ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

Στην Καλλονή σήμερα, 5 Δεκεμβρίου του 2008 οι υπογράφοντες το παρόν
συμφωνούμε στην ίδρυση σωματείου με τους κατωτέρω όρους:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΆΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία του Σωματείου είναι «ΕΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» με έδρα την Καλλονή Λέσβου.

ΆΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα του σωματείου ορίζεται η Καλλονή Λέσβου.
2. Το σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση
τους με την κεντρική διοίκηση του σωματείου διέπονται από εσωτερικό
κανονισμό.

ΆΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΩΣ

Οι σκοποί του σωματείου είναι:
α. Η σίτιση, συστηματικά, σωματικά αδύναμων, ανήμπορων ατόμων και
κυρίως ατόμων με πολύ περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα.
β. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του και της κοινωνίας
γενικότερα επί των προβλημάτων των ηλικιωμένων.
γ. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
υποστήριξη

των

ηλικιωμένων

που

χρήζουν

ηθικής

και

προς
υλικής

συμπαράστασης.
δ. Η συνεργασία με άλλους φορείς για την βελτίωση των συνθηκών
ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων γενικά που αντιμετωπίζουν καταστάσεις
κοινωνικού αποκλεισμού.
ε. Η εξασφάλιση ασφαλούς, αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και γενικότερα
βελτίωση της ποιότητας της ζωής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, χρονίως
πασχόντων, αλλά και ατόμων με αναπηρίες με προγράμματα ηθικής στήριξης
και

συμπαράστασης,

οργανωμένης

ψυχαγωγίας

και

δημιουργικής

απασχόλησης.
Στ. Η σύσταση ιδρύματος δια της περιουσίας του Σωματείου προς
παροχή

οργανωμένης

περίθαλψης

στους

ηλικιωμένους του Δήμου

Καλλονής.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα κύρια μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου είναι
τα εξής:
α. Συστηματική και επίμονη ενημέρωση των μελών του, των κρατικών
φορέων και της κοινωνίας γενικότερα για τα θέματα που αφορούν τους
ηλικιωμένους

και

τα

ανήμπορα

άτομα

εισοδήματα.
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με

περιορισμένα

οικονομικά

β. Είσπραξη

των

συνδρομών

των

μελών

του

και

γενικώτερα

η

συγκέντρωση οικονομικών πόρων με κάθε νόμιμο τρόπο, ώστε να
λειτουργήσει και να παράξει έργο.
γ. Αξιοποίηση κάθε δυνατότητας αναπτυξιακών προγραμμάτων εθνικών ή
ευρωπαϊκών για την πραγμάτωση του σκοπού του.
δ. Συνεργασία με κοινωνικοπρονοιακούς φορείς και έρευνα ατομικής
καταστάσεως ατόμων με κοινωνικά προβλήματα.
ε. Κατά περίπτωση αξιολόγηση κάθε υφιστάμενης ατομικής κατάστασης που,
κατόπιν εισηγήσεως κοινωνικού λειτουργού, χρήζει ή όχι της περίθαλψης και
επεμβάσεως του σωματείου δια των μελών του.
Στ. Συνεργασία με το Δήμο Καλλονής, αλλά και με επιστημονικούς ή άλλους
Συλλόγους και φορείς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και πάντοτε προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης σωματικά αδύναμων, ανήμπορων, ηλικιωμένων
ατόμων και κυρίως ατόμων με πολύ περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα.
ζ. Διακριτική προβολή του εθελοντικού έργου του σωματείου με σκοπό την
προσέλκυση νέων εθελοντών.
η. Οργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συνεργασία
των τοπικών και άλλων φορέων για την σύσφιξη των σχέσεων των μελών του
σωματείου και την ευρύτερη συνεργασία με την τοπική κοινωνία της
Καλλονής.
θ. Οργάνωση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
για τα περιθαλπόμενα μέλη του.
ι. Οργάνωση σεμιναρίων με θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση
εθελοντών με σκοπό την ευαισθητοποίηση νέων ατόμων για εθελοντική
εργασία και προσφορά.
κ. Ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων
από διεθνείς, κοινοτικές, εθνικές και άλλες πηγές
λ. Διεκδίκηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την πολιτεία για την
εκπλήρωση του φιλανθρωπικού έργου του σωματείου.
μ. Ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, έντυπης ή ηλεκρονικής μορφής.
ν. Έκδοση δελτίων τύπου για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στους
σκοπούς του Σωματείου.
ξ. Δημοσίευση άρθρων και γενικότερα συμμετοχή σε δίκτυα επικοινωνίας
πληροφόρησης σε τοπικό, νησιωτικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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ο. Λήψη κάθε άλλου πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών του
Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 5ο

