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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΣΥΛΛΌΓΟΥ 

 

"Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο APS - Σύλλογος Κοινωνικής 

Προώθησης" 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ AΡΘΡΟ 1 

(Όνομα, έδρα και διάρκεια) 

 

1.1    Μεταξύ των παρόντων, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και το Νομοθετικό 
Διάταγμα της 3ης Ιουλίου 2017, αριθμός 117 (εφεξής "Κώδικας Τρίτου Κλάδου"), 
δημιουργήθηκε ένας σύλλογος με την ακόλουθη ονομασία: "Ελληνικό Μορφωτικό 
Ινστιτούτο APS - Σύλλογος Κοινωνικής Προώθησης"("Σύλλογος"), με έδρα το Μιλάνο 
(Ιταλία) και με απεριόριστη διάρκεια. 

1.2     Η μεταφορά της έδρας μέσα στον ίδιο Δήμο και η δημιουργία/κατάργηση 
δευτερευόντων εδρών του Συλλόγου δεν χρειάζονται αλλαγές του καταστατικού. 

 
ΆΡΘΡΟ  2  

(Σκοπός, στόχοι και δραστηριότητα) 

2.1 Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ως εκ τούτου 
επιδιώκει πολιτικούς, αλληλεγγυητικούς και κοινωνικούς σκοπούς, 
πραγματοποιώντας υπέρ των μελών του, των μελών της οικογένειάς 
τους ή τρίτων - αξιοποιώντας στο έπακρο την εθελοντική 
δραστηριότητα των μελών του - δραστηριότητες γενικού 
ενδιαφέροντος. 

2.2 Ειδικά σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση της διάδοσης των ιδεών, 
των αξιών, των παραδόσεων, των τεχνών, της ιστορίας και άλλων 
χαρακτηριστικών του πολιτισμού και της ταυτότητας του ελληνικού 
λαού, σύμφωνα με τα πρότυπα της πολιτιστικής διπλωματίας, η γενική 
προώθηση της ειρήνης και της ισότητας μεταξύ ανθρώπων και εθνών 
μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου.  

2.3 Ο Σύλλογος, για την επιδίωξη του αναφερόμενου σκοπού, κυρίως θα 
ασχοληθεί με τις εξής δραστηριότητες γενικού χαρακτήρα:  

α) οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με σκοπό την 
προώθηση και τη διάδοση του πολιτισμού και της πρακτικής του 
εθελοντισμού και δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 του Νομικού Διατάγματος 117/207, όπως ορίζει το άρθρο 5.1 i) 
του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
β) προώθηση της κουλτούρας της νομιμότητας, της ειρήνης μεταξύ των λαών, 
της μη βίας και της άοπλης άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 5.1 v) του Νομικού 
Διατάγματος 117/2017. 
γ) προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων, πολιτικών και κοινωνικών 
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δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των χρηστών 
των δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, προώθηση των ίσων ευκαιριών και των πρωτοβουλιών 
αλληλοβοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 53 (8 Μαρτίου 2000), 
και προώθηση ομάδων αγορών αλληλεγγύης που αναφέρονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 266 του νόμου 244 (24 Δεκεμβρίου 2007), σύμφωνα με το άρθρο 
5.1 w) του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
δ) προώθηση πανεπιστημιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σύμφωνα με 
το άρθρο 5.1 g) του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
ε) προώθηση επιστημονικής έρευνας ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με το άρθρο 5.1 h) του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
ζτ) διενέργεια παρεμβάσεων για την προστασία και την ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου, σύμφωνα με το νομοθετικό 
διάταγμα 42 (22 Ιανουαρίου 2004) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 5.1 f) του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
ζ) προώθηση επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το νόμο 53 (28 
Μαρτίου 2003) και τις επακόλουθες τροποποιήσεις, καθώς και πολιτιστικές 
δραστηριότητες κοινωνικού ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
σύμφωνα με το άρθρο 5.1 d) του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
η) οργάνωση και διαχείριση τουριστικών δραστηριοτήτων κοινωνικού, 
πολιτιστικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 5.1 k) του 
Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
ι) συνεργασία στην ανάπτυξη σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 125 (11 
Αυγούστου 2014) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 
5.1 n) του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 
θ) προσφορά υπηρεσιών προς στους φορείς του Τρίτου Τομέα που παρέχονται 
από φορείς που αποτελούνται από τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό από 
φορείς Tρίτου Tομέα σύμφωνα με το άρθρο 5.1 m) του Νομικού Διατάγματος 
117/2017. 
2.4 Ο Σύλλογος μπορεί επίσης να ασκεί και άλλες δραστηριότητες εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.3, αλλά 
δευτερεύουσες και σημαντικές σε σχέση με αυτές, οι οποίες 
προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους 
όρους και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται από το 
άρθρο 6 του Κώδικα του Τρίτου Τομέα. 

2.5 Ο Σύλλογος μπορεί επίσης να διεξάγει δραστηριότητες συγκέντρωσης 
κεφαλαίων μέσω αίτησης προς τρίτους για δωρεές, κληροδοτήματα 
και εισφορές μη αντιστοιχούσας φύσης, για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων του γενικού συμφέροντος και σύμφωνα με τις αρχές 
της αλήθειας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στις σχέσεις με τους 
υποστηρικτές του και με το κοινό. 

 
ΆΡΘΡΟ 3 

(Αποδοχή και αριθμός μελών) 

3.1 O Σύλλογος δεν έχει περιορισμούς σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες 
και τις διακρίσεις οποιασδήποτε φύσης, σε σχέση με την είσοδο των 
μελών και δεν προβλέπει το δικαίωμα να μεταβιβάζει, για 
οποιοδήποτε λόγο, το τέλος μέλους. Ο αριθμός των μελών είναι 
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απεριόριστος αλλά, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι 
κατώτερος από το ελάχιστο που καθορίζει η ιταλική νομοθεσία. 

