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ΚΕΦΑΛΑΘΟ  Θ 
 

Ίδπςζη 
 

Απθπο 1 
 

Ίδπςζη - Επωνςμία 
 
Ηδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ θηιαλζξσπηθφ σκαηείν κε ζηφρν ηελ 
ζπλέλσζε ζε θνηλφ χιινγν ησλ γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη θίισλ 
ησλ ηπθιψλ αηφκσλ κε πξφζζεηα εηδηθά πξνβιήκαηα, κε ηελ 
επσλπκία ««ΤΕΩΖ» ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ, ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ θαη 
ΦΗΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΟΡΑΖ θαη ΠΡΟΘΔΣΔ 
ΑΝΑΠΖΡΗΔ». 
 

Απθπο 2 
 

Έδπα 
 
Έδξα ηνπ πιιφγνπ νξίδεηαη ν Γήκνο Καιακαξηάο. 
 

Άπθπο 3 
 

κοποί 
 
Α. θνπνί ηνπ πιιφγνπ είλαη: 
1. Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα 
πξνβιήκαηα ησλ ηπθιψλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (απηηζκφο), πξνβιήκαηα ςπρνινγηθά ή 
ςπρηθήο πγείαο, θηλεζηαθέο αλαπεξίεο, αδπλακία 
απηνεμππεξέηεζεο, δπζθνιίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη άιιεο 
επηθαιππηφκελεο δπζθνιίεο, δειαδή αηφκσλ πνπ εθηφο απφ ηα 
πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ θαη πξφζζεηεο αλαπεξίεο ζηελ 
ειιεληθή επηθξάηεηα. 



2. Ζ εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, απαζρφιεζε θαη 
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ απηψλ.  
3. Ζ ηζφηηκε θνηλσληθή έληαμε θαη ε θνηλσληθή απνθαηάζηαζή ηνπο. 
4. Ζ θνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη εξγαζηαθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ 
απηψλ θαη ε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ ζεζκψλ. 
5α. Ζ ζπλεξγαζία κε ην σκαηείν «Παλειιήληνο χιινγνο 
Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο 
θαη πξφζζεηεο εηδηθέο αλάγθεο «Ζ ΑΜΤΜΩΝΖ»» θαη κε 
παξεκθεξείο θνξείο. 
5β. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Πνιηηεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηέηνησλ 
ζεζκψλ πξνζηαζίαο, γηα βειηίσζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ θαη γηα ιήςε κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πξνζπειαζηκφηεηαο. 
6. Ζ πξνάζπηζε ησλ γεληθφηεξσλ αλζξσπίλσλ θνηλσληθψλ θαη 
ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ηα αλαθεξφκελα 
πξνβιήκαηα. 
7. Ζ ππνζηήξημε θαη ε έκπξαθηε έθθξαζε αιιειεγγχεο πξνο ηηο 
νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ απηψλ. 
8. Ζ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
αλσηέξσ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ηαηξηθή απνθαηάζηαζή ηνπο (θαηά 
ην δπλαηφ), σο θαη ε πξνψζεζε θάζε είδνπο επηζηεκνληθήο 
έξεπλαο (ςπρνινγηθήο θιπ.) 
 
Β. Μέζα γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ είλαη : 
1. Ζ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ θαη 
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ γηα ην θνηλφ. 
2. Ζ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα γνλείο, θεδεκφλεο 
θαη θίινπο, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ δεκνζίσλ εθδειψζεσλ. 
3. Ζ παξνρή πιηθνχ ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζρεηηθά κε 
ηα πξνβιήκαηα ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κηθηήο αλαπεξίαο ψζηε λα 
δηεπξχλνπλ ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ πξνβνιή ηέηνησλ 
δεηεκάησλ. 
4. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πάζεο θχζεσο ζηα παξαπάλσ άηνκα 
θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε κε θεξδνζθνπηθνχο φξνπο. 
5. Ζ ιεηηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη θέληξσλ επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο, πξνζηαηεπνκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη 
θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο. 
6. Ζ πξνψζεζε ηεο ίδξπζεο παξαγσγηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ή 
παξαγσγηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη εξγαζηαθή 
απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ απηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο 
θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 