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε : α) ιδρυτικά, β) τακτικά και γ)
επίτιμα.
α. Ιδρυτικά μέλη είναι τα πρόσωπα που πήραν την πρωτοβουλία της
ίδρυσης του Σωματείου και υπογράφουν το καταστατικό.
β. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν πρόσωπα ικανά
προς

δικαιοπραξία, που

ενδιαφέρονται

για

τον

συνάνθρωπο

και

αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου.
γ.

Επίτιμα

μέλη

ανακηρύσσονται

με

απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου πρόσωπα που συντελούν στην ηθική και υλική ενίσχυση
του Σωματείου για την επιτυχία των σκοπών του.

ΆΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο ως μέλη έχουν:
α. Όσοι εκτελούν αποδεδειγμένο έργο και δραστηριότητα στους τομείς που
συνδέονται με την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
β. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου και να
προασπίζουν τους σκοπούς και τους στόχους του.
2. Για την εγγραφή στο σωματείο απαιτείται, η υποβολή αίτησης από το
υποψήφιο μέλος και μία σύντομη έκθεση των λόγων για τους οποίους
επιθυμεί να συμμετάσχει στον Σύλλογο από τον ενδιαφερόμενο προς τη
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Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για την εγγραφή του υποψήφιου
μέλους.
3. Η Γενική Συνέλευση με παρουσία των 2/3 των «ταμειακώς εντάξει» μελών
του σωματείου και με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών δύναται να διαγράψει κάποιο μέλος της αν αυτό
παρεμποδίζει τη λειτουργία ή βλάπτει το έργο του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Α. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη :
α) έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του
Σωματείου, να συζητούν, να αποφασίζουν δια ψήφου για όλα τα προς
συζήτηση θέματα, να ζητούν σύμφωνα με το καταστατικό τη σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούνται πάντα, μέσα στα πλαίσια της καλής
πίστης

και

των

χρηστών

ηθών,

να

ελέγχουν

την

Διοίκηση

του

Σωματείου για πράξεις ή παραλείψεις της, να υποβάλλουν σχετικά
ερωτήματα και προτάσεις και να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες
του Σωματείου.
β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Διοίκησης, τα τακτικά
όμως εφόσον έχουν γίνει μέλη ένα έτος πριν την διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών.
Β. Τα επίτιμα μέλη :
α) Έχουν

το

συζητήσεις,

δικαίωμα

ενεργά,

να

μετέχουν

χωρίς

όμως

στις

Γενικές

δικαίωμα

ψήφου

Συνελεύσεις
και

χωρίς

και
να

εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου.
β) Να εισηγούνται θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των
σκοπών

του

Σωματείου

και

να

ενημερώνονται

δραστηριότητες του Σωματείου
.
ΆΡΘΡΟ 8ο
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για

όλες

τις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
1. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
α. Οι συνδρομές αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Κάθε μέλος του
Συλλόγου το οποίο εγγράφεται κατά την πορεία του έτους οφείλει να
καταβάλει εφάπαξ την συνδρομή για το υφιστάμενο έτος και η οποία
ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10) Ευρώ.
β. Τα μέλη που εγγράφονται κατά τις παραμονές των εκλογών του Συλλόγου
οφείλουν να καταβάλουν μια ετήσια συνδρομή, ποσού δέκα (10) Ευρώ, ώστε
να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
γ. Κάθε μέλος που δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή, που οφείλει, χωρίς να
συντρέχει ευλογοφανή αιτία, θεωρείται σιωπηρά ότι επιθυμεί την αποχώρηση
του από το Σύλλογο κι επομένως το Συμβούλιο, μετά την έγγραφη
υπενθύμιση σε αυτόν της διάταξης του παρόντος άρθρου, μπορεί να προβεί
στη διαγραφή του από τα μητρώα του Συλλόγου.
2. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και στις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν τη γνώμη τους,
να σέβονται και να προασπίζονται τα συμφέροντα του σωματείου.
4. Να μην αντιστρατεύονται στα συμφέροντα του Συλλόγου και να
συμπαρίστανται στο έργο και τις δραστηριότητες του. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις που συνίστανται σε επίπληξη
που επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο ή και, σε σοβαρότερες περιπτώσεις,
στην αποβολή του μέλους ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΆΡΘΡΟ 9ο
ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Μέλος του Σωματείου δεν μπορεί να γίνει και αν είναι μέλος εκπίπτει
από την ιδιότητα του μέλους όποιος :
α. Καταδικάστηκε