3.2 Μπορούν να ενταχθούν στον Σύλλογο φυσικά πρόσωπα και φορείς του 
Τρίτου Tομέα ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που μοιράζονται τον 
ίδιο σκοπό και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου με το 
έργο τους, με τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Οι φορείς του Τρίτου 
Tομέα ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να ενταχθούν στον 
Σύλλογο σε αριθμό όχι ανωτέρω των πενήντα τοις εκατό από τον 
αριθμό των συλλόγων κοινωνικής προώθησης, σύμφωνα με το άρθρο 
35 του Νομικού Διατάγματος 117/2017. 

3.3 Όποιος επιθυμεί να γίνει δεκτός ως μέλος πρέπει να υποβάλει γραπτό 
αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο (το «Έντυπο Αίτησης») το οποίο 
πρέπει να περιέχει: 

α) το όνομα, το επίθετο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, 
τον αριθμό φορολογικού μητρώου και το επάγγελμα. 

β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την πιστοποιημένη διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην οποία το επίδοξο μέλος σκοπεύει να 
λαμβάνει τις ανακοινώσεις του Συλλόγου. 
γ) να γνωρίζει και να αποδέχεται πλήρως το παρόν Καταστατικό, τους 
πιθανούς κανονισμούς και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που 
εγκρίθηκαν νόμιμα από τα συλλογικά όργανα. 

Οι αιτήσεις εισαγωγής των μελών που υποβάλλονται από ανηλίκους πρέπει 
να προσυπογράφονται από  τους γονείς. Ο γονέας που υπογράφει την αίτηση 
αντιπροσωπεύει το ανήλικο από κάθε άποψη προς τον Σύλλογο και 
ανταποκρίνεται προς αυτόν για όλες τις υποχρεώσεις του ανηλίκου. 
3.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με το Έντυπο Αίτησης - 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή του - σύμφωνα με κριτήρια που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, σύμφωνα με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύλλογος 
και τις δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος που έχει αναλάβει. Το θετικό 
ή αρνητικό αποτέλεσμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
αποδοχή του Εντύπου Αίτησης κοινοποιείται σύντομα, και πάντως μέσα στο 
διάστημα των 60 ημερών που αναφέρεται παραπάνω,  από τον Γενικό 
Γραμματέα στον ενδιαφερόμενο μέσω πιστοποιημένης διεύθυνσης 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω συστημένης επιστολής. 
3.5 Η ένταξη στο Σύλλογο, ωστόσο, γίνεται τελεσίδικη - με τη συνακόλουθη 

ανάληψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 που ακολουθεί - από την ημερομηνία παραλαβής της 
πληρωμής της ετήσιας συνδρομής των μελών και από την επίσημη 
αναγραφή του ονόματος του νέου μέλους στο Μητρώο των μελών από 
τον Γενικό Γραμματέα. 

3.6 Η ιδιότητα του μέλους έχει μόνιμο χαρακτήρα και μπορεί να ακυρωθεί 
μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5. Επομένως, 
δεν επιτρέπονται ενέργειες που παραβιάζουν αυτή την αρχή, 
εισάγοντας κριτήρια εισδοχής που περιορίζουν με πρακτικό τρόπο τα 
δικαιώματα ή τη διάρκεια διατήρησης της ιδιότητας του μέλους. 

 

ΆΡΘΡΟ 4  
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(Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών) 
4.1    Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να: 

α) εκλέξουν τα Όργανα του Συλλόγου και να θέτουν υποψηφιότητα και οι ίδιοι. 

β) ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να ελέγχουν την πρόοδό 

του. 

γ) συμμετέχουν σε όλες τις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που προωθεί ο σύλλογος. 

δ) συμβάλουν στην εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος δραστηριοτήτων. 

ε) λαμβάνουν τις δαπάνες που πράγματι έγιναν τους αφορούν και 
τεκμηριώθηκαν, εφόσον έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

  ζ) λαμβάνουν γνώση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων,  να 
εξετάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και να συμβουλεύονται τα βιβλία του 
συλλόγου. 
4.2     Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να: 

• τηρούν το παρόν Kαταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς. 

• ασκούν τη δραστηριότητά τους προς τους άλλους με έναν προσωπικό, 
αυθόρμητο και ελεύθερο, μη κερδοσκοπικό τρόπο, έστω και έμμεσα. 

• καταβάλλουν τη συνδρομή μέλους σύμφωνα με το ποσό, με τις 
μεθόδους πληρωμής και με τους όρους που καθορίζονται ετησίως από 
τοv Σύλλογο. 

4.3 Ρητώς απαγορεύεται στα μέλη, ελλείψει γραπτής εξουσιοδότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να: 

• Α) χρησιμοποιούν το λογότυπο και το όνομα του Συλλόγου αν δεν 
συνοδεύεται από την ένδειξη "Μέλος" ή "Ιδρυτικό Μέλος". 

• Β) αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό του Συλλόγου.  

Η παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων συνιστά σοβαρό παράπτωμα σύμφωνα με 

το νόμο και μπορεί να επιβληθεί κύρωση της εξαίρεσης από τον Σύλλογο 

σύμφωνα με το ακόλουθο άρθρο 5. 

4.4 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 22 που ακολουθεί, το μέλος που εφαρμόζει τη συμπεριφορά 
σύμφωνα με το άρθρο. 4.3, στοιχείο Β): 
• είναι ο μόνος υπεύθυνος στο πλαίσιο του αστικού, ποινικού και 

φορολογικού χαρακτήρα των συμβατικών υποχρεώσεων 
• έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει  το Σύλλογο  που δεν φέρει καμία 

ευθύνη απέναντι σε αξιώσεις που έγιναν με οποιονδήποτε τρόπο από 
τρίτους. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 
 

(Απώλεια της ιδιότητας μέλους) 

5.1 Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να απολεστεί σε περίπτωση θανάτου, αποχώρηση ή 

αποκλεισμού από το σύλλογο. 