7. Ζ ιεηηνπξγία αλνηθηνχ νηθνηξνθείνπ κε εηδηθφ πξνζσπηθφ θαη ε 
ζπληήξεζε πξνζηαηεπνκέλσλ δηακεξηζκάησλ δηακνλήο γηα ηα 
άηνκα κε κηθηέο δπζθνιίεο. 
8. Ζ πινπνίεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε 
θξαηηθνχο θνξείο, ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη άιιεο ζπλαθείο 
θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. 
9. Ζ δηελέξγεηα εξεπλψλ ζε παλειιήλην επίπεδν γηα ηελ 
θαηαγξαθή ησλ αηφκσλ κε ηηο αλσηέξσ κηθηέο αλαπεξίεο θαη ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπο. 
Ζ εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή παζνινγία ηνπο θαη ε 
έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο λέεο κεζφδνπο ηαηξηθήο 
απνθαηάζηαζεο. 
Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ θαη γεληθφηεξα 
εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα απηά θαζψο θαη ε 
ζπλεξγαζία κε ηα εηδηθά ζρνιεία. 
10. Ζ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή 
ζέζε θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν. Ζ ζχληαμε θαη πξνψζεζε 
κέζσ πνιηηηθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 
πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα (ζπληάμεηο, επηδφκαηα, θνξναπαιιαγέο 
θιπ.). 
11. Ζ επεμεξγαζία ελφο πιήξνπο ράξηε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
αηφκσλ κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη επίζεο ησλ δηθαησκάησλ 
θπθινθνξίαο κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο πφιεσο (δηακφξθσζε 
δξφκσλ, πεδνδξνκίσλ, θηηξίσλ, θιπ. ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
θίλεζε ηνπο). 
Ζ ζπλεξγαζία κε δεκνηηθέο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα εθαξκνγή 
ζηελ πξάμε ηέηνησλ ξπζκίζεσλ ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 
12. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξνπαηδαγσγηθψλ 
ζπκβνπιεπηηθψλ ζηαζκψλ, άιισλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 
πνπ δέρνληαη ηέηνηα άηνκα θαη ε ίδξπζε ηέηνησλ ζηαζκψλ απφ ην 
χιινγν. 
13. Οη επηζθέςεηο θαη' νίθνλ απφ εηδηθνχο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο 
(θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη θπζηνζεξαπεπηέο θιπ.) θαη ε 
παξνρή νδεγηψλ ζηα άηνκα κε ηηο παξαπάλσ αλαπεξίεο ή ζηνπο 
γνλείο, θεδεκφλεο θαη θίινπο απηψλ. 
14. Ζ ζπληήξεζε ζηελ Θεζζαινλίθε εζηίαο θηινμελίαο γνλέσλ, 
θεδεκφλσλ θαη θίισλ, αηφκσλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο. 
15. Ζ δεκηνπξγία ηακείνπ αιιεινβνήζεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ θαη 
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Ζ ρνξήγεζε πξφζζεηεο νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο βνήζεηαο ζε αλαπήξνπο πνπ είλαη νξθαλνί. 
Ζ ζέζπηζε ππνηξνθηψλ θαη βξαβείσλ γηα ηα άηνκα απηά. 
16. Ζ ίδξπζε ζεξηλήο θαηαζθήλσζεο γηα άηνκα θάζε ειηθίαο. 



17. Ζ εμεχξεζε θαη ε εθπαίδεπζε εζεινληψλ πνπ κπνξνχλ λα 
ππνζηεξίμνπλ ηα βνεζνχκελα άηνκα θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 
πιιφγνπ. 
18. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πνπ 
έρνπλ έλα ζρεηηθφ θνηλσληθφ έξγν. 
19. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ησλ 
επηζηεκφλσλ κε εηδηθφηεηεο ζηνπο ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ 
χιινγν (θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, θπζηνζεξαπεπηέο, 
εηδηθνί δηδάζθαινη, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, 
νθζαικίαηξνη, ςπρίαηξνη, νξζνπεδηθνί θαη άιιεο ηαηξηθέο 
εηδηθφηεηεο). 
20. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε παξεκθεξή δίθηπα νξγαλψζεσλ 
αλαπήξσλ ζην εμσηεξηθφ θαη ε αληαιιαγή εκπεηξίαο κε ηελ 
δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ. 
21. Ζ νξγάλσζε επηδνηνχκελσλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ γλσξηκίαο 
αηφκσλ κε ηηο αλαθεξφκελεο κηθηέο αλαπεξίεο κε άιιεο ρψξεο ηεο 
Δπξψπεο θαη κε, θαη έθδνζε βηβιίσλ κε εηδηθή γξαθή ε ζε θαζέηεο 
γηα ρξήζε ησλ αλσηέξσ αηφκσλ θαη ε ιεηηνπξγία εηδηθνχ 
αλαγλσζηεξίνπ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ II 
 

Μέλη ηος ςλλόγος 
 

Άπθπο 4 
 
Σα Μέιε ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε Σαθηηθά, πλεξγαδφκελα, 
Αξσγά θαη Δπίηηκα. 
α) Σαθηηθά Μέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ ελήιηθα θπζηθά πξφζσπα, ηα 
νπνία είλαη γνλείο, θεδεκφλεο ή νξηζηηθνί δηθαζηηθνί 
ζπκπαξαζηάηεο  ηπθιψλ αηφκσλ κε πξφζζεηεο αλαπεξίεο θαη ηα 
νπνία πξνηίζεληαη λα ζηεξίδνπλ ελεξγά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 
σκαηείνπ. 
β) πλεξγαδφκελα Μέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά πξφζσπα, ηα 
νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 16° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηα 
νπνία είλαη ζπγγελείο ή θίινη ηνπ πιιφγνπ θαη ελδηαθέξνληαη λα 
ζπκβάιινπλ ζην έξγν ηνπ σκαηείνπ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 
ζθνπψλ ηνπ. 
γ) Αξσγά Μέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
πνπ εληζρχνπλ κε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο ην 
έξγν ηνπ σκαηείνπ. 



