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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ
Το καταστατικό του από 12 Αυγούστου 1956 ιδρυθέντος στην Αθήνα Σωματείου με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ»,
αναγνωρίσθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 12156/1956 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών και καταχωρήθηκε νόμιμα στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Δικαστηρίου
αυτού, στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 7406/1963 και 1684/1972
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε νόμιμα στο
βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αύξ. αριθμ. 1977/20 Ιουνίου 1972.
Έδρα αυτού ορίζεται η Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου αυτού είναι:
1. Η εξάλειψη των προκαταλήψεων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων
στην προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με
επιληψία καθώς και των οικογενειών τους κυρίως μέσω της ενημέρωσης, της
εκπαίδευσης και της καθοδήγησής τους.
2. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα ατόμων με επιληψία και η
αντικατάσταση της άγνοιας και του φόβου τους, με μία πιο ανθρώπινη, υγιή
και επιβοηθητική γι’ αυτούς προσέγγιση.

3. Η εκπροσώπηση, οργάνωση και η βοήθεια των ατόμων με επιληψία, των
οικογενειών τους, των επαγγελματιών υγείας καθώς και κάθε άλλου
ενδιαφερόμενου προσώπου στην συλλογική ή ατομική προσπάθειά τους στην
ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
4. Η εν γένει συμπαράσταση των ατόμων με επιληψία στον τομέα της
κοινωνικής τους ζωής (εργασία, εκπαίδευση, κοινωνικές και άλλες
δραστηριότητες) ώστε να απολαμβάνουν ουσιαστικά και ισότιμα με τα
υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας τα δικαιώματά τους.
5. Η διάδοση και προώθηση των ιδεών της απαλλαγής των ατόμων με επιληψία
από το κοινωνικό στίγμα.

Η εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών θα πραγματοποιείται, ιδίως, με τα κάτωθι
μέσα:
1. Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για την επιληψία μέσω
εκδηλώσεων, εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων.
Περαιτέρω,

διοργάνωση

διαλέξεων,

συγκεντρώσεων,

κινηματογραφικών προβολών, δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και
περιοδικό τύπο.
2. Συμμετοχή των εκπροσώπων του Σωματείου ή και του ίδιου του
Σωματείου σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς με
συναφείς δράσεις και έρευνες καθώς και σε ευρωπαϊκά, διεθνή
επιχορηγούμενα ή μη προγράμματα.
3. Διατήρηση ηλεκτρονικής ιστοσελίδας με σύγχρονες πληροφορίες και
ενημέρωση για τα προβλήματα των ατόμων με επιληψία καθώς και
πληροφορίες για την δράση του Σωματείου. Δυνατότητα ίδρυσης
ηλεκτρονικής ιατρικής βιβλιοθήκης με βιβλιογραφία (συγγράμματα)
και αρθρογραφία (περιοδικά) για την ενημέρωση των ασθενών και των
λοιπών ενδιαφερομένων.
4. Διενέργεια φιλανθρωπικών

(bazaars) και λαχειοφόρων αγορών

κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, όπου αυτή επιβάλλεται, και με την
τήρηση όλων των νόμιμων τύπων και διαδικασιών που απαιτούνται.

5. Διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό ή εν γένει υποστηρικτικού
της δράσης του Σωματείου υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια, posters,
υποστηρικτικά μπλουζάκια).
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Απαγορεύονται στο Σωματείο πάσης φύσεως πολιτικές συζητήσεις καθώς και
πάσα ανάμειξη αυτού σε ενέργειες που μπορεί να χαρακτηριστούν ότι έχουν
πολιτική χροιά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ
Μέλη του Σωματείου μπορούν να αποτελούν:
 Τα άτομα με επιληψία και οι οικογένειές τους.
 Επαγγελματίες υγείας και λοιποί επιστήμονες (λ.χ. ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι).
 Κάθε άτομο που είτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί είτε ήδη ενασχολείται
με οποιονδήποτε τρόπο και προσφέρει έργο σε θέματα της επιληψίας
και τα συναφή προς το αντικείμενό της.
Τα μέλη του Σωματείου είναι ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα.
Ιδρυτικά είναι οι υπογράφοντες το αρχικό καταστατικό της ίδρυσης του
Σωματείου.
Τακτικά είναι πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν σοβαρά στην επιδίωξη
του σκοπού του Σωματείου μέσω της προσφοράς από αυτά λυσιτελών
υπηρεσιών. Η εκλογή και εγγραφή των προσώπων αυτών, γίνεται κατόπιν
αίτησής τους, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από πρόταση
δύο ήδη μελών του.

