
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

του Σωματείου με την επωνυμία 
 “ΙΑΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΟΡΟΙ - 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Άρθρο 1 - Ίδρυση-Επωνυμία 

Ιδρύεται με το παρόν μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία 

“ΙΑΧΗ του Πολίτη” και τον διακριτικό τίτλο “IAXH”. 

Άρθρο 2 -Έδρα 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Σωματείο 

μπορεί να ιδρύει παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο 

εξωτερικό. 

Άρθρο 3 - Διάρκεια 

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει 

από την σύνταξη του παρόντος και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία 

του έτους δύο χιλιάδες εξήντα οκτώ (2068). 

Άρθρο 4 - Σκοπός 

Σκοπός του Σωματείου με την επωνυμία "ΙΑΧΗ του Πολίτη"  είναι η 

αναγέννηση της πατρίδος μας , μέσω της ενημερώσεως/

εκπαιδεύσεως των πολιτών αυτής, της κινητοποιήσεως των 

αρμόδιων αρχών/θεσμών και  της αξιώσεως εφαρμογής του νόμου 

στις παρεχόμενες, από το Κράτος, υπηρεσίες.  

Στα πλαίσια της επιδιώξεως των ανωτέρω, περιλαμβάνονται: 

α΄) η ανάπτυξη συνειδήσεως σε ότι αφορά την πατρίδα, το έθνος, 

την κοινωνία, το περιβάλλον, την φύση, τα ζώα, την καθαριότητα, 

την ασφάλεια, την ευνομία, την υγεία κλπ, προάγοντας το ήθος, την 
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αρετή, την ευθύνη, την δράση, την ευγένεια, την επιμονή, τον 

σεβασμό, την αλληλοβοήθεια κλπ, 

β΄) η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των πολιτών, 

γ΄) η ενημέρωση και διδασκαλία των πολιτών, περί των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, 

δ’) η ενημέρωση και διδασκαλία των πολιτών, περί των 

δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών, όσων κατέχουν 

οιαδήποτε θέση στον Κρατικό τομέα, είτε αυτοί είναι υπάλληλοι, είτε 

λειτουργοί, 

ε’) η παροχή συμβουλών στους πολίτες, ως προς τον τρόπο 

συντάξεως μιας καταγγελίας ή αναφοράς, 

στ’) η υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων, καταγγελιών, αναφορών, 

μηνύσεων, εγκλήσεων κλπ για θέματα που άπτονται των 

κοινωνικών ζητημάτων, 

ζ΄) η ανάδειξη, δημοσίευση και παρουσίαση στους πολίτες (μέσω π.χ. 

διαδικτύου, Μ.Μ.Ε. τύπου κλπ) διαφόρων ζητημάτων κοινωνικού 

περιεχομένου και καθημερινότητας, που σχετίζονται με τα ανωτέρω 

(π.χ. κακή εκτέλεση έργων, κακή συντήρηση έργων, έλλειψη 

αστυνόμευσης, έλλειψη καθαριότητας, παρεμπόριο, ναρκωτικά κλπ), 

η΄) η συγγραφή, εκτύπωση, διανομή, προώθηση και εκμετάλλευση 

κάθε είδους υλικού ή αύλου εντύπου, συγγράμματος, εγχειριδίου, 

φυλλαδίου κλπ προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, 

θ΄) η ανάληψη και παροχή οιουδήποτε τύπου εργασίας, έργου, 

υπηρεσίας, υποθέσεως κλπ, που σχετίζονται με τα ανωτέρω, προς 

πολίτες, υπηρεσίες, δήμους, περιφέρειες, οργανισμούς και οιουδήποτε 

τύπου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, 

ι΄) η οργάνωση, συνεργασία, συμμετοχή κλπ σε κάθε είδους 

συζήτηση, συνέδριο, ομιλία, έκθεση, διαγωνισμό κλπ, που 

σχετίζονται με τα ανωτέρω, 

ια΄) η διαρκής μέριμνα και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση 

της καθαριότητας, της υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και του 

οικοσυστήματος, της ασφάλειας, της υγείας, της παιδείας κλπ, 

ιβ΄) η ανάθεση έργου ή εργασίας σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, προς επίτευξη των ανωτέρω, 
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ιγ΄) η εκπροσώπηση πολιτών (είτε είναι μέλη του Σωματείου, είτε 

όχι) ενώπιον Οργανισμών, Δήμων, Περιφερειών, Εταιρειών, 

Δικαστικών Αρχών και εν γένει σε κάθε είδους φορέα του Κρατικού 

τομέα, μέσω των συνεργαζομένων με το Σωματείο δικηγόρων,  

ιδ΄) η ανάληψη, διενέργεια και διεκπεραίωση υποθέσεων που 

σχετίζονται με τα ανωτέρω, τόσο σε εξωδικαστικό, όσο και σε 

δικαστικό επίπεδο, μέσω των συνεργαζομένων με το Σωματείο 

δικηγόρων, 

ιε΄) η δημιουργία, προώθηση και εκμετάλλευση εφαρμογών 

λογισμικού που θα προάγουν τους ανωτέρω σκοπούς, 

ιστ’) η απόκτηση οιουδήποτε τύπου περιουσιακού στοιχείου, με 

σκοπό την εκμετάλλευση και 

ιζ’) η διεκδίκηση και υποστήριξη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, των 

νόμιμων συμφερόντων του Σωματείου, των μελών και εν γένει 

πολιτών, ακόμα και αν δεν αναγράφονται ρητά στο παρόν άρθρο. 

Ως βελτίωση κοινωνικών συνθηκών νοείται μεταξύ άλλων, η 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ασφάλειας, ευνομίας, 

υποδομών, περιβάλλοντος, υγείας κλπ, καθώς και η εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων των πολιτών. 