αμετάκλητα

και

στερήθηκε

δικαιωμάτων για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
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των

πολιτικών

του

β. Καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από
πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, δωροδοκία
ή δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη,
εκβίαση, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση
ή εμπορία ναρκωτικών.

ΆΡΘΡΟ 10ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει κατόπιν εγγράφου
παραιτήσεώς του, που εγχειρίζεται στον Γραμματέα του Σωματείου και
απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το αποχωρούν μέλος οφείλει να
έχει εκπληρώσει κάθε ταμειακή του υποχρέωση μέχρι της παραιτήσεώς
του και ευθύνεται σχετικώς έναντι του Σωματείου.
2. Μέλη του Συλλόγου αποβάλλονται από το Σωματείο με αιτιολογημένη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με παρουσία των 2/3 του
συνολικού αριθμού των «ταμειακώς εντάξει» τακτικών μελών του Σωματείου
και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στις εξής περιπτώσεις:
α. Αν επιδείξει αδιαφορία ως προς την καταβολή των συνδρομών του
τουλάχιστον δύο ετών, τις δραστηριότητες του σωματείου και την
επιδίωξη των σκοπών του.
β. Αν παραβαίνει διατάξεις νόμου και δεν συμμορφώνεται προς τις εκ
του καταστατικού υποχρεώσεις του.
3. Την αποβολή του μέλους εισηγείται το Δ.Σ. ή το 1/5 τουλάχιστον των
τακτικών μελών. Το Δ.Σ. καλεί προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε
ακρόαση για τις αποδιδόμενες σε αυτό παραβάσεις.
4. Σε κάθε περίπτωση αποβολής το μέλος δικαιούται να προσφύγει στο
αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την επομένη της
επιδόσεως της απόφασης της Γ.Σ.
5. Δικαίωμα επανεγγραφής έχει το μέλος που αποβλήθηκε μετά από
νεώτερη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΆΡΘΡΟ 11ο

1. Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Α. Τακτικοί πόροι είναι :
α. Οι εισπράξεις από δικαιώματα εγγραφής μελών, καθώς και οι ετήσιες
εισφορές των μελών.
β. Η περιουσία του Σωματείου.
Τα ποσά για την εγγραφή και την ετήσια εισφορά αυξομειώνονται
ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου με σχετική απόφαση της
πλειοψηφίας

των τριών τετάρτων

(3/4)

των παρόντων μελών

της

Γενικής Συνέλευσης.
Β. Έκτακτοι πόροι είναι :
α. Οι ενισχύσεις από την Ιερά Μητρόπολη Καλλονής και τις Ενορίες της.
β. Οι προαιρετικές συνδρομές των μελών του Σωματείου ή οι ενισχύσεις
από τρίτους ιδιώτες.
γ. Οι

επιχορηγήσεις

Οργανισμών,

καθώς

ή

παροχές

και

Δημοσίων,

Εθνικών

ή

Δημοτικών

Ευρωπαϊκών

Αρχών

ή

Κοινοτικών

Προγραμμάτων.
δ. Οι εισπράξεις από δωρεές, εράνους, κληροδοτήματα και γενικά κάθε
έσοδο από διαχείριση περιουσίας του Σωματείου.
ε. Οι

εισπράξεις

από

εορτές,

εκδρομές,

παραστάσεις,

λαχειοφόρες

αγορές και γενικά από κάθε εκδήλωση που διοργανώνει το Σωματείο ή
τρίτοι υπέρ του Σωματείου.
2.