δ) Δπίηηκα Μέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
πνπ πξνζέθεξαλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ή εζηθή θαη πλεπκαηηθή 
ζπλδξνκή γηα ηελ επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ θαζψο θαη 
φζα έρνπλ επηδείμεη εμαηξεηηθή θνηλσληθή θαη εζηθή δξάζε γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ηπθιψλ αηφκσλ κε πξφζζεηεο αλαπεξίεο. 
Γηα ηελ εγγξαθή Σαθηηθνχ ή πλεξγαδφκελνπ Μέινπο απαηηείηαη ε 
ππνβνιή πξνο ην Γ ηνπ σκαηείνπ ζρεηηθήο αίηεζεο, πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία γηα ηελ εγγξαθή ζηνηρεία θαη ζα 
δειψλεη ηελ απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ 
σκαηείνπ θαη ηελ πξφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, 
φπσο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην Άξζξν 6 ηνπ παξφληνο. Ζ αίηεζε γηα 
ηελ εγγξαθή Σαθηηθνχ ή πλεξγαδφκελνπ Μέινπο πξέπεη λα 
πξνζππνγξάθεηαη απφ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ Σαθηηθφ Μέινο ηνπ 
σκαηείνπ, ην νπνίν ζα πξνηείλεη ηελ απνδνρή ηεο θαη ζα εγγπάηαη 
γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη. 
 
Γηα ηελ αλαθήξπμε Αξσγψλ θαη Δπίηηκσλ Μειψλ απαηηείηαη ζρεηηθή 
εηζήγεζε πξνο ην Γ ηνπ σκαηείνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κειψλ 
ηνπ Γ, ε νπνία ζα πεξηέρεη πιήξε αηηηνινγία θαη φια ηα ζρεηηθά 
γηα ηελ αλαθήξπμε ζηνηρεία. 
Γηα ηελ εγγξαθή Σαθηηθψλ θαη πλεξγαδφκελσλ Μειψλ θαη ηελ 
αλαθήξπμε Αξσγψλ Μειψλ απνθαζίδεη ην Γ ηνπ σκαηείνπ, ην 
νπνίν κπνξεί λα θάλεη δεθηέο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ή εηζεγήζεηο, 
είηε λα ηηο απνξξίςεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. Αίηεζε 
εγγξαθήο σο Σαθηηθνχ Μέινπο γνλέα, θεδεκφλα ή νξηζηηθνχ 
δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε ηπθινχ αηφκνπ κε πξφζζεηεο 
αλαπεξίεο κπνξεί λα απνξξηθζεί κφλνλ εάλ ν γνλέαο, ν 
θεδεκφλαο ή ν νξηζηηθφο δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο  έρεη 
εγθαηαιείςεη ην παηδί ή ηνλ/ηελ θεδεκνλεπφκελφ ηνπ ή ηνλ/ηελ 
ζπκπαξαζηαηνχκελφ ηνπ.  
 
Γηα ηελ αλαθήξπμε Δπίηηκσλ Μειψλ απαηηείηαη απφθαζε θαη 
εηζήγεζε ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κειψλ, ε νπνία θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο 
εηζήγεζεο θαη ηελ αλαθήξπμε. 
 
 

Άπθπο 5 
 

Δικαιώμαηα Μελών 
 



1) Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο ελ 
γέλεη ζπγθεληξψζεηο, εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. 
2) Σα Σαθηηθά Μέιε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ, εθφζνλ έρνπλ 
εθπιεξψζεη θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όια ηα ινηπά 
κέιε (ζπλεξγαδφκελα, αξσγά θαη επίηηκα) έρνπλ δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ή 
ιήςεο άιιεο, νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ,  απφθαζεο. 
3) Σα κέιε δηθαηνχληαη λα απνρσξήζνπλ νπνηεδήπνηε απφ ην 
σκαηείν, εηδνπνηψληαο γηα απηφ εγγξάθσο ην Γ. Ζ εηδνπνίεζε 
πξέπεη λα απνζηαιεί ζην Γ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο θαη ηζρχεη απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο 
απηνχ. Σπρφλ ζπλδξνκέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί δελ 
επηζηξέθνληαη. 
 
 

Άπθπο 6 
 

Εγγπαθή – ςνδπομέρ – Ειζθοπέρ 
 
Όζνη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ σο Σαθηηθά ή πλεξγαδφκελα Μέιε 
ηνπ σκαηείνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάινπλ πξνο 
ην Γ έγγξαθε αίηεζε πνπ ζα ηνπο ρνξεγήζεη ε Γξακκαηεία ηνπ 
σκαηείνπ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φζα ζηνηρεία είλαη αλαγθαία 
θαηά πεξίπησζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα 
εμήο : Ολνκαηεπψλπκν, φλνκα παηέξα, αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ 
ηδηφηεηα γνλέα, θεδεκφλα ή νξηζηηθνχ δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε 
ηπθινχ αηφκνπ κε πξφζζεηεο αλαπεξίεο, επηζπλάπηνληαο ζρεηηθά 
απνδεηθηηθά έγγξαθα, ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ σκαηείνπ 
ζηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη θάζε άιιε 
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
σκαηείνπ. Δπίζεο ζηελ αίηεζε ζα πεξηιακβάλεηαη δήισζε φηη ην 
ππνςήθην κέινο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη φηη ζα αθνινπζεί ηηο απνθάζεηο ησλ 
νξγάλσλ ηνπ σκαηείνπ. 
Σα κέιε ησλ νπνίσλ ε αίηεζε γίλεηαη δεθηή θαηαβάιινπλ ζην 
ηακείν ηνπ σκαηείνπ πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπο εθάπαμ πνζφ σο 
δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ην πνζφ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο πνπ 
πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έγηλαλ δεθηά. Σν πνζφ 
ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο αλά 
θαηεγνξία κειψλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ, ε νπνία 
εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαζνξίδεηαη 



θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο πξνεγνχκελσλ εηεζίσλ ζπλδξνκψλ πνπ 
πξέπεη λα έρεη εμνθιήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ σκαηείνπ 
πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη ηακεηαθψο εληάμεη. 
Σα Δπίηηκα Μέιε δελ θαηαβάιινπλ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη εηήζηα 
ζπλδξνκή αιιά δχλαληαη λα ζπλεηζθέξνπλ πξναηξεηηθψο 
νπνηνδήπνηε πνζφ. 
 
 

Άπθπο 7 
 

Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηελ εηήζηα 
ζπλδξνκή ηνπο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε, 
ηηο ηπρφλ έθηαθηεο εηζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ έθηαθηεο 
δαπάλεο θαη αλάγθεο ηνπ πιιφγνπ φπσο απηέο ζα θαζνξίδνληαη  
απφ ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ ζην 
άξζξν 20, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη λα 
ζπλεηζθέξνπλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ 
ζθνπψλ ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ, επηδεηθλχνληαο 
πλεχκα θαιήο πίζηεο, ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο, ζεβφκελα 
ηνπο Νφκνπο, ην θαηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 
νξγάλσλ ηνπ, θαη απνθεχγνληαο θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα 
αληηζηξαηεχεηαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 
Κάζε κέινο ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη αληίζεηε πξνο ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ ή εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ιφγσ 
αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο φπσο α) νηθνλνκηθή αηαζζαιία, β) 
δεκηνπξγία εληφο ηνπ πιιφγνπ πνιηηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ή 
άιισλ δηελέμεσλ, γ) έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο άιιν κέινο (φπσο ε 
θνηλνιφγεζε νηθνγελεηαθψλ ή ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 
ηπθιψλ αηφκσλ κε πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζεκάησλ) ππνβάιιεηαη 
ζηηο πην θάησ πεηζαξρηθέο θπξψζεηο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα 
ηνπ, ήηνη α) γξαπηή επίπιεμε, β) πξνζσξηλή απνβνιή, γ) 
δηαγξαθή. 
 
Οη πνηλέο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ, κεηά 
απφ αλαθνξά πξνο απηφ νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ σκαηείνπ. Σν 
βιαπηφκελν κέινο κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ηνπ Γ 
ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα 
κε πιεηνςεθία ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο 
πιένλ ελφο (1). Δπαλεγγξαθή δηαγξαθέληνο κέινπο κπνξεί λα 
γίλεη κφλνλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Γ. 
 



Άπθπο 8 
 

Πόποι ςλλόγος 
 
Οη πφξνη ηνπ πιιφγνπ είλαη : 
α) Οη ζπλδξνκέο φισλ ησλ κειψλ ηνπ 
β)Οη δσξεέο ή θιεξνδνηήκαηα απφ ηδηψηεο ή επαηζζεηνπνηεκέλνπο 
εηαηξηθνχο ρνξεγνχο, 
γ) Έζνδα απφ θξαηηθνχο θνξείο, θξαηηθέο ή δεκνηηθέο επηδνηήζεηο, 
ή επηρνξεγήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο, 
δ) Έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλεξγαζία κε άιινπο 
Διιεληθνχο ή μέλνπο νξγαληζκνχο κε παξεκθεξείο ζθνπνχο. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ ΘΘΘ 
 

Διοίκηζη ηος ςλλόγος 
 

Άπθπο 9 
 
Α. Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη 
θάζε ηξία (3) ρξφληα κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κειψλ πνπ ζπγθαιείηαη γηα απηφ ην ζθνπφ. Γηα λα 
ζέζεη θάπνην ηαθηηθφ κέινο ππνςεθηφηεηα γηα ηελ εθινγή ηνπ ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαηηνχληαη : α) αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο ησλ εθινγψλ, β) 
λα είλαη Έιιελαο πνιίηεο, γ) λα είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ πιιφγνπ 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξν ησλ αξραηξεζηψλ , δ) λα κελ έρεη 
ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, απηνδηθαίσο κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε) λα έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο κέρξη 
εθείλε ηελ ζηηγκή ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο 
ην σκαηείν θαη ζη) λα είλαη γνλέαο, θεδεκφλαο ή νξηζηηθφο 
δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο αηφκνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε 
πξνγξάκκαηα ηνπ πιιφγνπ. 
 
Β. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθή 
θαη ηα κέιε ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ απνθιεηζηηθά ζε εζεινληηθή βάζε 
θαη δελ δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζην σκαηείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 
άκεζν ή έκκεζν (θαηαβνιή ρξεκάησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή 
αγαζψλ θιπ.). ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηα νπνία 
ηπρφλ αλαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο 



Γεληθήο πλέιεπζεο ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά 
εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ σκαηείνπ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 
ζπγθεθξηκέλα έμνδα, είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιινληαη κφλνλ ηα 
έμνδα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ απηψλ. 
 