Ως κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών/θεσμών και  αξιώσεως 

εφαρμογής του νόμου στις παρεχόμενες, από το Κράτος, υπηρεσίες, 

νοείται η ενημέρωση αυτών π.χ. μέσω επιστολών, αναφορών, 

καταγγελιών κλπ για έκνομες πράξεις ή παραλείψεις, που τυχόν 

λαμβάνουν χώρα, συνδράμοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 

επίτευξη του σκοπού τους. 

Τονίζεται ότι όλα τα θέματα που άπτονται της νομικής επιστήμης, 

π.χ. σύνταξη και υποβολή εξωδίκων, αναφορών, μηνύσεων, παροχή 

συμβουλών κλπ, θα εκπληρώνονται και υλοποιούνται από 

συνεργαζόμενους δικηγόρους, το δε Σωματείο σε καμία περίπτωση 

δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, 

Υπηρεσίες, Οργανισμούς κλπ. 

Τα ως άνω επιδιώκονται μέσα στο νόμιμα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά 

πλαίσια. 
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Άρθρο 5 - Πόροι - Αποθεματικό 

Πόροι του Σωματείου είναι: 

α΄) οι εισφορές από εγγραφές και συνδρομές (τακτικές και 

έκτακτες) των μελών, 

β΄) οι εθελοντικές εισφορές των μελών, 

γ΄) τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις υλικού ή άυλου εντύπου, 

συγγράμματος, εγχειριδίου, φυλλαδίου, οπτικοακουστικού υλικού, 

διαφήμισης κλπ, 

δ΄) τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, εορτές, ομιλίες, εκθέσεις και 

εν γένει δραστηριότητες του Σωματείου,  

ε΄) οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Κρατικών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ 

και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου κρατικού τομέα ή των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού,  

στ΄) οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από οιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, 

ζ’) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του 

Σωματείου, 

θ΄) οι Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και 

ι’) κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμες ενέργειες του Διοικητικού 

Συμβουλίου, με στόχο την προώθηση των σκοπών του Σωματείου, 

σύμφωνα με το παρόν. 

Το Σωματείο διατηρεί λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα και 

ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

καθώς και ταμείο με μετρητά. Απαγορεύεται ρητά η για οιονδήποτε 

λόγο χρήση οιουδήποτε χρηματικού ποσού από τον οιονδήποτε έχει 

νόμιμη πρόσβαση σε αυτά, για συναλλαγή που δεν αφορά 

υποχρεώσεις του Σωματείου.  

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι που να 

ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής : 
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	 α’. Δικαίωμα εγγραφής μελών στο Σωματείο ποσό είκοσι 

(20,00) ευρώ και 

	 β’. Ετήσια συνδρομή μελών ποσό τριάντα (30,00) ευρώ. 

Η λήψη αποφάσεως που τροποποιεί το ανωτέρω ή το αναστέλλει, δεν 

συνιστά τροποποίηση του καταστατικού. 

Το Σωματείο υποχρεούται, κάθε έτος, να παρακρατεί τουλάχιστον το 

πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών εσόδων της, ως αποθεματικό, 

το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον υπάρξουν ζημίες 

στο Σωματείο και δεν δύνανται αυτές να καλυφθούν από τους 

προβλεπόμενους, στο παρόν, τρόπους (πχ. έκτακτη εισφορά). 

Η χρήση του αποθεματικού, δύναται να γίνει μόνον κατόπιν 

αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 6 - Είσοδος 
Ι. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία και 

δύνανται να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ανήλικος που συμπλήρωσε 

το δέκατο πέμπτο έτος, μπορεί με τη γενική συναίνεση των προσώπων που 

ασκούν την επιμέλειά του, να γίνει μέλος του Σωματείου. 

ΙΙ. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα 

της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου. 

ΙΙΙ. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου, η από ρητά εξουσιοδοτημένο, από αυτούς πρόσωπο, κατά 

την κρίση αυτών, μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, 

προσκομίσεως Υπεύθυνης Δηλώσεως περί μη στερήσεως πολιτικών 

δικαιωμάτων και μη τελεσίδικης καταδίκης για τέλεση των αδικημάτων 

που σχετίζονται με προδοσία της χώρας, με εγκλήματα κατά της ζωής, με 

εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, με εγκλήματα σχετικά με το 

νόμισμα, με εγκλήματα που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία, με 

εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εν γένει για οιουδήποτε 
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τύπου κακουργήματος, την προσκόμιση φωτοτυπίας της ταυτότητάς του 

και ότι άλλο προβλέπεται στο παρόν. Η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εντός δεκαημέρου (10) 

από την υποβληθείσα αίτηση. 
IV. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου όποιος έχει καταδικασθεί για 

τα ανωτέρω αδικήματα ή έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή. 

V. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου όποιος δεν έχει διαβάσει το 

καταστατικό, δεν έχει αποδεχθεί το σύνολο του περιεχομένου αυτού και δεν 

έχει δηλώσει ρητά, μέσω υπεύθυνης δηλώσεως, ότι επιθυμεί την ανάληψη 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. 

VI. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το εξουσιοδοτηθέν από αυτούς 

πρόσωπο, αποδέχεται ή αρνείται την εγγραφή υποψηφίου μέλους, δίχως να 

απαιτείται οιαδήποτε αιτιολογία περί της αποφάσεώς τους.  

VII. Η είσοδος ή έξοδος μέλους από το Σωματείο δεν συνιστά τροποποίηση 

του καταστατικού. 

VIII. Η τυχόν αναλήθεια του περιεχομένου των ως άνω υπευθύνων 

δηλώσεων, συνεπάγεται όσα προβλέπει ο νόμος για το μέλος που τα 

προσκόμισε, ακόμα και εάν το Σωματείο, ουδεμία ζημιά υπέστη. 