Οι

δωρεές

αντιστρατεύονται
Διοικητικού

και
στους

Συμβουλίου

κληροδοσίες
σκοπούς

γίνονται

του

δεκτές

Σωματείου

ανακοινωθησομένη

με

εφόσον

δεν

απόφαση

του

υποχρεωτικά

στη

Γενική

Συνέλευση.
Οι καταλιπόμενες κληρονομιές γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία
απογραφής.
3. Η είσπραξη παντός εσόδου από το Σωματείο ενεργείται βάσει
διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως.
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4. Η οικονομική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την
τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οι διαχειριστικές
πράξεις του Σωματείου ενεργούνται με τρόπους που εξασφαλίζουν την
απόλυτη διαφάνεια και ο οικονομικός έλεγχος αυτού ασκείται από την
ελεγκτική επιτροπή του σωματείου.
5. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στην κυριότητα του Σωματείου σύμφωνα
με το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΆΡΘΡΟ 12ο
1. Το Σωματείο πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :
α. Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφεται με αριθμητική σειρά το
ονοματεπώνυμο του μέλους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε
μέλους, η ταμειακή ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται
απαραίτητο.
β. Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
γ. Πρακτικό συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Βιβλίο Ταμείου, που καταχωρούνται χρονολογικά οι εισπράξεις και
πληρωμές
ε. Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.
2. Το Σωματείο τηρεί επίσης
Πληρωμών

που

θεωρούνται

Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα
από

την

Ελεγκτική

Επιτροπή

πριν

χρησιμοποιηθούν.
3. Τηρεί επίσης Αποδείξεις Εισπράξεων και Πληρωμών που θεωρούνται από
τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Σωματείου πριν από τη χρήση τους.
4. Το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες ένα ή περισσότερους τραπεζικούς
λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθενται από τον ταμία κάθε
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ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Η Διοίκηση μπορεί να τηρεί και οποιαδήποτε άλλο βιβλίο ήθελε κρίνει
αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΆΡΘΡΟ 13ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και
αποφασίζει για κάθε θέμα που το αφορά.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του σωματείου ή όπου αλλού αποφασίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα στο
πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη
Γενική Συνέλευση των μελών, όταν το κρίνει σκόπιμο. Έκτακτη Γενική
Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του 1/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του
σωματείου.
4. Τα μέλη του σωματείου καλούνται στη Γενική Συνέλευση με ατομικές
προσκλήσεις που αποστέλλονται με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
τηλεομοιοτυπικώς σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 μέρες). Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρονται χρονολογία, ημέρα και ώρα, όπως και το χώρο στον
οποίο θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

ΆΡΘΡΟ 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει ειδικότερα για:
1. Τροποποίηση του καταστατικού.
2. Διάλυση του σωματείου.
3. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
4. Έκδοση κανονισμών διάρθρωσης και λειτουργίας του σωματείου.
5. Εγγραφή νέων μελών.
6. Διαγραφή μελών.
7. Κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και δεν ανήκει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα άλλων θεσμοθετημένων οργάνων του. Τα μέλη προκειμένου να
ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμά τους, οφείλουν απαραιτήτως να έχουν
εκπληρώσει κάθε οικονομική τους υποχρέωση προς το σωματείο.

ΆΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το μισό συν
ένα των ταμειακώς εντάξει μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την
πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση πέντε (5) ημέρες
μετά από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση των
μελών τουλάχιστον πριν από δύο (2) ημέρες. Η επαναληπτική αυτή
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της
αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία σε ψηφοφορία (1/2 συν ένας), πλην των περιπτώσεων των
άρθρων 99 και 100 του ΑΚ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του προέδρου.
3. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται Προεδρεύων και
Γραμματέας της Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων ψηφοφόρων
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μελών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. Οι αιτήσεις ή προτάσεις
υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορευτική επιτροπή, η οποία αφού
διαπιστώσει