5.2 Το μέλος μπορεί πάντα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο. Όσοι 
επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο πρέπει να 
κοινοποιήσουν γραπτώς την απόφασή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Η δήλωση αποχώρησης αρχίζει να ισχύει στο τέλος του τρέχοντος έτους, υπό 
την προϋπόθεση ότι γίνεται τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη λήξη του 
οικονομικού έτους. 
Η υποβολή της δήλωσης αποχώρησης δεν απαλλάσσει το μέλος από την 
καταβολή της συνδρομής του για το έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η 
δήλωση. 
5.3 Ο αποκλεισμός του μέλους μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) της μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και 
πιθανών κανονισμών του Συλλόγου 
β) της συμπεριφοράς των μελών  που προκαλεί ή είναι ικανή να προκαλέσει 
υλική ζημιά ή βλάβη στην εικόνα του Συλλόγου 
γ) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 
5.4 Η διαδικασία αποκλεισμού κηρύσσεται επίσημα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή κατόπιν σύστασης άλλου μέλους κατά την εμφάνιση μιας από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5.3 πιο πάνω. 
Η διαδικασία αποκλεισμού ξεκινάει με την κοινοποίηση του Γενικού Γραμματέα 

- πριν από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου - της επιστολής 
καταγγελίας ("Ανακοίνωση για την Έναρξη της Διαδικασίας Αποκλεισμού") 
με συστημένη επιστολή ή πιστοποιημένη ηλεκτρονική επιστολή, με την οποία 
το ενδιαφερόμενο μέλος καλείται να εκθέσει τις αντιρρήσεις του εντός 30 
ημερών από την παραλαβή της ανακοίνωσης για την Έναρξη της Διαδικασίας 
Αποκλεισμού. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους, το Διοικητικό 
Συμβούλιο πρέπει να δεχθεί σε ακρόαση το ίδιο το μέλος. 
Μετά την κατάθεση των αντιπαραθέσεων ή και την ακρόαση του 
ενδιαφερομένου και εντός 45 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης 
για την έναρξη της Διαδικασίας Αποκλεισμού από το ενδιαφερόμενο μέλος, 
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία όπου 
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του σχετικά με τον αποκλεισμό 
του συγκεκριμένου μέλους (το "Μέτρο Αποκλεισμού"). Η απόφαση 
κοινοποιείται αμέσως στο εξαιρούμενο μέλος με πιστοποιημένη 
ηλεκτρονική επιστολή ή συστημένη επιστολή. 

Ταυτόχρονα με τη διαβίβαση του Μέτρου Αποκλεισμού, ο Γενικός Γραμματέας 
ενημερώνει το Βιβλίο των Μελών. 
5.5 Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το αποκλεισμένο μέλος 

μπορεί ακόμα να υποβάλλει μία ένσταση κατά της Αποφάσεως του 
Αποκλεισμού στο Σώμα των Διαιτητών εντός 15 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης Αποκλεισμού. Οι αποφάσεις 
του Σώματος των Διαιτητών κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και στον αιτούντα εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ένστασης. 

Μετά την παραλαβή των προαναφερθέντων, σε περίπτωση αποδοχής της 
ένστασης, ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει το Βιβλίο Μελών. 

5.6 Τα δικαιώματα συμμετοχής στο Συλλόγου δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε 

τρίτους. 

5.7 Τα ποσά που καταβάλλονται ως τέλη συνδρομής στο Σύλλογο είναι μη 
επιστρεπτέα, μη ανατιμήσιμα και μη μεταβιβάσιμα. 
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5.8 Τα μέλη που έχουν παύσει να ανήκουν στον Σύλλογο ή  και οι  κληρονόμοι 
των μελών που έχουν αποβιώσει δεν έχουν κανένα δικαίωμα στα 
περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ 

ΆΡΘΡΟ 6 

(Φορείς) 
 
 

Όργανα του Συλλόγου είναι: 

• η Γενική Συνέλευση των μελών  

• το Διοικητικό Συμβούλιο 

• το Σώμα των Διαιτητών 

• οι επιτροπές 

   •  το Όργανο ελέγχου, όπως ορίζεται από το νόμο. 
 

ΆΡΘΡΟ 7 

(Συνέλευση) 
7.1 Η συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου. 
Αποτελείται από όλα τα μέλη για τα οποία υπάρχει η ιδιότητα μέλους κατά 
τη στιγμή της σύγκλησης. 

7.2 Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση εφόσον: 

α) έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 3 μήνες πριν στο Μητρώο των Μελών 

β) έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή μέλους 

7.3 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ψήφου. 

Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπείται στη συνέλευση αποκλειστικά και μόνο 
από άλλο μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση που μπορεί να υπάρχει στο κάτω 
μέρος της ειδοποίησης της συνάντησης. 
Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί έως και 3 μέλη και μπορεί να εκπροσωπεί 
έως και 5 μέλη αν ο σύλλογος έχει περισσότερα από 500 μέλη. 
Τα μέλη που είναι ανήλικοι και όσοι ασκούν γονική μέριμνα ή κηδεμονία 
έχουν το δικαίωμα να λάβουν την ειδοποίηση για τη σύγκληση της 
Συνέλευσης και να μπορούν να την παρακολουθήσουν, αλλά δεν έχουν 
δικαίωμα ομιλίας ή ψήφου ή εκλογής σε αυτήν. 
7.4 Η Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο, εντός τεσσάρων μηνών από το κλείσιμο του οικονομικού έτους 
για την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού ή του δημοσιονομικού 
ελέγχου και οπωσδήποτε κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο 
κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή απαραίτητο, μετά από αίτημα που 
υποβάλλεται τουλάχιστον από το 1/3 των μελών που καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 7.2. 
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7.5 Η Συνέλευση των μελών συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της 
πρώτης και της επαναληπτικής συνέλευσης και την ημερήσια διάταξη, 
και να αποστέλλεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
που θα λάβει χώρα η συνέλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κάθε μέλος όπως εμφανίζεται στο Βιβλίο των Μελών. 