*Όπου γίνεται λόγος για υπεύθυνη δήλωση, εννοείται τόσο η έντυπη 

όσο και η ηλεκτρονική, ήτοι μέσω της αποδοχής του περιεχομένου 

των δηλώσεων αυτών, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. μέσω 

εφαρμογής, ιστοσελίδος κλπ). 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε :  

α΄) Τακτικά : Είναι οι ιδρυτές και όσοι οι ιδρυτές εντάσσουν στην 

κατηγορία αυτή. 

β΄) Έκτακτα : Είναι τα μέλη που δεν ανήκουν στην κατηγορία των 

τακτικών ή Αρωγών, επιθυμούν όμως να συνδράμουν, συμμετάσχουν και 

γίνουν ενεργά μέλη του Σωματείου. 

γ΄) Υπεύθυνα : Είναι τα μέλη που κατέχουν θέση οργανωτική στον 

εκάστοτε αποφασισμένο τόπο - περιοχή.  

δ΄) Επίτιμα : Είναι τα μέλη που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο 

Σωματείο και την κοινωνία. 
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ε΄) Αρωγά : Είναι τα μέλη που επιθυμούν, ως εθελοντές, να συνδράμουν με 

κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 

Άρθρο 7 - Αποχώρηση 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό 

οποτεδήποτε. Προϋπόθεση της αποχωρήσεως αυτής, είναι η έγγραφη 

γνωστοποίηση της ασκήσεως του δικαιώματος αυτού, τουλάχιστον 

τρεις (3) μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και η 

καταβολή της αναλογίας της εισφοράς τους, ανάλογα με τον χρόνο 

που παρέμειναν μέλη. Ουδένα δικαίωμα έχουν τα μέλη αυτά να 

αιτηθούν την επιστροφή των εισφορών τους. Η αποχώρησή τους 

ισχύει για το τέλος του λογιστικού έτους.  

Το αποχωρόν μέλος ουδέν δικαίωμα έχει ή διατηρεί επί της 

περιουσίας του Σωματείου. 

Άρθρο 8 - Αποβολή 

Μέλος του Σωματείου μπορεί να αποβληθεί από αυτό, στις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

α΄) Αν παραλείψει να καταβάλει την συνδρομή του, μετά από 

προηγούμενη πρόσκληση εξοφλήσεως και πάροδο μηνός από αυτήν. 

Εφόσον ένα μέλος αποβληθεί, δικαιούται να επανεγγραφεί, αφού 

προηγουμένως καταβάλει εφάπαξ το σύνολο των οφειλών του,  

β΄) Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στο άρθρο 

6(III) αδικήματα. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται αυτοδίκαιη 

απώλεια της ιδιότητας του μέλους, 

γ’) Αν ασχολείται ενεργά με την πολιτική, όντας ενεργό στέλεχος 

κομματικής παρατάξεως ή συνδικαλιστικού φορέα, μετακλητός 

υπάλληλος ή αιρετός, και χρησιμοποιεί αθέμιτα ή προσβλητικά (ως 

προς το Σωματείο) την συμμετοχή του στο Σωματείο, 

δ’) Αν υπάρχουν ενδείξεις προσβολής προσωπικότητας, εξυβρίσεως, 

δυσφημίσεως είτε άλλων μελών του Σωματείου, είτε συνεργατών 

αυτού, είτε του ίδιου του Σωματείου, είτε τρίτων επ’ ονόματι του 

Σωματείου, οι δε ενδείξεις αυτές είναι επαναλαμβανόμενες, 
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ε’) Αν υπάρχουν ενδείξεις περί ασκήσεως σωματικής ή ψυχολογικής 

βίας, σε βάρος μελών του Σωματείου, συνεργατών αυτού ή τρίτων 

επωνόματι του Σωματείου , οι δε ενδείξεις αυτές είναι 

επαναλαμβανόμενες και 

στ’) Στην περίπτωση σπουδαίου λόγου. Σπουδαίος λόγος εν 

προκειμένω θεωρείται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που δύναται 

να προκαλέσει βλάβη στο Σωματείο, είτε έμμεση είτε άμεση, καθώς 

και όσοι έχουν κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων. 

Το αποβληθέν μέλος ουδέν δικαίωμα έχει ή διατηρεί επί της 

περιουσίας του Σωματείου. Ομοίως ουδέν δικαίωμα έχει το μέλος 

αυτό να αιτηθεί την επιστροφή των εισφορών του, το παρόν 

επέχοντος θέση ποινικής ρήτρας. 

Άρθρο 9 - Δικαιώματα 

Τα μέλη του Σωματείου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία 

ανήκουν, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, 

εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την 

εισφορά τους. 

Συγκεκριμένα, τα μέλη που ανήκουν στην κατηγορία: 
• Τακτικά : έχουν το δικαίωμα του “εκλέγειν”, “εκλέγεσθαι” και 

της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο του Σωματείου. Τα μέλη 

της κατηγορίας αυτής, κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας 

αυτών, είναι αποκλειστικά αρμόδια να επιλέγουν αδιακρίτως 

α’) είτε νεοεισερχόμενα μέλη είτε υφιστάμενα μέλη (από τις 

λοιπές κατηγορίες) και να τα εντάσσουν σε αυτήν και β’) 

υφιστάμενα μέλη (από τις λοιπές κατηγορίες) και να τα 

εντάσσουν είτε στην κατηγορία Επίτιμα είτε στην κατηγορία 

Υπεύθυνα. 
• Έκτακτα : δεν έχουν το δικαίωμα της ψήφου, του “εκλέγειν” και 

του “εκλέγεσθαι” στις Γενικές Συνελεύσεις. Με την συμπλήρωση 

πέντε (5) αδιαλείπτων ετών ως μέλη του Σωματείου, αποκτούν 

το δικαίωμα του “εκλέγειν” και επτά (7) αδιαλείπτων ετών, το 

δικαίωμα της ψήφου και του “εκλέγεσθαι”. Τα προαναφερθέντα 
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δικαιώματα ισχύουν εφόσον τα μέλη έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο του Σωματείου και καθ´ όλα 

