές και Έκτακτες, βρίσκονται σε απαρτία 

αν παρίσταται σ' αυτές το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των τακτικών μελών, που 

έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Ώρα 

ενάρξεως των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ορίζεται η 9η πρωινή.  

β) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται και 

δεύτερη Γενική Συνέλευση, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, μέσα σε 

προθεσμία οκτώ (8) ημερών, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία 

οσαδήποτε των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις, παρευρίσκονται σ' αυτή. 

γ) Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση της 

Ενώσεως, απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται 

ειδικά για το σκοπό αυτό, του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των μελών που 

έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των ¾ 

των παρόντων. 

δ) Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν προχωρήσει η Γενική Συνέλευση 

στις εργασίες της, εκλέγει, με ανάταση των χειρών, το Προεδρείο που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Η διαδικασία εκλογής του 

Προεδρείου διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση 

την έκθεση των πεπραγμένων αυτού και τον απολογισμό του λήξαντος 

οικονομικού έτους. Στη συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην                                       

αυτή Συνέλευση την Έκθεσή της. Μετά ταύτα η Τακτική Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.   

       στ) Στη Γενική Συνέλευση οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο 

πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 
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       ζ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, κατά κανόνα, με 

μυστική ψηφοφορία, μπορεί όμως κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, να 

ληφθούν και με φανερή ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 21° 

Αρχαιρεσίες 

α) Ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ενώσεως, κάθε τρία 

(3) έτη διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη των εννέα (9) τακτικών και των 

τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και 

των τριών (3) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει προς τούτο 

εκλογές και καλεί τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

β) Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη που 

έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.  

γ) Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τις 

εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής και έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το 

παρόν καταστατικό, οφείλουν να υποβάλουν στα Γραφεία της Ενώσεως, 

έγγραφη της υποψηφιότητάς τους δήλωση, επί αποδείξει, οκτώ (8) 

τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία σύγκλισης ης Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου ύστερα από εντολή του 

Προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, προβαίνει στον έλεγχο 

της νομιμότητας των εγγράφων δηλώσεων υποψηφιοτήτων, που 

υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη.   

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποχρεούται να καταρτίσει τον 

πίνακα των υποψηφίων, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή της Ενώσεως και να τον αναρτήσει στα Γραφεία του 

Σωματείου τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των 

εκλογών. 

ε) Η Τακτική Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

αρχαιρεσιών, προβαίνει στην εκλογή τριών (3) τακτικών μελών, που 

αποτελούν και την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές και 
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δυο (2) αναπληρωματικών. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να είναι μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής οι υποψήφιοι για τα όργανα της Ενώσεως. 

στ) Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και φροντίζει για 

την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για την καλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με 

βάση τους νόμους, το παρόν καταστατικό και το βιβλίο μητρώου των μελών 

και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που υποβάλλονται. 

ζ) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εκλογικής διαδικασίας, ως ώρα 

λήξεως της συζητήσεως ορίζεται η 14η απογευματινή, όποτε θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί και η προβλεπομένη στην περίπτωση ε του προηγούμενου 

άρθρου 20 διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, αρχίζει η 

ψηφοφορία η οποία περατώνεται την 18η απογευματινή, οπότε κλείνουν οι 

κάλπες. Σε περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν ψηφοφόροι παρόντες που 

δεν έχουν προλάβει να ψηφίσουν, η ψηφοφορία δύναται να παραταθεί 

κατόπιν αποφάσεως της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι να ψηφίσει και ο 

τελευταίος ψηφοφόρος που έχει ήδη προσέλθει. 

η) Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι μυστική και γίνεται με ομοιόμορφα 

ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και φακέλους οι οποίοι, 

αφού σφραγισθούν, με την σφραγίδα της Ενώσεως και μονογραφηθούν από 

τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδονται στους 

ψηφοφόρους. Κάθε ψηφοφόρος αφού σημειώσει προ των ονομάτων των 

υποψηφίων μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης 

για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, προσέρχεται και 

ρίπτει ο ίδιος τον σφραγισμένο φάκελο, αφού τον κλείσει, στην κάλπη. Ο 

φάκελος γίνεται δεκτός από την εφορευτική επιτροπή μετά την εξακρίβωση 

από το μητρώο ότι αυτός που ψηφίζει έχει δικαίωμα ψήφου, το δε όνομά του 

καταχωρίζεται σε κατάσταση ψηφισάντων. Ψηφοφορία με αντιπρόσωπο δεν 

είναι δυνατή. 