7.6 Η ψηφοφορία στη Συνέλευση πραγματοποιείται, με ανάταση της χειρός, 
ή με ονομαστική ή μυστική ψηφοφορία κατά τη κρίση του Προέδρου. 

7.7 Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης 
ή άλλων μέσων τηλεπικοινωνίας και μπορούν να εκφράζουν έγκυρα 
την ψήφο τους με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον - με 
αδιαμφισβήτητη κρίση του Προέδρου - είναι δυνατόν να 
επαληθευθεί η ταυτότητα του μέλους που συμμετέχει και ψηφίζει. 

7.8 Η Συνέλευση έχει τις ακόλουθες υποχρεωτικές αρμοδιότητες: 

- διορίζει και απολύει τα μέλη των οργάνων του συλλόγου και, εφόσον 
απαιτείται, τον υπεύθυνο για τον νόμιμο έλεγχο των λογαριασμών 
- εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς ή  και την κατάσταση ταμειακών ροών 

- καθορίζει τις αρμοδιότητες των μελών του συλλόγου, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του Κώδικα Τρίτου Κλάδου και προωθεί πιθανή αγωγή λόγω 
εξωσυμβατικής ευθύνης 
- μελετά τις τροποποιήσεις της Πράξης Σύστασης ή του Καταστατικού 

- εγκρίνει κάθε ρύθμιση των διαδικασιών της συνεδρίασης 

- αποφασίζει τη διάλυση, το μετασχηματισμό, τη συγχώνευση ή τη 
διαίρεση του Συλλόγου 
- αποφασίζει για άλλα αντικείμενα όπως ορίζονται από το νόμο, είτε με τη 
συστατική πράξη είτε με το καταστατικό του Συλλόγου. 

7.9 Η Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει σε τακτική σύνοδο ("Τακτική 
Συνέλευση") και έκτακτη σύνοδο  ("Έκτακτη Συνέλευση"). 

7.10 Η Τακτική Συνέλευση είναι αρμόδια για τις αποφάσεις επί των θεμάτων: 

α) έγκριση των ταμειακών ροών για το οικονομικό έτος 1 Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 
β) εκλογή και ανάκληση των εταιρικών οργάνων 

γ) το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών του Συλλόγου 

δ) ανάληψη υποχρεώσεων ή αγορές κινητής και ακίνητης περιουσίας με 
οικονομική επιβάρυνση του Συλλόγου συνολικής αξίας άνω των € 
10.000,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ / 00). 
ε) σύσταση ή τερματισμό των Επιτροπών 

στ) έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών του προγράμματος του 
Συλλόγου, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
ζ) κάθε άλλο θέμα γενικής φύσεως και γενικού συμφέροντος που 
προσδιορίζεται ρητώς από το παρόν καταστατικό. Εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά, η γενική αναφορά στη Συνέλευση των Μελών , χωρίς καμία 
άλλη διευκρίνιση, θεωρείται ότι γίνεται σε σχέση με την Τακτική 
Συνέλευση 
η) οποιοδήποτε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως του 1/3 των μελών. 

Η Τακτική Συνέλευση, συγκαλείται  από το Προέδρο του Διοικητικού 
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Συμβουλίου ή από το παλαιότερο μέλος με τη βοήθεια του Γενικού 
Γραμματέα που ενεργεί ως Γραμματέας Καταγραφής, και θεωρείται έγκυρη 
στην πρώτη συνεδρίαση, όταν παραβρίσκεται το 50% των μελών, ενώ στην 
επαναληπτική συνεδρίαση θεωρείται έγκυρη ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των παρόντων μελών. 

 

Η Τακτική Συνέλευση των μελών αποφασίζει έγκυρα, τόσο στην πρώτη όσο 
και στη επαναληπτική συνεδρίαση, με πλειοψηφία 50% συν ένα εκ των 
παρόντων σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στις αποφάσεις που εγκρίνουν το ισοζύγιο και στις αποφάσεις που αφορούν 
την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.  

 
7.11 Η Έκτακτη Συνέλευση των μελών αποφασίζει σχετικά με: 

α) τη μεταφορά της νόμιμης έδρας του Συλλόγου σε ένα διαφορετικό Δήμο. 
β) τη μετατροπή, συγχώνευση και διάλυση του Συλλόγου 

γ) την τροποποίηση του Καταστατικού και της Πράξης Σύστασης του Συλλόγου 

 δ) κάθε άλλο θέμα εξαιρετικού χαρακτήρα και γενικού ενδιαφέροντος που 
αποδίδεται ρητώς στην Έκτακτη Συνέλευση από το καταστατικό. 
Η Έκτακτη Συνέλευση, συγκαλείται από το Προέδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή από το παλαιότερο μέλος με τη βοήθεια του Γενικού 
Γραμματέα που ενεργεί ως Γραμματέας Καταγραφής, και θεωρείται έγκυρη 
σε πρώτη συνεδρίαση με την παρουσία του 75% των μελών και σε 
επαναληπτική συνεδρίαση με την παρουσία του 50% συν ένα από τα μέλη, 
άμεσα ή μέσω εξουσιοδότησης. Η Έκτακτη Συνέλευση αποφασίζει με την 
πλειοψηφία των παρόντων. Για την επικύρωση της διάλυσης του Συλλόγου 
και της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, απαιτείται θετική ψήφος 
τουλάχιστον 75% των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Βιβλίου των Μελών 
 

7.12 Όλα τα ψηφίσματα και οι δηλώσεις των μελών, καθώς και η ορθή 
καταγραφή τους στα πρακτικά των συνεδριάσεων των μελών, 
ανακοινώνονται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με 
πιστοποιημένη ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 
 

 (Το Διοικητικό Συμβούλιο) 

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τη βούληση και τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν ανταποκρίνεται άμεσα σε 
αυτές μπορεί για σοβαρές αιτίες, να ανακληθεί εύλογα. 
8.2 Εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου όλα όσα δεν 

προβλέπονται από το νόμο ή από το Καταστατικό ως αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων οργάνων του 
συλλόγου. 