τα έτη ήταν συνεπή προς το σύνολο των υποχρεώσεών τους, ως 

ορίζονται στο παρόν. 
• Υπεύθυνα : έχουν δικαίωμα ψήφου και διατυπώσεως απόψεων-

εισηγήσεων-προτάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις, εφ’ όσον 

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο του 

Σωματείου. Δικαίωμα του “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι” δεν 

έχουν. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής, δύνανται να ανήκουν 

ταυτοχρόνως και σε άλλη κατηγορία μελών, οπότε στην 

περίπτωση αντιφατικών δικαιωμάτων, ισχύουν τα διευρυμένα 

δικαιώματα. 
• Επίτιμα : έχουν δικαίωμα ψήφου και διατυπώσεως απόψεων-

εισηγήσεων-προτάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις, στερούνται 

των δικαιωμάτων, του “εκλέγειν” και του “εκλέγεσθαι”. Τα 

μέλη αυτά καταβάλουν το ήμισυ (50%) της εκάστοτε συνδρομής 

και δύνανται να ανήκουν και σε άλλη κατηγορία ταυτοχρόνως, 

όποτε ισχύουν διευρυμένα δικαιώματα. Δεν δύναται να ενταχθεί 

μέλος στην κατηγορία αυτή, εάν δεν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο του Σωματείου, δεν έχει 

υπάρξει καθ’ όλα συνεπής στις υποχρεώσεις του, με βάση το 

παρόν, δεν έχει υπάρξει ενεργό μέλος αυτού και δεν έχει υπάρξει 

μέλος του Σωματείου άνω των δύο (2) ετών.  
• Αρωγά : δεν έχουν οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων ή 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν, πέραν των όσων 

περιγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος και αφορούν την 

συμπεριφορά, διαγωγή κλπ αυτών.  

Τα μέλη αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας 

συνδρομής και των προϋποθέσεων εισόδου στο Σωματείο. Για 

την εγγραφή τους απαιτείται μόνον η υποβολή αιτήσεως και η 

προσκόμιση φωτοαντιγράφου του δελτίου αστυνομικής τους 

ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
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Το σε ποιά κατηγορία εντάσσεται το νεοεισερχόμενο κάθε φορά 

μέλος, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το διορισθέν 

από αυτό πρόσωπο, άνευ αιτιολογίας. 

Τα μέλη που φέρουν την ιδιότητα φοιτητή, σπουδαστή, ανέργου ή 

στρατιώτη, απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας εισφοράς, 

για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους, η ανεργία τους ή η 

θητεία τους και υπό την ρητή προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει 

εγγράφως το Σωματείο και προσκομίσει τα έγγραφα που το 

αποδεικνύουν (πχ. Πιστοποιητικό ανεργίας, βεβαίωση σπουδών ή 

θητείας).  

Η ενημέρωση του Σωματείου γίνεται άμεσα, ήτοι το πολύ εντός 

μηνός (1) από την γνώση του μέλους, περί της αλλαγής της 

ιδιότητός του, η δε υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, εντός 

δύο (2) μηνών από την ανωτέρω γνώση. Παράλειψη του μέλους να 

γνωστοποιήσει ή προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

δύνανται να επιφέρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν. 

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις 

α΄) Τα μέλη αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, 

τους οποίους υποχρεούνται να τηρούν και εφαρμόζουν στο ακέραιο, 

καθώς και να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β’) Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ: 

i) το ποσό για “Δικαίωμα Εγγραφής” κατά την υποβολή της αίτησης 

εγγραφής, 

ii) την ετήσια εισφορά και 

iii) την Υποχρεωτική Έκτακτη Εισφορά που αποφασίζει το          

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το ύψος των ανωτέρω αποφασίζει με απόφασή του το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Το ύψος των ποσών αυτών δεν δύναται να είναι 

μικρότερο των είκοσι (20,00) ευρώ. 

γ΄) Η ετήσια εισφορά, καθώς και τυχόν υποχρεωτική έκτακτη 

εισφορά, πρέπει να καταβάλλεται από τα μέλη, εφάπαξ και 
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εμπροθέσμως. Μέλη που παραλείπουν να καταβάλουν την συνδρομή 

τους, θα καλούνται να καταβάλουν αυτήν εντός μηνός, 

δ’) Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει 

έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής. 

ε’) Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως το 

Σωματείο για τυχόν τελεσίδικη καταδίκη τους, για τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 6(III) αδικήματα, 

στ’) Τα μέλη οφείλουν να αποφεύγουν την διάπραξη οιουδήποτε 

τύπου αδικήματος, ιδιαιτέρως δε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6(ΙΙΙ), 

ζ’) Τα μέλη οφείλουν να σέβονται τα λοιπά μέλη, συνεργάτες, 

τρίτους κλπ, να ομιλούν και επικοινωνούν με ευγένεια και ήπιο τόνο, 

να αποφεύγουν να αντιπαρατίθενται λεκτικά ή να εμπλέκονται σε 

διαμάχες, 

η΄) Τα μέλη υποχρεούνται να εκτελούν με συνέπεια, σύνεση και στο 

ακέραιο τις εργασίες που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, 

θ’) Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις ενέργειες του 

Σωματείου, 

ι’) Τα μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

σκοπών του Σωματείου και στην διάδοση της ύπαρξης και του έργου 

του, 

ια’) Τα μέλη που έχουν το δικαίωμα της ψήφου και το δικαίωμα του 

“εκλέγειν”, υποχρεούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του 

Σωματείου. Η μη συμμετοχή δεν επιφέρει κυρώσεις. 