 

Άπθπο 10 
 

ηηο αξραηξεζίεο ζεσξνχληαη επηηπρφληεο νη πέληε (5) πξψηνη 
πιεηνςεθήζαληεο. Οη ηξεηο (3) πξψηνη επηιαρφληεο 
αλαθεξχζζνληαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ςήθσλ πνπ έιαβαλ. Καηά ηηο γελφκελεο αξραηξεζίεο εθιέγνληαη 
ηξία (3) κέιε σο Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
έιεγρν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη δπν (2) επί πιένλ 
αλαπιεξσκαηηθά ηνχησλ γηα Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 
 
 

Άπθπο 11 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεη ε 
λνκνζεζία ησλ σκαηείσλ θαη ζπγθαιείηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ 
πκβνχινπ πνπ ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζνηέξεο ςήθνπο, κέζα ζε 
επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ. ηελ Α' 
πλεδξίαζε θαιείηαη λα παξεπξεζεί ην απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην γηα ηελ παξάδνζε θάζε ζηνηρείνπ ηεο Γηνηθήζεσο θαη 
δηαρεηξίζεσο, πεξηνπζηαθφ ή φρη ην νπνίν θαηείρε ζηα ρέξηα ηνπ 
ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ. ηελ Α' πλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 
αμησκάησλ. Ήηνη Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, 
Σακίαο θαη Μέινο.  Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη κεηαμχ ησλ εθιεγέλησλ 
κπζηηθά. Έρεη ζεηεία ηξία (3) ρξφληα εθηφο αλ γίλεη πξφηαζε 
κνκθήο ζε Γεληθή πλέιεπζε πνπ απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία 2/3 
ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ. Αλ γίλεη δεθηή ε κνκθή ηφηε 
ζεσξείηαη παξαηηεζέλ θαη εθιέγεηαη λέν κέρξη ηελ επφκελε Γεληθή 
πλέιεπζε νπφηε γίλνληαη θαλνληθέο εθινγέο γηα Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην. 

 
 

Άπθπο 12 
 
Σν χιινγν δηεπζχλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εθπξνζσπείηαη 
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ελψπηνλ πάζεο 
αξρήο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαρεηξίδεηαη ππεχζπλα φιεο ηηο 



ππνζέζεηο ηνπ πιιφγνπ, επηκειείηαη ηελ εθηέιεζε ησλ 
απνθάζεψλ ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
κεξηκλά γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ λφκσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
πιιφγνπ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία (1) θνξά ηνλ κήλα, ηελ εκέξα 
θαη ψξα πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ θαη 
έθηαθηα φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην δεηήζνπλ ηξία (3) κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππνβάιιεηαη δε γη’ απηφ πξφηαζε πνπ 
δηθαηνινγεί ηελ ζχγθιεζε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν Πξφεδξνο 
ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ην πκβνχιην εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ 
ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο, αλ δε ακειεί ή αξλείηαη ηφηε ην 
δηθαίσκα ζπγθιήζεσο ηνπ πκβνπιίνπ έρεη ν Αληηπξφεδξνο ή νη 
αηηνχληεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ 
είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε θαη νη απνθάζεηο 
παίξλνληαη πιεηνςεθηθά. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε 
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Κελνπκέλσλ ζέζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ, απηά 
αλαπιεξνχληαη δηα ησλ ππφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθιεγέλησλ 
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Σα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νθείινπλ λα έξρνληαη ζηηο ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο απηνχ. Αλ απνπζηάζνπλ αδηθαηνιφγεηα ζε 
ηξεηο (3) δηαδνρηθέο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, ράλνπλ ηελ ζέζε ηνπο 
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αληηθαζίζηαληαη απφ 
ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ αξηζκνχ 
ησλ επηιαρφλησλ γίλεηαη λέα εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Όιεο νη απνθάζεηο θαζψο θαη νη ζπδεηήζεηο, πξνηάζεηο θ.ι.π, 
θαηαρσξνχληαη ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Ζ παξαίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ ζπλεπάγεηαη 
θαη απνρψξεζή ηνπ απφ ηνλ χιινγν. 
 
 

Άπθπο 13 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα παξαθάησ 
Βηβιία: 
Α) Μεηξψν Μειψλ πνπ λα εκθαλίδεη θαηά αχμνληα αξηζκφ ην 
νλνκαηεπψλπκν θάζε κέινπο, επάγγεικα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, 
εκεξνκελία εγγξαθήο θαη ελ γέλεη θάζε πιεξνθνξία ηεο 
δξαζηεξηφηεηφο ηνπ ζηα πιαίζηα ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ, σο 
θαη ηελ ειηθία θαη ην θχιιν ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ αηφκνπ. 
Β) Βηβιίν Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
Γ) Βηβιίν Δζφδσλ – Δμφδσλ ή Γηπινγξαθηθά Βηβιία. 



Γ) Βηβιίν Πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ, θαη 
Δ) Γηπιφηππν απνδείμεσλ γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πξάμε. 
Σα Βηβιία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζεσξεκέλα απφ ηελ Δμειεγθηηθή 
Δπηηξνπή. 
 