πως

υπάρχουν

οι

νόμιμες

προϋποθέσεις

εκλογιμότητας

προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων.
4. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία, το, δε,
ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει κατ΄ αλφαβητική σειρά τα ονόματα των τακτικών
μελών που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα και δεν οφείλουν συνδρομές.
Κάθε ψηφοφόρος λαμβάνει ένα ψηφοδέλτιο κι ένα φάκελο ψηφοφορίας και
αποσύρεται σε ειδικό χώρο που εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας
και ψηφίζει επτά (7) υποψηφίους για το Δ.Σ και μέχρι τρείς (3) για την
ελεγκτική επιτροπή, παραδίδει σφραγισμένο φάκελο στον Πρόεδρο της
Εφορευτικής Επιτροπής που τον μονογράφει και μετά τον ρίχνει ο ίδιος στην
κάλπη. Ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους από ένα επτά (7) σταυρούς
είναι άκυρα.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή όταν τελειώσει η ψηφοφορία συντάσσει πρακτικό
με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν, τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια και
τους ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.
6. Από τους υποψηφίους εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου οι επτά (7) πρώτοι, σαν αναπληρωματικοί, δε, οι δύο (2)
επόμενοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Μαζί με την εκλογή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ως τακτικά μέλη της ελεγκτικής
επιτροπής οι τρεις (3) πρώτοι και ως αναπληρωματικοί οι δύο (2) επόμενοι.
7. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Τα μέλη
μπορούν να θέτουν ζητήματα εκτός Ημερησίας Διάταξης σε συνεννόηση με
τον Προεδρεύοντα της Γ.Σ. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται
στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο
αναπληρωτή του. Στην αρχή των πρακτικών αναφέρονται ονομαστικά τα μέλη
που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση.
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8. Οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνελεύσεως, που αναφέρονται σε εκλογές
συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων, θέματα εμπιστοσύνης προς την
διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα διεξάγονται
μυστικά. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού
ουδέποτε όμως δια βοής.

ΆΡΘΡΟ 16ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά
(7) μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία δύο (2) ετών.
2. Η θητεία του Δ.Σ μπορεί να παραταθεί για ένα (1) το πολύ έτος με
απόφαση της Γ.Σ, που συγκαλείται έκτακτα και ειδικά για το σκοπό αυτό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ερευνά, αποφασίσει και ενεργεί ο,
τιδήποτε είναι αναγκαίο, χρήσιμο ή ωφέλιμο για την προαγωγή των
σκοπών

του

Σωματείου. Ενεργεί

πάντα

μέσα

στα

πλαίσια

της

σωματειακής νομοθεσίας, του ν.δ. περί Φιλανθρωπικών Σωματείων και
του Καταστατικού τούτου, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και
εκπροσωπεί

αυτό

ενώπιον

κάθε

τρίτου. Συντάσσει

ετήσια

έκθεση

πεπραγμένων και ισολογισμού, φροντίζει για την σύγκληση Τακτικών και
Εκτάκτων

Γενικών

Συνελεύσεων,

επιβλέπει

δε

και

συντονίζει

κάθε

δραστηριότητα του Σωματείου.

ΆΡΘΡΟ 17ο
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση και τη
διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου. Ειδικότερα το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου έτους, που συζητείται
στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
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β. Συντάσσει τους κανονισμούς διάρθρωσης και λειτουργίας του σωματείου,
που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή του,
συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπροέδρους,
Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
2. Ο Πρόεδρος συντονίζει τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και των
μελών του σωματείου, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του, προεδρεύει
του Δ.Σ., εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα και δεσμεύει το σωματείο έναντι
τρίτων για όλες τις υποθέσεις του. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν σε
περίπτωση κωλύματος κατά σειρά οι Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και ταμίας.
3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι

υπεύθυνος

για

την

τήρηση

της

αλληλογραφίας του Σωματείου και την διεκπεραίωση κάθε εγγράφου,
φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα οποία και υπογράφει με τον Πρόεδρο και επιβλέπει την τήρηση των
πρακτικών

των

Γενικών

Συνελεύσεων. Τηρεί

το

Μητρώο

Μελών.

Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και κάθε βιβλίου εκτός των
οικονομικών.
4. Ο Ταμίας επιμελείται των οικονομικών του σωματείου, παρουσιάζει στη
Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και προϋπολογισμό και δίνει πληροφορίες
αναφορικά

με

οικονομικά

θέματα.