Ενεργό μέλος θεωρείται αυτό που συμμετέχει ενεργά στο έργο του 

Σωματείου, συμπεριφέρεται φιλικά και αδελφικά προς τα λοιπά μέλη, 

εκτελεί με συνέπεια και στο ακέραιο τις εργασίες που τους αναθέτει 

το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις 

που δύνανται να ζημιώσουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Σωματείο. 

Άρθρο 11 - Πειθαρχικές Κυρώσεις 

Μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού ή αντιδρά ή αντιστρατεύεται δόλια τις αρχές ή τους 

σκοπούς του Σωματείου, ή προκαλεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην 

εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
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Γενικής Συνέλευσης, ή αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες που του 

ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα, ή επιδεικνύει συμπεριφορά 

ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα ή τους σκοπούς του Σωματείου, ή 

εκθέτει με λόγο ή πράξεις το Σωματείο και τα Μέλη του, τιμωρείται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τις κατωτέρω 

πειθαρχικές ποινές, αναλόγως της βαρύτητας περίπτωσης: 

α΄) απλή επίπληξη, 

β΄) προσωρινή διαγραφή του μέλους μέχρι και δώδεκα (12) μήνες, 

γ’) οριστική διαγραφή. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται από την διαδικασία 

κρίσεως, αν με το πρόσωπο που κρίνεται :  

	 i. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού. 

	 ii. Υπάρχουν αποδείξεις περί έχθρας ή ιδιαίτερης φιλίας. 

	 iii. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Μετά την εκδήλωση του παραπτώματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, 

καλεί εγγράφως σε απολογία το μέλος αυτό. Αν το μέλος δεν 

εμφανιστεί, ενημερώνει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο και 

ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα προκειμένου να εμφανιστεί. Αν εκ 

νέου το μέλος δεν εμφανιστεί ή αν κριθεί ότι η απολογία του δεν 

είναι αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση, η 

οποία υποχρεούται να είναι αιτιολογημένη. Η απολογία του 

ενδιαφερομένου, γίνεται εγγράφως και προφορικώς, πρέπει δε να 

είναι συνταγμένη με ηλεκτρονικά μέσα, με ευνόητο και καθαρό λόγο 

και να περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το περιεχόμενο της 

απολογίας. 

Προσφυγή εναντίον της αποφάσεως αυτής δεν είναι δυνατή.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 12 - Όργανα Διοίκησης 
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Η βούληση του Σωματείου εκφράζεται μέσω των οργάνων του. Τα 

όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 

Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. 

Άρθρο 13 - Γενική Συνέλευση 

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο, 

αρμόδιο να αποφασίσει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο, 

εκτός αν το παρόν καταστατικό ορίζει ότι υπάγονται στην 

αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

α’) Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται 

πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα 

παρόντα μέλη της. 

β’) Μέλη της Γενικής Συνελεύσεως είναι τα δικαιούμενα ψήφου, 

κατά τους όρους του παρόντος.  

γ’) Παρόν θεωρείται και το μέλος που συμμετέχει στην Γενική 

Συνέλευση μέσω εξουσιοδοτήσεως ή τηλεδιασκέψεως ή 

διαδικτυακής εφαρμογής, λογισμικού κλπ που επιτρέπει αυτήν και 

έχει προκαθοριστεί από το Δ.Σ. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης 

δύναται να αντιπροσωπεύει σε αυτήν τρία (3) άλλα μέλη κατ’ 

ανώτατο όριο. 

δ’) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με φανερή ψηφοφορία. 

ΙΙ. Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μία (1) φορά το έτος και 

έκτακτη όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 

αιτείται το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία έχουν το 

δικαίωμα ψήφου, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο όπου θα αναφέρονται τα θέματα που προτείνονται για 

συζήτηση. 

Στην τελευταία περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες. Αν για οιονδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο 

αδρανήσει, τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο. 

Στα θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εμπεριέχονται η έγκριση 

του ισολογισμού, η κατάθεση και παρουσίαση του απολογισμού και η 
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απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη 

από τα πεπραγμένα και την οικονομική διαχείριση. 

ΙΙΙ. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα των τακτικών 

Γενικών Συνελεύσεων γνωστοποιούνται στα μέλη του Σωματείου, 

μέσω ανακοινώσεως, η οποία θα δημοσιεύεται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Σωματείου και μέσω αποστολής ηλεκτρονικού 

μηνύματος σε έκαστο των μελών, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

νωρίτερα.  

Η ανωτέρω γνωστοποίηση, χωρίς τον χρονικό περιορισμό, 

απαιτείται και για την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το ηλεκτρονικό 

μήνυμα θα αποστέλεται στην δηλωθείσα, κατά την εγγραφή, 

ηλεκτρονική διεύθυνση (email) των μελών, οι οποίοι είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνοι να ελέγχουν αυτό τακτικά, καθώς και να 

γνωστοποιούν στο Σωματείο, μέσω της επίσημης διευθύνσεως 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου, τυχόν αλλαγή αυτής. 