 

Άπθπο 14 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα νξίδεη Δπηηξνπέο είηε εθ ησλ 
πκβνχισλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, είηε εμ απιψλ κειψλ 
πξνο επηκέιεηα δηαθφξσλ δεηεκάησλ ή Τπεξεζηψλ ηνπ πιιφγνπ 
θαη λα ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπο. Σν ιεηηνχξγεκα ησλ κειψλ ηεο 
Γηνηθήζεσο είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. 

 
 

Άπθπο 15 
 

Καθήκονηα Οπγάνων Διοικήζεωρ. 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 
εθπξνζσπεί ηνλ χιινγν ζ' φιεο ηηο ζρέζεηο απηνχ φπσο θαη 
ελψπηνλ θάζε Γεκφζηαο ή Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο ή πάζεο άιιεο 
αξρήο θαη παληφο ηξίηνπ. Ο Πξφεδξνο πγθαιεί, Πξνεδξεχεη θαη 
Γηεπζχλεη ηηο πλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 
αλαιφγσο αθαηξεί ή δίλεη ην ιφγν ζηα κέιε. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
Τπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φια ηα έγγξαθα θαζψο θαη ηα 
πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οξίδεη κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εκέξα ηεο επνκέλεο Σαθηηθήο 
πλεδξίαζήο ηνπ. Απφ θνηλνχ κε ηνλ Σακία θαηαζέηεη ζε θνηλφ 
ινγαξηαζκφ κε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 
νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ηα ρξήκαηα ηνπ πιιφγνπ θαη ππνγξάθεη 
καδί κε ηνλ Γξακκαηέα ηα εληάικαηα πιεξσκήο. Κεξχζζεη ηελ 
έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ πλεδξηάζεσλ, ζέηεη ηα δεηήκαηα ζε 
ςεθνθνξία θαη αλαθαιεί ζηελ ηάμε παξεθηξεπνκέλνπο θαηά ηηο 
πλεδξηάζεηο. Γηαιχεη ή δηαθφπηεη ηελ πλεδξίαζε εάλ ηνχην είλαη 
αλαγθαίν. 

 
 

Άπθπο 16 
 

Ανηιππόεδπορ 
 



Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ζε φια ηα θαζήθνληα θαη 
δηθαηψκαηα ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή πξνβιήκαηφο 
ηνπ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνλ αλαπιεξψλεη 
κέρξη ηελ εθινγή λένπ Πξνέδξνπ. 
 
 

Άπθπο 17 
 

Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 
 
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ, 
θπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηελ ζθξαγίδα, ηεξεί ην Μεηξψν Μειψλ, 
ηεξεί Πξσηφθνιινλ εγγξάθσλ (εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ), 
δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ πιιφγνπ θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ 
πλεδξηάζεσλ. 
Δγγξάθεη ηα κέιε ζην Μεηξψν, ζπλππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη κε ηνλ 
Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή απηνχ φια ηα πξαθηηθά θαη φια ηα 
έγγξαθα ηνπ σκαηείνπ. Καηαξηίδεη κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα ζέκαηα 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζπληάζζνπλ ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη 
ηελ εθζέηνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε φπνπ θαη γίλεηαη ε ινγνδνζία. 
Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ ηνλ 
αληηθαζηζηά έλα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 

Άπθπο 18 
 

Σαμίαρ 
 
Ο Σακίαο έρεη ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιιφγνπ. 
Δηζπξάηηεη ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο θαη ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ 
κειψλ, ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο, θαζψο θαη θάζε έζνδν ηνπ 
σκαηείνπ. Παξαιακβάλεη φια ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ πιιφγνπ θαη ηεξεί ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ Νφκν 
θνξνινγηθά βηβιία. Δθδίδεη ηηο απνδείμεηο, ελεξγεί ηηο πιεξσκέο 
ζχκθσλα κε ηα εληάικαηα εθφζνλ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε ρξεκαηηθή 
αλσκαιία πνπ αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 
πιιφγνπ. Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηα κέιε πνπ 
θαζπζηεξνχλ ηηο ζπλδξνκέο ηνπο. Τπνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζηελ 
Σξάπεδα θάζε πνζφ πνπ επξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 
ππεξβαίλεη ηα πέληε ρηιηάδεο επξψ (5.000 €). Ζ αλάιεςε θάζε 
πνζνχ γίλεηαη κφλν θαηφπηλ εληνιήο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 



ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπληάζζεη ηνλ 
Ηζνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε πεξηνπζίαο ηνπ 
πιιφγνπ θαη ινγνδνηεί ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Δπίζεο ζπληάζζεη 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΘΟ  IV 
 

ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 

Άπθπο 19 
 
Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πιιφγνπ. 
Απνθαζίδεη επί παληφο ππνβαιινκέλνπ ζ' απηήλ ζέκαηνο θαη έρεη 
γεληθή αξκνδηφηεηα γηα φια ηα δεηήκαηα αλαγφκελα ζηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ. Δηδηθφηεξα ε Γεληθή 
πλέιεπζε εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ, πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ 
έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο 
απαιιάζζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ πάζεο επζχλεο, εθιέγεη 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, παχεη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ιφγσ παξαβάζεσο ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ απηνχ 
ή ιφγσ αληθαλφηεηαο απηνχ πξνο δηαρείξηζε. Σέινο ηξνπνπνηεί ην 
θαηαζηαηηθφ θαη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη δηαιχεη ηνλ χιινγν. 
 