Διενεργεί

εισπράξεις

απαιτήσεων,

επιχορηγήσεων, δανείων, τραπεζικών αναλήψεων και γενικά παροχών,
εφόσον το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει τα 3.000 €. Εάν υπερβαίνει αυτό
το

ύψος

οι

παραπάνω

πράξεις

διενεργούνται

με

έγγραφη

απλή

εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ.
5. Για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς του
σωματείου, είναι δυνατόν να συσταθούν Επιτροπές με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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6. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα ή
του Ταμία σε περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις, αυτοί καλούνται να
δώσουν εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η απουσία τους είναι
αδικαιολόγητη, εκπίπτουν του αξιώματος και το Διοικητικό Συμβούλιο
εκλέγει προσωρινούς αντικαταστάτες στους οποίους ανατίθενται πάντα
τα παραπάνω καθήκοντα.

ΆΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση
του Προέδρου. Συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο ή εάν το ζητήσουν
τρία (3) μέλη του.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
3. Το Δ.Σ. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά.
5. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για τα μέλη του
Συλλόγου, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και λάβει σχετική απόφαση το
Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 20ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, ενώ όλοι
οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί κατά σειρά εκλογής. Οι
υποψηφιότητες

για

την

Εξελεγκτική

Επιτροπή

υποβάλλονται

και

η

ψηφοφορία διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο στον ίδιο τόπο και χρόνο με
αυτήν για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται
μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή της, συγκροτείται σε σώμα και
εκλέγει

τον

Πρόεδρο

της. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της
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εξελεγκτικής επιτροπή ή άρνησης να εκτελέσει τα καθήκοντα του καλούνται τα
αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της Εξελεγκτική Επιτροπής είναι ετήσια.
2. Αρμοδιότητα

της

Εξελεγκτικής

Επιτροπής

είναι

ο

έλεγχος

της

οικονομικής δραστηριότητας του Σωματείου και των σχετικών πράξεων
του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τελευταίο είναι υποχρεωμένο να παρέχει
σ’ αυτήν κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, οκτώ τουλάχιστον μέρες
πριν τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση την
οποία ανακοινώνει ο Πρόεδρος της στην Γενική Συνέλευση μετά την
έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 21ο

1. Για να αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου απαιτείται παρουσία των
μισών συν ένα ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των ¾
των παρόντων κι έπειτα το σωματείο υποβάλλεται σε εκκαθάριση, η οποία
διενεργείται από τα μέλη του Δ.Σ. Η περιουσία του σωματείου που σώζεται
κατά την εκκαθάριση δεν διανέμεται στα μέλη αλλά διατίθεται όπου ορισθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε φορείς με ανάλογο σκοπό.
2. Η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου διενεργείται σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλαδή απαιτείται παρουσία των
μισών συν ένα ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και απόφαση της
πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων.

ΆΡΘΡΟ 22ο
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η πρώτη Γενική Συνέλευση του σωματείου θα είναι συνέλευση των
ιδρυτικών μελών και θα συνέλθει μέσα στο πρώτο μήνα από την έκδοση της
αποφάσεως του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για την εγγραφή του στα βιβλία των
σωματείων.
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2. Θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η εκλογή του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου μετά από λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης με την ακόλουθη
σειρά:
α. Εκλογή προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης
β. Απολογισμός της προσωρινής διοίκησης
γ. Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για Δ.Σ.
δ. Προγραμματικές ανακοινώσεις των υποψηφίων και εκλογή εφορευτικής
επιτροπής για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας
ε. Εκλογή ελεγκτικής επιτροπής

ΆΡΘΡΟ 23ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος διατηρεί στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά αναγράφει την
επωνυμία του ως εξής: «ΕΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ» και στο κέντρο αυτής τη χρονολογία ίδρυσής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 24ο

Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται
από τον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό Νόμο αυτού και από τους ειδικούς
νόμους περί Σωματείων.

ΆΡΘΡΟ 25ο
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ
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Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα,
αφού αναγνώσθηκε, εγκρίθηκε κατ΄ άρθρον και στο σύνολο του από όλα τα
ιδρυτικά μέλη του σήμερα 5 Δεκεμβρίου του 2008 κατά την ιδρυτική
συνεδρίαση των μελών του, θα ισχύσει, δε, μετά την έγκρισή του από το
αρμόδιο δικαστήριο και την καταχώρηση του στα οικεία βιβλία περί
Σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
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