IV. Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες 

γίνεται είτε αυτοπρόσωπα , είτε μέσω απλής έγγραφης 

εξουσιοδοτήσεως, στην οποία αφ’ ενός ορίζονται τα θέματα στα 

οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί το εκάστοτε μέλος, αφ’ ετέρου 

υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ, είτε 

μέσω τηλεδιασκέψεως, είτε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, 

λογισμικού κλπ που επιτρέπει αυτήν και έχει προκαθοριστεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση τηλεδιασκέψεως ή 

διαδικτυακής εφαρμογής, λογισμικού, η ψήφος δίνεται μόνον μέσω 

αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος προς την επίσημη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου (η οποία έχει οριστεί για 

αυτόν τον σκοπό) και από διεύθυνση ήδη δηλωθείσα στο Σωματείο 

από το μέλος που το χρησιμοποιεί, άλλως είναι άκυρη και δεν γίνεται 

αποδεκτή. Τα μέλη που προσέρχονται αυτοπροσώπως, υπογράφουν 

στο σχετικό Βιβλίο , σε όσους δε παρακολουθούν μέσω 

τηλεδιασκέψεως ή διαδικτυακής εφαρμογής, λογισμικού κλπ, γίνεται 

σχετική μνεία και η παρουσία τους βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο. 

Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις συνεδριάσεις 

απαιτείται να είναι παρών στην Γενική Συνέλευση το ένα τέταρτο 
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(1/4) του συνόλου των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία έχουν το 

δικαίωμα της ψήφου. 

V. Αν δεν υπάρχει απαρτία, στην πρώτη Γενική Συνέλευση ορίζεται 

νέα εντός δέκα - δεκαπέντε (10-15) ημερών. Σε αυτήν απαιτείται η 

παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών, τα 

οποία έχουν το δικαίωμα της ψήφου. Στην επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση δεν είναι δυνατόν να προστεθούν νέα θέματα στην 

ημερήσια διάταξη. 

VI. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του 

Σωματείου, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα και η 

πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Ιδιαιτέρως για 

την μεν τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου, απαιτείται 

απαραιτήτως η έγκριση της πλειοψηφίας των τακτικών μελών, για 

την δε διάλυση του Σωματείου, απαιτείται απαραιτήτως η έγκριση 

της πλειοψηφίας των τακτικών μελών, εκτός και εάν ο αριθμός 

αυτών είναι μικρότερος των δέκα (10).  

Στην περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική 

Συνέλευση του Σωματείου αποφασίζει για την διάθεση της 

περιουσίας του. 

VII. Για την μεταβολή του σκοπού απαιτείται ομόφωνη απόφαση 

των μελών. Η συμφωνία αυτών που απουσιάζουν γίνεται εγγράφως, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς την επίσημη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου (η οποία έχει οριστεί για 

αυτόν τον σκοπό) και από διεύθυνση ήδη δηλωθείσα στο Σωματείο 

από το μέλος που το χρησιμοποιεί. 

VIII. Παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του συνόλου 

αυτού, δύναται να αποφασιστεί μόνον αν, διαπιστωθεί είτε η 

διάπραξη οιασδήποτε έκνομης ενέργειας, από αυτά, σε βάρος του 

Σωματείου ή των μελών του, είτε η παραβίαση των όσων ορίζει το 

άρθρο 6(ΙΙΙ) ή 8 του παρόντος. 

IX. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον 

Γενικό Γραμματέα για φύλαξη. 
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Χ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη με τον Νόμο ή το 

καταστατικό ακυρώνονται μετά από αίτηση μελών που 

αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά 

εντάξει μελών του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Η 

αίτηση υποβάλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την λήξη της Συνέλευσης, στο Ειρηνοδικείο της 

περιφέρειας της έδρας του Σωματείου. 

Άρθρο 14 - Διοικητικό Συμβούλιο 

Ι. Το Σωματείο διοικείται από τριμελές (3) Διοικητικό Συμβούλιο του 

οποίου η θητεία είναι πενταετής (5), απαρτίζεται δε από έναν (1) 

Πρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα και έναν (1) Ταμία. Το τριμελές 

(3) Διοικητικό Συμβούλιο έχει ισάριθμα αναπληρωτικά μέλη. Με την 

συμπλήρωση πέντε χιλιάδων (5.000) μελών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο από τριμελές (3) γίνεται εξαμελές (6), οπότε θα 

απαρτίζεται επιπλέον από έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) βοηθό 

Γενικού Γραμματέα, έναν (1) βοηθό Ταμία και ισάριθμα 

αναπληρωτικά μέλη. 
α΄) Ο βοηθός Γενικού Γραμματέα και βοηθός Ταμία, βοηθούν τον Γενικό 

Γραμματέα και τον Ταμία αντίστοιχα, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους, ο δε Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή 

απουσιάζει. 

β’) Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως τακτικού μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η θέση του πληρούται από αναπληρωτικό μέλος. Το 

αναπληρωτικό μέλος το οποίο υπεισέρχεται στη θέση του τακτικού μέλους 

έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού και αναλαμβάνει 

θητεία. 

ΙΙ. Το νεοκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη 

συνεδρίαση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την λήξη των εκλογών και 

εκλέγει από τα μέλη με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα και τον Ταμία. 

α’) Η ιδιότητα του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν 

μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 

β’) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να θεωρήσει, 

ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς 
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συνεδριάσεις, παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή 

του κατά τα ανωτέρω. 

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε 

τρεις (3) μήνες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία 

αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση, έκτακτα δε και προφορικά 

όπου υπάρχει σπουδαίος λόγος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε 

απαρτία όταν είναι η πλειοψηφία των οργανικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και μεταξύ αυτών απαραιτήτως ο Πρόεδρος. 

IV. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Τα αναπληρωματικά 

μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός και εάν αναπληρώνουν 

κάποιο τακτικό μέλος.  

α’) Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και αποφασίζει εγκύρως και 

νομίμως, έστω και εάν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω του 

υπό του παρόντος προβλεπόμενου αριθμού μελών αυτού, εφ’ όσον τα 

υπολοιπόμενα μέλη του συμπληρώνουν την καταστατική απαρτία 

του. 