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά αποδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο: 
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α) η εκτέλεση των ψηφισμάτων της Συνέλευσης · 

β) η διαμόρφωση των προγραμμάτων των δραστηριοτήτων του 
Συλλόγου με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε η Γενική 
Συνέλευση. 

γ) η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων (ή απλοποιημένη 
κατάσταση ταμειακών ροών). 

δ) η κατάρτιση του ισολογισμού, εφόσον προβλέπεται υποχρεωτικά από 
το νόμο. 

ε) η προετοιμασία όλων των στοιχείων που είναι χρήσιμα στη Συνέλευση 
για την πρόβλεψη και τον οικονομικό σχεδιασμό του έτους. 

στ) η λήψη αποφάσεων σχετικά με την αποδοχή και τον αποκλεισμό των 
μελών. 

ζ) η άσκηση πειθαρχικών μέτρων κατά των μελών . 

ι) η πρόβλεψη όλων των πράξεων και συμβολαίων που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο. 7.10.δ). 

θ) η απόφαση για τις κατηγορίες εξόδων και δραστηριοτήτων 
εθελοντικού χαρακτήρα για τις οποίες προβλέπεται η επιστροφή 
χρημάτων μέσω αυτοπιστοποιήσης σύμφωνα με τον άρθρο 17.4 του 
Νομικού Διατάγματος 117/2017.  

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Γενικός Γραμματέας ή ο Πρόεδρος 
μπορεί να συνάπτει υποχρεώσεις ή αγορές κινητών και ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων που δεν συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση 
για των Σύλλογο συνολικής αξίας πάνω από € 1.000,00 (Ευρώ χίλια). 
Πέραν αυτού του ποσού, είναι απαραίτητο να αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο για την παροχή εξουσιοδότησης των εξόδων. 

ι) η θέσπιση συμφωνιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας με τρίτους 

ια) η διαχείριση όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 
που ανήκουν στο Σύλλογο ή του έχουν ανατεθεί. 

ιβ) η έγκριση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος των επιμέρους 
Επιτροπών.  
ιγ) η μεταφορά της νόμιμης έδρας μέσα στον ίδιο Δήμο, η δημιουργία ή και 
η κατάργηση δευτερευόντων και λειτουργικών εδρών. 
Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, εντός 60 ημερών από το 
διορισμό του, το προσχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών του 
προγράμματος του Συλλόγου που προτίθεται να πραγματοποιήσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του. 
8.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από μονό αριθμό μελών, μεταξύ 5 

και 7, οι οποίοι διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και κατέχουν 
θέση για 3 χρόνια. Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου επιλέγεται μεταξύ των μελών που είναι φυσικά 
πρόσωπα ή μεταξύ φυσικών προσώπων που έχουν αναδειχθεί από 
τους φορείς του Τρίτου Tομέα μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: 
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εφαρμόζεται το άρθρο 2382 του αστικού κώδικα σχετικά με τα αίτια 
της μη εκλεκτικότητας και της καθαίρεσης.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρο όταν παρίσταται η 
πλειοψηφία των μελών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνελεύσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο. 7.7. 

8.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός 30 ημερών από την 
ενημέρωση του διορισμού τους, οφείλουν να ζητήσουν την εγγραφή 
τους στο Ενιαίο Εθνικό Μητρώο του Τρίτου Τομέα (όπου είναι 
εγκατεστημένος), αναφέροντας - εκτός από τις πληροφορίες που 
παρέχονται στο άρθρο 26, παράγραφος 6, του Κώδικα Τρίτου Τομέα 
- σε ποιο από αυτά τα μέλη δίδεται η εκπροσώπηση του Συλλόγου 
και διευκρινίζεται αν είναι ατομική ή ομαδική. 

Αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, η νομική 
εκπροσώπηση του Συλλόγου ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο. 

8.5 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που σκοπεύουν να παραιτηθούν 
από τα καθήκοντά τους πρέπει να επικοινωνήσουν εγγράφως με τον 
Γενικό Γραμματέα ("Επιστολή Παραίτησης"), ο οποίος ενημερώνει 
αμέσως τον Πρόεδρο. Η παραίτηση αρχίζει να ισχύει από την 
ημερομηνία παραλαβής της Επιστολής Παραίτησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαλύεται εφόσον παραιτηθούν ταυτόχρονα τα 
μισά μέλη του συν ένα. Εντός 15 ημερών από τη διάλυση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος ή, 
επικουρικώς, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για το 
διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική συνεδρίαση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο 30 ημέρες μετά την αποστολή της 
πρόσκλησης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
 

 (Πρόεδρος) 

9.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομικά το Σύλλογο – τόσο σε θέματα που 
αφορούν τον ίδιο το Σύλλογο, όσο και σε σχέσεις με τρίτους και 
δικαστικώς - και εκτελεί όλες τις ανωτέρω πράξεις. 

 
9.2 Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει τη Γενική Συνέλευση και του 

Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγει τη συνήθη διοίκηση βάσει των 
οδηγιών αυτών των οργάνων, υποβάλλοντας άμεσα στο δεύτερο 
όργανο αναφορά σχετικά με τη δραστηριότητα που ασκείται. 