 

Άπθπο 20 
 
1) Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο κελ κία θνξά ην έηνο 
εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο, εθηάθησο δε νζάθηο 
απνθαζίδεη πεξί ηνχηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή δεηήζνπλ ηελ 
ζχγθιεζε απηήο ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθψο 
εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ δη' εγγξάθνπ αηηήζεσο, 
θαζνξηδνχζεο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. 
2) Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δη' εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ησλ ηαθηηθψλ 
κειψλ, θαζνξηδνχζεο ξεηψο α) ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο 
πλέιεπζεο, β) ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη γ) αλ ε θαινχκελε 
Γεληθή πλέιεπζε είλαη πξψηε, δεχηεξε ή ηξίηε, θαζψο θαη ηνλ 
απαηηνχκελν αξηζκφ ηαθηηθψλ κειψλ γηα λα ππάξρεη απαξηία. 
3) Ζ σο άλσ πξφζθιεζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία 
ηνπ πιιφγνπ δέθα πέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο 
ηεο πλέιεπζεο. 



4) Ζ Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαηαη ζ' 
απηή ην έλα δεχηεξν (1/2) ζπλ έλα ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ 
κειψλ. Με επηηεπρζείζεο απαξηίαο ζηελ πξψηε πλέιεπζε, 
θαιείηαη δεχηεξε κε ηα ίδηα ζέκαηα κέζα ζε ηξεηο εκέξεο ην 
ιηγφηεξν θαη δέθα ην αξγφηεξν απφ ηελ αλαβιεζείζα. 
Ζ δεχηεξε πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμαξηήησο ηνπ 
αξηζκνχ ησλ παξηζηακέλσλ θαη ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ. 
5) Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη θαη' 
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ θαη ηακεηαθψο εληάμεη 
ηαθηηθψλ κειψλ, εθηφο εάλ δηάηαμε ηνπ λφκνπ νξίδεη αιιηψο. 
6) ηε Γεληθή πλέιεπζε εάλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε απαξηίαο, πξνρσξεί ζηελ 
εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέσο απηήο θαη αθνινχζσο 
εηζέξρεηαη ζηε ζπδήηεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζεκάησλ. 
7) ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ππνβάιινληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε: α) ν απνινγηζκφο ηεο 
ιήμαζαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, β) ν πξνυπνινγηζκφο ηεο λέαο 
δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη γ) έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε επ' απηψλ 
θαη ινηπψλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκάησλ θαη ιακβάλεηαη απφθαζε 
θαη' απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ ηακεηαθψο ελ ηάμεη 
ηαθηηθψλ κειψλ. 
 
 

Άπθπο 21 
 
1) Κάζε ηξία (3) ρξφληα ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε αθνχ 
εμαληιήζεη ηα πξνθαζνξηζκέλα σο άλσ ζέκαηα πξνρσξεί ζηελ 
ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ . 
2) Πξν ηεο δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε 
εθιέγεη ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία επηκειείηαη ηα ηεο 
δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ πεληακεινχο 
(5) Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ . 
3) Γηθαηνχληαη ςήθνπ θαη είλαη εθιέμηκα θαηά ηηο αξραηξεζίεο ηα 
ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθά (θαη φρη ηα ινηπά) κέιε ηνπ πιιφγνπ 
εθφζνλ ππνβάιινπλ εγγξάθσο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ππνςεθηφηεηα ηξεηο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, φπνπ 
εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηαθηηθνχ 
κέινπο ηνπ σκαηείνπ, ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο 
γηα εθινγή ηνπ σο κέινο ηνπ Γ..  
4) Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Σα 
ςεθνδέιηηα νκνηφκνξθα ηππσκέλα ή δαθηπινγξαθεκέλα 



παξαδίδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία δηαλέκεη απηά 
ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο. Δπί ηνπ ςεθνδειηίνπ ν ςεθνθφξνο 
δχλαηαη λα ζεκεηψζεη έλα ζηαπξφ γηα θάζε φλνκα ππνςεθίνπ θαη 
κέρξη πέληε (5) ην πνιχ ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζε θάζε έλα απφ ηνπο πξνζεξρφκελνπο 
παξαδίδεη θάθειιν ζθξαγηζκέλν κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ. 
Οη ςεθνθφξνη, αθνχ ζέζνπλ εληφο απηνχ ην ςεθνδέιηην, ην 
ζθξαγίδνπλ θαη έπεηηα ηδηνρείξσο ξίρλνπλ απηφ ζηελ ςεθνδφρν 
αθνχ πξνεγνπκέλσο ζεκεησζεί ζηνλ ππάξρνληα θαηάινγν 
δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ κειψλ φηη ςήθηζε ν εγγεγξακκέλνο 
ςεθνθφξνο. Γηθαίσκα ςήθνπ δηα ηειεγξαθήκαηνο ή εγγξάθνπ 
εμνπζηνδνηήζεσο άιινπ κέινπο (θάζε κέινο κπνξεί λα ςεθίζεη 
δηα εμνπζηνδνηήζεσο κφλν γηα δχν άιια κέιε) έρνπλ φια ηα 
ηαθηηθά κέιε φηαλ θσιχνληαη λα πξνζέιζνπλ απηνπξνζψπσο. 
5) Μεηά ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 
ελεξγεί ηελ δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, κνλνγξάθνπζα έθαζην 
θάθειιν. Φάθειινο πεξηέρσλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ςεθνδέιηηα ή 
κε πιεξνχληα ηνπο θαηά ην Νφκν θαη ηνπο ηχπνπο δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε, θεξχζζνληαη δε άθπξα απφ ηελ Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή. Ωο επηηπρφληεο ζεσξνχληαη νη πέληε (5) πξψηνη 
πιεηνςεθήζαληεο. 
6) Μεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 
θαηαξηίδεη ην ζρεηηθφ πίλαθα ηεο ςεθνθνξίαο θαη αλαθεξχζζεη 
ηνπο πιεηνςεθήζαληεο πέληε (5) πξψηνπο ζπκβνχινπο, ηνπο δε 
αθνινπζνχληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο επηιαρφληεο γηα ην αμίσκα 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Πξαθηηθφ ηνχην ππνγξάθεηαη απφ 
ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, Πξνέδξνπ, θαη Γξακκαηέσο 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη καδί κε ηα ςεθνδέιηηα παξαδίδεηαη 
ζηνλ Γξακκαηέα ηεο πλέιεπζεο. 
 
 

Άπθπο 22 
 

Εξελεγκηική Επιηποπή 
 
Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ηα νπνία 
εθιέγνληαη ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ θαηφπηλ ππνβνιήο 
ππνςεθηνηήησλ φπσο θαη γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δθιέγνληαη 
κέιε γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο φπσο θαη γηα 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή 
θαη ν ςεθνθφξνο έρεη δηθαίσκα απφ έλα έσο ηξεηο (1-3) ζηαπξνχο 
πξνηίκεζεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 



Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή αζθεί έιεγρν ζηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε θαη 
ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε. Γηθαηνχηαη λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα θαη ηα βηβιία ηνπ 
πιιφγνπ θαη λα δεηά νπνηεδήπνηε ηελ επίδεημε ηνπ ηακείνπ ηνπ 
πιιφγνπ. πληάζζεη έθζεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 
πιιφγνπ θαη ηελ ππνβάιιεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε πξνο έγθξηζε. 
Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη 
θαη ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ν νπνίνο δηεπζχλεη θαη ηηο εξγαζίεο ηεο. 
 
 

Άπθπο 23 
 

Σποποποίηζη Καηαζηαηικού 
 
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απαηηείηαη απφθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο επξηζθνκέλεο ζε απαξηία δηα ηεο παξνπζίαο 
ησλ κηζψλ θαη πιένλ ελφο ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ 
ηνπ πιιφγνπ θαη απνθαηλνκέλεο δηα πιεηνςεθίαο ησλ 3/4 ησλ 
παξφλησλ. 
 

Άπθπο 24 
 

Διάλςζη ηος ςλλόγος 
 
Ζ δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ απνθαζίδεηαη δηα ηεο ςήθνπ ησλ 4/5 ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κειψλ ηα νπνία είλαη ηακεηαθψο εληάμεη. Δπέξρεηαη 
δε απηνδίθαηα κεηά ηελ κείσζε ησλ κειψλ θάησ ησλ είθνζη (20). 
ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ σκαηείνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ, ζηελ ίδηα απφθαζε πξέπεη λα 
θαζνξίδεηαη θαη ε ηχρε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ. ε θάζε 
άιιε πεξίπησζε δηάιπζεο, ε πεξηνπζία ζα πεξηέξρεηαη ζε 
σκαηείν ή ίδξπκα κε ηνπο ίδηνπο ή ζπλαθείο ζθνπνχο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν παξαπάλσ θνξέαο δελ πθίζηαηαη θαηά ηνλ 
ρξφλν δηάιπζεο ηνπ σκαηείνπ, ε πεξηνπζία ηνπ ζα πεξηέιζεη ζε 
άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πνπ επηδηψθνπλ παξεκθεξείο 
κε ην σκαηείν ζθνπνχο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Σξηκεινχο 
πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο. 
 
 

Απθπο 25 
 

Εζωηεπικόρ Κανονιζμόρ 
 



Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδψζεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, 
ν νπνίνο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, γηα λα 
ξπζκίζεη ιεπηνκεξέζηαηα ηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πιιφγνπ. 

 
 

Απθπο 26 
 
Ο χιινγνο έρεη ζθξαγίδα ε νπνία θέξεη πεξηθεξεηαθψο ηελ 
επσλπκία ηνπ πιιφγνπ: «ΤΕΩΖ» ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ, 
ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΟΡΑΖ 
ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ, ζην θέληξν ηεο ζθξαγίδνο ην 
ινγφηππν ηνπ πιιφγνπ θαη ζην θάησ κέξνο ην έηνο ίδξπζεο». 
 
 

Άπθπο 27 
 

Σελική Διάηαξη 
 
Γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζθνπνχ ηνπ πιιφγνπ απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε 
φισλ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη Σαθηηθψλ Μειψλ ηνπ σκαηείνπ, πνπ 
ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 

 