β’) Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και αποφασίζει εγκύρως και 

νομίμως, ακόμα και εάν η θητεία αυτού έχει λήξει, μέχρις ότου 

εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η παράταση αυτή της θητείας δεν 

δύναται να υπερβεί τους δύο (2) το πολύ μήνες. 

V. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου σε 

τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, διοικεί το Σωματείο 

σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, διαχειρίζεται την 

περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την 

αντιμετώπιση και τη λύση όλων των θεμάτων που αφορούν το 

Σωματείο και τα μέλη του και εν γένει ενεργεί όσα απαιτούνται για 

την επίτευξη των σκοπών του, ως αυτά ορίζονται στο παρόν. 

VI. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάβει προσωπικό για την 

επίτευξη του σκοπού του Σωματείου και να απολύσει αυτό.   

VII. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνελεύσεως, εφαρμόζει ότι αναγράφει το καταστατικό, υπογράφει 
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οικονομικές και άλλες συμφωνίες και υποβάλει προς έγκριση τον 

ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους. 

VIII. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα 

πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο. 

IX. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μόνον όσοι: 

α’) είναι φυσικά πρόσωπα, 

β’) έχουν την Ελληνική ιθαγένεια,  

γ΄) δεν τελούν σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, 

δ’) δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ 

πλημμέλημα, που σχετίζεται με όσα αναγράφονται στο άρθρο6(ΙΙΙ), 

ε’) έχουν συμπληρώσει επτά (7) έτη συνεχούς συμμετοχής στο 

Σωματείο ως μέλη. Το παρόν δεν ισχύει για τα μέλη του πρώτου 

Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναπληρωτικά μέλη αυτού. 

στ’) υπό την ιδιότητα του μέλους ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις 

τους με βάση το παρόν, καθ’ όλη την διάρκεια της συμμετοχής τους, 

ζ’) έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

η’) έχουν ηλικία άνω των τριάντα τεσσάρων (34) ετών και 

θ’) έχουν εργαστεί ή εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες,  

επιχειρηματίες, ιδιωτικοί ή κρατικοί υπάλληλοι-λειτουργοί, για άνω 

των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, συνεχόμενα. 

Χ. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , 

εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, υποβάλλουν 

σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν 

εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 

α’) Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει 

περισσότερες ψήφους. Οι τρεις (3) ή έξι (6) πρώτοι από αυτούς 

αντίστοιχα, με βάση τα ανωτέρω, αποτελούν το Διοικητικό 

Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) ή έξι (6) αντίστοιχα είναι 

αναπληρωματικά μέλη. 

β’) 	 Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με 

κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν. 

γ΄) Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εξέλεξε όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν, διότι 
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π.χ. δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων, εφόσον τα 

εκλεγμένα μέλη καλύπτουν τις οργανικές θέσεις (ήτοι του 

Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία), δύνανται οι 

λοιπές θέσεις, ήτοι των αναπληρωτών να παραμείνουν κενές, σε 

περίπτωση δε κωλύματος οιουδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δύναται αυτό να αναθέσει εγγράφως σε άλλον, την 

αναπλήρωσή του. 

ΧΙ. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου 

μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι θα 

γνωστοποιούνται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 

δηλωθείσες, από τα μέλη, διευθύνσεις. 

ΧΙΙ. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παρέχουν 

υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή 

εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που 

συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος. Γίνεται σαφές ότι στην 

περίπτωση που η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από το ταμείο του 

Σωματείου, αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την ελάχιστη αμοιβή, ως 

αυτή καθορίζεται από τον εκάστοτε επαγγελματικό σύλλογο, φορέα 

ή νόμο.  

Τονίζεται ότι ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για όλες τις υπηρεσίες, 

συμβάσεις εργασίας, έργου κλπ που συνάπτει το Σωματείο με τρίτους 

ή μέλη του. 

Του προαναφερθέντος περιορισμού για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εξαιρείται η περίπτωση όπου το Σωματείο αναλαμβάνει 

την εκτέλεση έργου, εργασίας ή υπηρεσίας για λογαριασμό τρίτου, 

οπότε η αμοιβή για την εκτέλεση αυτών θα προέλθει από εκεί . 

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση του Σωματείου δύναται να  

κληθεί να αποφασίσει για την εκάστοτε αμοιβή, η δε απόφαση αυτής 

είναι νόμιμη, ακόμα και εάν αντίκειται στα ανωτέρω. 

Προέδρος 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, 

διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου 
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φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και 

εκδηλώσεις. 

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες 

και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για 

την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού 

κανονισμού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

και παίρνει τα πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στην 

εξασφάλιση των συμφερόντων και στην υλοποίηση των σκοπών του 

Σωματείου. 

Επιτελεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο 

του Σωματείου. 

Ο Πρόεδρος με τον Ταμία, όταν υπογράφουν μαζί, ανοίγουν, 

διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Σωματείου σε 

οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού. 

Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, κρατά 

τα βιβλία, ευθύνεται και φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του 

Σωματείου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, φυλάει τα μητρώα 

των μελών, συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τα πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 

Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ταμίας 

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις 

οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα 

του Σωματείου και όλες τις αποδείξεις και τιμολόγια δαπανών, 

ενεργεί όλες τις πληρωμές, με βάση εντάλματα που εκδίδονται, 

σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα, επισυνάπτεται δε στο ένταλμα εξοφλητική απόδειξη του 
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δικαιούχου και χειρίζεται το διαδικτυακό σύστημα πληρωμών 

(online banking). Τα προαναφερθέντα εντάλματα δύνανται να έχουν 

ηλεκτρονική μορφή και να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε 

απώλεια ή πληρωμή άνευ εντάλματος. 