9.3 Ο διορισμός και η ανάκληση του Προέδρου γίνεται  από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση. 

9.4 Ο Πρόεδρος παραμένει στην εξουσία για όσο διάστημα το Διοικητικό 
Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντά του και παύει λόγω λήξης της εντολής, 
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λόγω εθελούσιας παραίτησης ή ενδεχόμενης απομάκρυνσης, για 
σοβαρούς λόγους που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

9.5 Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της εντολής του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για το 
διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

 

 ΆΡΘΡΟ 10 

 

                                               (Ο Αντιπρόεδρος) 

10.1 Ο Αντιπρόεδρος: 

α) είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Επιτροπών. 
β) αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας. 
γ) αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση προσωρινής 
παρεμπόδισης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Πρόεδρο. 
 

ΆΡΘΡΟ 11 

 (Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας) 

11.1     Ο διορισμός και η ανάκληση του Γενικού Γραμματέα είναι ευθύνη της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μελών. 
11.2          Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί τα καθήκοντα της διοικητικής γραμματείας του 
Συλλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται: 
α) ο  συντονισμός και η διαχείριση της διοίκησης του Συλλόγου. 
β) η προετοιμασία των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συνέλευσης των μελών και του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) η τήρηση βιβλίων υπό την ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του Συλλόγου. 
δ) η διεξαγωγή των αναγκαίων διαπραγματεύσεων για την αγορά των μέσων και των 
υπηρεσιών που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση και η 
προετοιμασία και διατήρηση των σχετικών συμβάσεων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στο ψήφισμα για τις αγορές. 
ε) όλα τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναγνωρίζονται από τον Τίτλο Ι και τον 
Τίτλο ΙΙ του παρόντος Καταστατικού. 
11.3     Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί επίσης τα καθήκοντα Ταμία του Συλλόγου, στα 
οποία περιλαμβάνονται: 
α) ο συντονισμός και η διαχείριση της λογιστικής κατάστασής του Συλλόγου με την 
τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των υποχρεώσεων 
φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης και η προετοιμασία - σε συμφωνία με τα άλλα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - της ετήσιας έκθεσης ισολογισμού. 
β) η επίσημη επαλήθευση, είσπραξη, πληρωμή και επιστροφή εξόδων που διέπονται 
από τον Τίτλο III του παρόντος Καταστατικού  
γ) η περιοδική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ταμειακών, τραπεζικών, 
πιστωτικών και χρεωστικών λογαριασμών και η εκτέλεση των πράξεων είσπραξης 
οφειλών. 

11.4 Ανεξάρτητα από το άρθρο 11.3, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών 
μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει τα καθήκοντα Ταμία του Συλλόγου 
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σε τρίτο πρόσωπο που ονομάζεται "Ταμίας", ο οποίος θα είναι επίσης 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
ΆΡΘΡΟ 12 

  (Το Όργανο ελέγχου) 

12.1 Το Όργανο ελέγχου είναι μια πιθανή Aρχή του Συλλόγου, η οποία 
ορίζεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζει ο νόμος. 

12.2 Το Όργανο ελέγχου είναι ένα συλλογικό όργανο που αποτελείται από 
μονό αριθμό μελών, μεταξύ 3 και 5, που διορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση και κατέχουν το αξίωμα τους για 3 οικονομικά έτη. 

Τουλάχιστον ένα από τα μέλη του Οργάνου ελέγχου, στο οποίο αναφέρεται 
το άρθρο 2399 του Αστικού Κώδικα, πρέπει να επιλέγεται από τις κατηγορίες 
των προσώπων που κατέχουν τις απαιτήσεις του άρθρου 2397 παράγραφος 
2 του Αστικού Κώδικα. 

12.3 Το Όργανο ελέγχου εποπτεύει τη συμμόρφωση με το νόμο και το 
Καταστατικό και με τις αρχές της ορθής διοίκησης. Επίσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 231 (8 Ιουνίου 2001), 
εποπτεύει και την επάρκεια της οργανωτικής, διοικητικής και 
λογιστικής δομής και την πραγματική λειτουργία της. Επίσης, ασκεί 
λογιστικό έλεγχο σε περίπτωση που δεν έχει διοριστεί ορκωτός 
λογιστής για τον έλεγχο των λογαριασμών ή σε περίπτωση που ένα από 
τα μέλη του είναι ορκωτός λογιστής που έχει εγγραφεί στο 
προβλεπόμενο μητρώο. Το Όργανο ελέγχου ασκεί επίσης καθήκοντα 
παρακολούθησης της τήρησης των πολιτικών αλληλεγγύης και των 
σκοπών κοινωνικής χρησιμότητας και πιστοποιεί ότι κάθε ισολογισμός 
έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις υπουργικές κατευθυντήριες γραμμές. 
Ο ισολογισμός αναφέρει τα αποτελέσματα της επίβλεψης που 
διενεργούν οι ελεγκτές. Τα μέλη του Οργάνου ελέγχου μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να προβαίνουν, ακόμη και ατομικά, σε πράξεις 
επιθεώρησης και ελέγχου και, για το σκοπό αυτό, μπορούν να ζητούν 
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στοιχεία για την πρόοδο των 
κοινωνικών ή άλλων πράξεων. 

 
ΆΡΘΡΟ 13 

 (Νομικός έλεγχος των λογαριασμών) 

13.1 Εάν το Όργανο ελέγχου δεν ασκεί τον λογιστικό έλεγχο και εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νόμο, ο Σύλλογος 
πρέπει να ορίσει Ορκωτό λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία καταχωρημένη στο 
προβλεπόμενο μητρώο. 