θ) Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού 

αποφανθεί επί των τυχόν ενστάσεων, προβαίνει στη διαλογή των 

ψηφοδελτίων. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού αριθμήσει και 

μονογράψει τα ψηφοδέλτια, ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων που 
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φέρουν σταυρό προτίμησης. Ο αριθμός του ψηφοδελτίου και ο υποψήφιος 

που έλαβε σταυρό προτίμησης καταχωρούνται σε κατάσταση. 

ι) Μετά το πέρας της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα 

επιτυχόντα εννέα (9) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πήραν τις 

περισσότερες ψήφους και τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη αυτού 

καθορίζουσα ταυτόχρονα και την σειρά των αναπληρωματικών, που 

θεωρούνται επιλαχόντα μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε 

κάθε επιλαχόν μέλος, καθώς και τα τρία (3) επιτυχόντα τακτικά μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής που πήραν τις περισσότερες ψήφους και τα δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη αυτής και συντάσσει το πρακτικό αρχαιρεσιών το 

οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 

Το πρακτικό και το λοιπό υλικό των εκλογών παραδίδεται στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

κ) Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση, από την Εφορευτική 

Επιτροπή, το αποτέλεσμα της οποίας επίσης αναγράφεται στο πρακτικό 

αρχαιρεσιών. 

 

Άρθρο 22° 

Συγκρότηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα-Ανάληψη 

καθηκόντων 

α) Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

συνέρχεται, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ύστερα από πρόσκληση    

και  υπό  την  προεδρία του συμβούλου που πλειοψήφησε και προβαίνει,                                              

                                                                                                                                                                               

με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 

Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία. Μετά την συγκρότηση του σε σώμα 

και εντός πέντε (5) ημερών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε κοινή 

συνεδρίαση με το παλιό κατά την οποία γίνεται η παράδοση και παραλαβή 

των εγγράφων, των βιβλίων και των περιουσιακών στοιχείων της Ενώσεως 

και υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής απ' όλα 

τα μέλη του απερχομένου Συμβουλίου και εκείνου που αναλαμβάνει. 

β) Το ανώτατο όριο θητείας στο αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ενώσεως, είναι δυο (2) συνεχείς θητείες. Για την εκ νέου 

ανάληψη των καθηκόντων Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει, 
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να παρέλθει χρονικό διάστημα, δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον μηνών από τη 

λήξη της δεύτερης συνεχόμενης θητείας.  

 

Άρθρο 23° 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

α) Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογή των μελών της νέας Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, Πρόεδρος αυτής ορίζεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο μεγαλύτερος σε ηλικία.  

β) Καθήκον της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εξέλεγξη της 

χρηματικής διαχείρισης της Ενώσεως και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση 

του πορίσματος της. 

γ) Στο έργο της η Επιτροπή καλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την λογοδοσία και τον απολογισμό. 

δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες, 

από την κατά τα ανωτέρω πρόσκλησή της, να προσέλθει για την εξέλεγξη, 

τίθενται δε στη διάθεσή της όλα τα αιτούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο 

στοιχεία. Εάν η Επιτροπή δεν προσέλθει εγκαίρως κηρύσσεται έκπτωτη και 

το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί σαν τέτοια τα δυο αναπληρωματικά μέλη, 

τα οποία απαρτίζουν πλέον την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

ε) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή παρέχεται δικαίωμα εποπτείας επί όλων 

των διαχειριστικών πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

για τον σκοπό αυτό συνέρχεται στο τέλος κάθε εξαμήνου και συντάσσει 

έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για ενημέρωσή του. 

στ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή οφείλει επίσης να συντάσσει, κάθε 

εξάμηνο, έκθεση των πεπραγμένων γενικά του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ζ) Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 24ο 

Κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία της Ενώσεως και δεν 

περιλαμβάνεται στο καταστατικό αυτό ρυθμίζεται με Εσωτερικό Κανονισμό 
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που καταρτίζει με σχετική απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο και 

εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της ενώσεως. 

 

Άρθρο 25ο 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως δύναται να αποφασίσει την 

ίδρυση τοπικών παραρτημάτων στις επαρχίες, στα οποία θα 

υπάγονται τα μέλη τα διαμένοντα εκεί.  

2. Η Διοίκηση και η λειτουργία των επαρχιακών αυτών παραρτημάτων θα 

ρυθμίζεται δι’ εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος θα συνταχθεί υπό του 

Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκριθεί με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της Ενώσεως. 

 

Άρθρο 26ο 

 Η Ένωση διαλύεται: 

 α) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 

   β) Εάν τα μέλη μειωθούν κάτω των 10, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 

11 του Ν.Δ 1111/72.  