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Σωματείου τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό, το 

οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

ανάλογα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες. 

Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις γίνεται από τον Ταμία ή 

τον Πρόεδρο, έπειτα από ομόφωνη ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν. 

Ο Ταμίας πορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις αρμοδιότητές 

του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, 

διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής 

διαχείρισης των πόρων του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο του 

Σωματείου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των 

συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις 

καθυστερούμενες συνδρομές. 

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά 

του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 

ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός, ο Ταμίας αποστέλλει 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου περιληπτική κατάσταση των εσόδων του προηγούμενου 

μηνός, στο τέλος δε του χρόνου συντάσσει τον ισολογισμό του 

Σωματείου. 
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Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά δια του Διοικητικού Συμβουλίου 

ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης τον απολογισμό και ισολογισμό του 

Σωματείου προς έγκριση. 

Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του παρόντος 

άρθρου και δεν εκτελεί τα οριζόμενα σε αυτό, κηρρύσεται έκπτωτος 

της θέσεώς του με απόφαση του Προέδρου και αντικαθίσταται 

αμέσως από τον αντικαταστάτη του. 

Άρθρο 15 - Ελεγκτική Επιτροπή 

Ι. 	 Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση 

των μελών, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από 

τέσσερα (4) μέλη και τέσσερις (4) αναπληρωτές τους. 

ΙΙ. 	 Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του 

Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της 

Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά 

την λήξη  του οικονομικού έτους. 

ΙΙΙ. 	Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή 

αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος 

πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με 

σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε 

(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής 

Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα. 

IV.  	Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών 

ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει 

υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση 

αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) 

ημερών. 

V.  Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται και αναλαμβάνει καθήκοντα, 

μόλις το Σωματείο συμπληρώσει δύο χιλιάδες (2.000) μέλη, τυχόν δε 

μετέπειτα μείωση των μελών του Σωματείου ουδεμία επιρροή έχει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΒΙΒΛΙΑ 

Άρθρο 16 - Έμβλημα 

Η συμβολική παράσταση που θα χρησιμοποιείται από το Σωματείο ως 

επίσημο διακριτικό σημείο είναι το κάτωθι: 

	 	                  	  

Το έμβλημα του Σωματείου απαρτίζεται από τα κεφαλαία γράμματα της 

λέξεως ιαχή, σε κάθετη διάταξη, με τα γράμματα άλφα (Α) και χι (Χ) να 

είναι διπλά, σε οριζόντια διάταξη και αντίθετα σαν καθρέπτης. Το σχέδιο 

αυτό απεικονίζει πρόχειρα την μορφή ενός ανθρώπου πάνω σε ένα βάθρο, 

παραπέμποντας στον Πολίτη εκείνο, που με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, 

έχει υπερυψωθεί, ήτοι διαχωριστεί, από τον απλό πολίτη, που αδιαφορεί και 

δεν ασπάζεται τις αρχές και το όραμα του Σωματείου. Τυχόν βελτίωση του 

εμβλήματος, δεν επιφέρει την τροποποίηση του Καταστατικού. 

Άρθρο 17 - Σφραγίδα 

Η επίσημη σφραγίδα που θα χρησιμοποιείται από το Σωματείο είναι η 

κάτωθι: 

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι τετράγωνη και φέρει στο μέσο 

αυτής, με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του Σωματείου και το 

έμβλημα αυτού, εντός ωοειδούς σχήματος. 
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Άρθρο 18 - Ιστοσελίδα 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου φιλοξενείται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.iaxh.gr. Τυχόν αλλαγή αυτής, δεν 

επιφέρει την τροποποίηση του Καταστατικού. 

Σε αυτήν θα αναρτώνται υποχρεωτικά, τουλάχιστον : 

- το παρόν καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του,  

- οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως,  

- οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,  

- οι ανακοινώσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. 

Η πρόσβαση στα ανωτέρω, δύναται να περιοριστεί μόνον για τα μέλη 

του Σωματείου με δικαίωμα ψήφου. 

  

Άρθρο 19 - Βιβλία 

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι : 

- Υποχρεωτικά 

	 α’) Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται τα 

πλήρη στοιχεία των μελών (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, 

Μητρώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) και φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς 

τους. 

	 β’) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. 

	 γ’) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών. 

	 δ’) Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών. 

	 ε’) Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση. 

	 στ’) Βιβλίο αναλώσιμων υλικών - παγίων. 

Τα βιβλία δύνανται να κρατούνται μηχανογραφικά/ηλεκτρονικά. 

Προαιρετικά : 

	 Βιβλίο ενεργειών Ενώσεως Προσώπων 

	 Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις 

ανάγκες του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Γενική Διάταξη - Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 
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Άρθρο 20 - Γενική Διάταξη 

Οτιδήποτε τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν, ρυθμίζεται από τον 

Αστικό Κώδικα και την νομολογία, τυχόν δε ασάφειες ερμηνεύονται 

με βάση το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος. 

Άρθρο 21 - Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 

Για την διενέργεια των οιουδήποτε απαιτουμένων ενεργειών για 

την ίδρυση - σύσταση της παρούσας Ενώσεως Προσώπων, καθώς και 

για την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι 

ιδρυτές θα εκλέξουν και ορίσουν με Ιδρυτική Πράξη, τριμελή 

προσωρινή διοικούσα επιτροπή. 

	 Το περιεχόμενο του καταστατικού αυτού, το οποίο αποτελείται 

από είκοσι ένα (21) άρθρα, αφού αναγνώστηκε από τα ιδρυτικά μέλη 

και έγινε αποδεκτό στο σύνολό του, εγκρίνεται σήμερα από τα μέλη 

αυτά και υπογράφεται ως εξής :  

Αθήνα, 27/12/2018 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ 
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