 
ΆΡΘΡΟ 14 

 (Το Σώμα των Διαιτητών) 

14.1 Το Σώμα των Διαιτητών είναι ένα συλλογικό όργανο με λειτουργίες 
συμβουλευτικής και επίλυσης διαφορών που αποτελείται από μονό 
αριθμό μελών, ο οποίος κυμαίνεται από 3 έως 5, και διορίζεται από τη 
Γενική Συνέλευση, το οποίο ασκεί τα καθήκοντά του για 3 οικονομικά 
έτη. 
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Η πλειοψηφία των μελών του σώματος πρέπει να αποτελείται από πρόσωπα 
που κατέχουν νομικές γνώσεις ή και πτυχίο νομικής. 

 
14.2 Ειδικότερα, το Σώμα Διαιτητών ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) επιλύει διαφορές μεταξύ του Συλλόγου και των μελών του και συγκρούσεις 
κατανομής μεταξύ των οργάνων 

β) ερμηνεύει το Καταστατικό 

γ) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του 

Συλλόγου. 

δ) αποφασίζει σχετικά με τις  ενστάσεις περί αποκλεισμού των μελών σύμφωνα με το 

άρθρο 5.5. 

14.3 Το Σώμα των Διαιτητών έχει νομίμως συσταθεί όταν παρίσταται η 
πλειοψηφία των μελών του 

Οι αποφάσεις του Σώματος λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.  

Στις συνεδριάσεις του Σώματος των Διαιτητών, εφαρμόζονται οι διατάξεις που 

αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο. 7.7 

 
ΆΡΘΡΟ 15 

    (Οι Επιτροπές) 

 
15.1 Οι Επιτροπές έχουν ως καθήκον να παρέχουν να παρέχουν υποστήριξη 
για τη λειτουργική εφαρμογή σύμφωνα με τους στόχους του Συλλόγου σε 
τομείς που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί από την Τακτική Συνέλευση. 
Για το σκοπό αυτό, οι Επιτροπές θεσπίζονται ή ανακαλούνται με απόφαση 
της Τακτικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 
15.2 Οι επιμέρους Επιτροπές προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή άλλο μέλος του Συλλόγου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
θητεία του Προέδρου της Επιτροπής διαρκεί ένα χρόνο και ανανεώνεται 
σιωπηρά από έτος σε έτος. 
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα και, όπου ορίζονται σύμφωνα με το 
παραπάνω άρθρο. 11.4, του Ταμία είναι ασυμβίβαστες με τον ρόλο του 
Προέδρου της Επιτροπής. 
15.3 Την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, κάθε Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της για έγκριση. 
15.4 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να παρέχει συγκεκριμένο πληρεξούσιο σε ένα ή 
περισσότερα μέλη σε σχέση με έργα που ενδιαφέρουν το Σύλλογο ή τον 
τομέα δραστηριότητας του. 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
ΆΡΘΡΟ 16 

 (Περιουσιακά Στοιχεία) 
16.1 Τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου - συμπεριλαμβανομένων 



14  

οποιωνδήποτε εσόδων (έσοδα από ενοίκια  και άλλα έσοδα) 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των νόμιμων δραστηριοτήτων που έχουν 
ως στόχο την αποκλειστική επιδίωξη αλληλεγγυητικών και κοινωνικών 
σκοπών του Συλλόγου. 

 
ΆΡΘΡΟ 17 

(Απαγόρευση διανομής κερδών) 
17.1 Απαγορεύεται στο Σύλλογο, στα μέλη, στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες 

και στα Όργανα του Συλλόγου, ακόμη και στην περίπτωση απόσυρσης ή 
αποκλεισμού από το Σύλλογο, να διανέμουν, έστω και έμμεσα, τα κέρδη και 
τα λειτουργικά πλεονάσματα, τα κεφάλαια και τα αποθεματικά, όπως έχουν 
οριστεί. 
 
 

17.2 Σύμφωνα με τους σκοπούς του ανωτέρω άρθρου 17.1, οι περιπτώσεις που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του Κώδικα Τρίτου Τομέα καθώς 
και άλλες νομικές διατάξεις που ισχύουν για τον Σύλλογο, θεωρούνται έμμεση 
κατανομή των κερδών. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 
 (Οικονομικοί πόροι) 

18.1 Ο Σύλλογος μπορεί να αντλήσει τους οικονομικούς πόρους που είναι 
αναγκαίοι για τη λειτουργία του και την άσκηση της δραστηριότητάς του, από 
διάφορες πηγές, όπως: συνδρομές μελών, δημόσιες και ιδιωτικές 
συνεισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα, εισοδήματα, έσοδα από 
δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων και δραστηριότητες διαφορετικές 
από αυτές του γενικού συμφέροντος όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του Κώδικα 
Τρίτου Τομέα. 

 
ΆΡΘΡΟ 19 

 (Oικονομικó έτος  ) 
19.1 Τα οικονομικά έτη αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και λήγουν την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 
ΆΡΘΡΟ 20 

 (Eτήσιος ισολογισμός) 
20.1 Ο Σύλλογος πρέπει να καταρτίζει το ετήσιο ισολογισμό ή τις οικονομικές 
καταστάσεις σε απλοποιημένη μορφή, όπου υπάρχουν οι νομικές 
απαιτήσεις. 
Η  ανωτέρω πράξη εκπονείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από 
τη Γενική Συνέλευση εντός 4 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους στο 
οποίο αναφέρονται και οι οικονομικές καταστάσεις κατατίθενται στο Ενιαίο 
Εθνικό Μητρώο του Τρίτου Τομέα, εφόσον έχει δημιουργηθεί. 