γ) Σε όλες τις υπό του Νόμου και του Α.Κ. προβλεπόμενες περιπτώσεις 

και κατά την υπό τούτων οριζομένη διαδικασία.  

  Για τη διάλυση του Σωματείου, καθώς και για την τροποποίηση του 

καταστατικού αυτού απαιτείται η παρουσία του ημίσεος (1/2) τουλάχιστον των 

ταμειακώς εν τάξει μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

 

 

 

 

Άρθρο 27ο 

    Εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκλογής οργάνων, η απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως δύναται να ληφθεί και άνευ συγκλήσεως αυτής, εάν από 

τα μέλη δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση των επί τινος προτάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Άρθρο 28ο 

Κάθε ζήτημα που αφορά τη Διοίκηση και λειτουργία εν γένει της Ενώσεως μη 

προβλεπόμενο υπό του παρόντος καταστατικού και του συνταχθησομένου 

Εσωτερικού Κανονισμού, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και 

των ειδικών περί Σωματείων Νόμων.  

        

     Άρθρο 29ο  

Κτήση, εκμετάλλευση, διάθεση περιουσίας, Προμήθειες 

1.Κτήση ακινήτων εν γένει ή κινητών αξίας άνω των 20.000 ευρώ εξ 

επαχθού αιτίας, γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

 2.Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Ενώσεως απαγορεύεται 

απολύτως να συνεπάγεται ανάμειξη αυτής σε κερδοσκοπική επιχείρηση.  

 3.Η διάθεση της περιουσίας της Ενώσεως γίνεται μόνο για τους 

σκοπούς που ορίζονται στο παρόν καταστατικό.   

 4.Λήψη προμήθειας παρά της Ενώσεως ή των οργάνων αυτής κατά τη 

διενέργεια των πράξεων διαχειρίσεως, απαγορεύεται απολύτως. 

 

Άρθρο 30ο 

Προσόντα μελών Διοικήσεως. Κωλύμματα. Αποζημιώσεις. 

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή δέον να 

συμμετέχουν πρόσωπα διακρινόμενα για την μόρφωση, 

δραστηριότητα, εντιμότητα και αξιοπρέπεια.  

2. Δεν δύναται να εκλεγούν στη διοίκηση εν γένει της Ενώσεως πρόσωπα 

στερηθέντα των πολιτικών των δικαιωμάτων, εφ’ όσον διαρκεί η 

στέρηση. 

3. Τα μέλη της Διοικήσεως εν γένει της Ενώσεως, δεν δύναται να 

παρέχουν εξαρτημένη εργασία επ’ αμοιβή ή να συνάπτουν συμβάσεις 

μετ’ αυτής, συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής δια προσφορά πάσης 

φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουσας στην επίτευξη κέρδους 

δια της αναλήψεως έργου, προμήθειας ή οιασδήποτε άλλης παροχής 

προς την Ένωση.  
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Άρθρο 31ο 

Κληρονομίες, Κληροδοσίες, Δωρεές. 

1. Πάσα κληροδοσία ή δωρεά υπό τρόπο προς την Ένωση, γίνεται δεκτή 

μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως παρεχομένης δια 

πλειοψηφίας του ημίσεος (1/2) τουλάχιστον των τακτικών μελών 

αυτής.  

2. Οι προς την Ένωση καταλιπόμενες κληρονομίες γίνονται δεκτές μόνο 

επ’ ωφελεία απογραφής.  

3. Οι υπέρ της Ενώσεως και για ορισμένο σκοπό καταλιπόμενες 

κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές, τελούν υπό ιδιαιτέρα διαχείριση, 

των προσόδων τούτων διατιθέμενων αποκλειστικώς κατά τους υπό 

του διαθέτου ή δωρητού τεθέντας όρους. 

4. Μόνο επώνυμες δωρεές γίνονται δεκτές.  

 

Άρθρο 32ο 

 Εν περιπτώσει διαλύσεως της Ενώσεως κατά το άρθρο 25 του 

παρόντος, η περιουσία της περιέχεται εις έτερο Φιλανθρωπικό σωματείο ή 

Ίδρυμα Κοιν. Πρόνοιας, οριζόμενο υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών.  

 

Άρθρο 33ο 

 Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα κυκλωτικώς άνω τις 

λέξεις ΕΝΩΣΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, κάτω ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ και στο μέσον 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1948. 

   

 

Άρθρο 34ο 

 Η Ένωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από σχετική 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να εγγραφεί μέλος 

Ομοσπονδίας εχούσης τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.  

 