 
ΆΡΘΡΟ 21 

 (Βιβλία του Συλλόγου) 
21.1 Ο Σύλλογος πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 
α) το μητρώο των μελών, που τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα (το 
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"Βιβλίο Μελών"). 
β) μητρώο εθελοντών, οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά τρόπο 
μη περιστασιακό και τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα · 

γ) βιβλίο συνεδριάσεων και ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο 
πρέπει να καταγραφούν τα πρακτικά που συντάσσονται με δημόσια πράξη, 
και τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα  
δ) το βιβλίο των συνεδριάσεων και των ψηφισμάτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου που τηρείται από τον Γενικό Γραμματέα 
ε) το βιβλίο των συνεδριάσεων και των ψηφισμάτων του Οργάνου ελέγχου, 
το οποίο έχει στην κατοχή του το ίδιο όργανο, εφόσον έχει συσταθεί. 
 

ΆΡΘΡΟ 22 
  (Κεφαλαιακές διατάξεις σχετικά με τις αποζημιώσεις για τα μέλη 

των διοικητικών οργάνων και των μελών) 
22.1 Τα μέλη των οργάνων του Συλλόγου εκτελούν τα καθίκοντά τους δωρεάν. 
 Στα προαναφερθέντα Όργανα μπορούν να επιστραφούν από το Σύλλογο μόνο οι δαπάνες 
που ουσιαστικά πραγματοποιούνται και τεκμηριώνονται για κάποια διεξαγόμενη 
δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται οι επιστροφές των κατ'αποκοπή 
δαπανών. 
22.2 Οι ίδιες διατάξεις όπως στο ανωτέρω άρθρο 22.1 ισχύουν για τα μέλη 

που ασκούν δραστηριότητες εξ ονόματος και για λογαριασμό του 
Συλλόγου, τα οποία όμως πρέπει να εξουσιοδοτούνται γραπτώς από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Ελλείψει τέτοιας εξουσιοδότησης, καμία 
αποζημίωση δεν οφείλεται στα μέλη. 

 
ΆΡΘΡΟ 23 

 (Εθελοντές) 
23.1 Οι εθελοντές είναι φυσικά πρόσωπα που, με την ελεύθερη βούλησή 
τους, εκτελούν μέσω του Συλλόγου δραστηριότητες προς όφελος του 
συνόλου και του κοινού καλού, προσφέροντας το χρόνο και τις ικανότητές 
τους. 
Η δραστηριότητά τους πρέπει να διεξάγεται με προσωπικό, αυθόρμητο και 
ελεύθερο τρόπο, χωρίς επιδίωξη κέρδους, άμεσου ή έμμεσου και 
αποκλειστικά για λόγους αλληλεγγύης. 
Η δραστηριότητα των εθελοντών δεν μπορεί να αμείβεται με κανέναν τρόπο, 
ούτε καν από τους δικαιούχους. 

23.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ανωτέρω Άρθρου 17 σε σχέση με την 
απαγόρευση διανομής των κερδών του Συλλόγου, στους εθελοντές μπορεί 
να επιστρέφονται από τον Σύλλογο έξοδα μόνο για τις δαπάνες που πράγματι 
πραγματοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν για τη διεξαχθείσα δραστηριότητα, 
εντός των μέγιστων ορίων και όρων που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται 
η επιστροφή εξόδων κατ ‘αποκοπή στους εθελοντές. 

23.3 Τα έξοδα των εθελοντών μπορούν να επιστραφούν εντός των ορίων των 
διατάξεων του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος 117 (3 Ιουλίου 
2017). 

23.4 Η ιδιότητα του εθελοντή είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε μορφή σχέσης 
απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης και με οποιαδήποτε άλλη αμειβόμενη 
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σχέση εργασίας με τον Σύλλογο. 
 

ΆΡΘΡΟ 24 
 (Εργαζόμενοι) 

24.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου 17 σε σχέση με την 
απαγόρευση της διανομής των κερδών του Συλλόγου, ο Σύλλογος μπορεί να 
προσλαμβάνει μισθωτούς ή να χρησιμοποιεί υπηρεσίες φυσικών προσώπων, 
ακόμη και των δικών του μελών, ανεξάρτητης εργασίας ή άλλης φύσεως, 
μόνον όταν τούτο είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων των 
γενικών συμφερόντων και για την επιδίωξη των σκοπών που ορίζονται από 
το Καταστατικό. 

24.2  Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο αριθμός των εργαζομένων που μπορεί να 
απασχολείται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των εθελοντών 
ή το 5% του αριθμού των μελών. 

 
ΆΡΘΡΟ 25 

 (Διάλυση και μεταφορά εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων) 
25.1 Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
απομείνει μεταβιβάζονται, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της Περιφερειακής 
Υπηρεσίας του Ενιαίου Εθνικού Μητρώου του Τρίτου Τομέα, από την ημερομηνία κατά 
την οποία θα τεθεί σε λειτουργία και εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο μεταφορά σε 
άλλες οντότητες του Τρίτου τομέα ή για σκοπούς κοινωνικής ωφέλειας, εν αναμονή της 
πλήρους λειτουργίας της προαναφερθείσας Υπηρεσίας. 

25.2 Η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που, κατά 
προτίμηση, επιλέγονται μεταξύ των μελών της. 
 

ΆΡΘΡΟ 26 
 (Αναφορά) 

Για όσα δεν προβλέπεται ρητώς από το παρόν Καταστατικό, από εσωτερικούς 
κανονισμούς και από τα ψηφίσματα των οργάνων του συλλόγου, ισχύουν οι 
διατάξεις του Κώδικα Τρίτου Τομέα και εφόσον είναι συμβατό, του Αστικού Κώδικα. 
 

ΆΡΘΡΟ 27 
 (Αναφορά) 

Όταν ο Σύλλογος θα έχει γραφτεί στο Εθνικό Μητρώο του Τρίτου Τομέα η ονομασία 
του Συλλόγου θα αλλάξει σε «Istituto Ellenico di Cultura APS ETS». 
 

 