Τα παραπάνω μέλη μετέχουν πάντα στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης
του Σωματείου και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη
διοίκηση του Σωματείου.
Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων κατά
τη συνεδρίαση μελών, τιμής ένεκεν, πρόσωπα τα οποία μέσω των γνώσεών
τους ή της κοινωνικής τους θέσης, παρέχουν ή μπορούν να παρέχουν στο
Σωματείο μεγάλη υλική ή ηθική ενίσχυση στο σκοπό του.
Τα μέλη αυτά απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των λοιπών μελών, δεν
μετέχουν στη διοίκηση του Σωματείου, ούτε ψηφίζουν στις Γενικές
Συνελεύσεις.
Δεν μπορούν να αποτελούν μέλη του Σωματείου όσοι έχουν στερηθεί
αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Η συνδρομή των μελών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη
καταβάλλουν ετησίως συνδρομή ποσού δεκαπέντε ευρώ (15,00 €). Στην
περίπτωση ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, το
Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αίτησης αυτών συνοδευόμενης από ανάλογο
αποδεικτικό παραστατικό (π.χ. κάρτα Ο.Α.Ε.Δ., εκκαθαριστικό εφορίας
κ.λ.π.) θα έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει την εγγραφή του
μέλους, με απαλλαγή του (για συγκεκριμένο διάστημα), από την καταβολή
του παραπάνω ποσού, το οποίο θα καλύπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξομειώνει το παραπάνω ποσό, καθώς
και να ορίζει ποσό εγγραφής για τα νεοεισερχόμενα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Κάθε μέλος που καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για δύο έτη και
δεν ανταποκρίνεται μετά από επανειλημμένες οχλήσεις διαγράφεται μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επανεγγραφή επιτρέπεται κατόπιν
καταβολής των καθυστερούμενων ποσών και νέας αίτησης εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο
καταβάλλοντας την εισφορά του τρέχοντος έτους.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου α) κάθε υπαίτια
παράβαση των διατάξεων που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των
σωματείων, β) κάθε παράβαση του καταστατικού, των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου γ) κάθε πράξη ή
παράλειψη αντίθετη προς τους σκοπούς του Σωματείου δ) η ανάρμοστη εν
γένει ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά.
Κάθε μέλος του Σωματείου το οποίο υποπέσει σε κάποιο από τα παραπάνω
παραπτώματα, ακόμα και εάν, δε, αυτό είναι μέλος της διοικήσεως και
παραβεί κάποια από τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1, 15 παρ. 1 και 21 του
Ν.Δ. 795/1971 «Περί Σωματείων και Ενώσεων», ως ίσχυαν πριν την
κατάργησή τους, δύναται να αποβληθεί από το Σωματείο. Την αποβολή
ενεργεί μόνο η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται προς τούτο, από το
Διοικητικό Συμβούλιο εντός 20 ημερών από την αίτηση κάποιου μέλους του
Σωματείου και μόνο εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δια αποφάσεώς του,
αποφασίσει τη σύγκληση αυτή. Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης είναι
υποχρεωτική εάν η αίτηση απευθύνεται κατά οργάνου της διοικήσεως.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εν τάξει μελών αυτής οσαδήποτε κι αν
είναι και με μυστική ψηφοφορία αυτών.
Το προς αποβολή μέλος πρέπει να κληθεί προηγουμένως σε απολογία δια
δικαστικού επιμελητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκάλεσε κατά τα
ανωτέρω την Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον προ επτά ημερών από την
ημερομηνία της συγκληθείσης Γενικής Συνέλευσης. Η τυχόν γενομένη
αποβολή του, γνωστοποιείται ομοίως σε αυτό δια δικαστικού επιμελητή. Το
αποβληθέν μέλος του Σωματείου μπορεί εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο

μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτό της απόφασης, να προσφύγει κατά της
απόφασης αποβολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
Η παραπάνω διαδικασία γίνεται είτε κατόπιν αίτησης του Σωματείου, είτε
κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής κατά των μελών της Διοίκησης,
οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπαγγέλτως οφείλει να συγκαλέσει Γενική
Συνέλευση εντός είκοσι ημερών από την γνώση της αίτησης κατά μέλους της
Διοικήσεως για να αποφασίσει περί της αποβολής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Τα τακτικά μέλη τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να
λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν κατά αυτές τις
πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις
για κάθε ζήτημα που τίθεται προς ψήφιση και αφορά στην επίτευξη των
σκοπών του Σωματείου.
Οσαύτως, μπορούν να απευθύνονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο
ζητώντας την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έγγραφη αυτή
αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αίτια και να ορίζει επακριβώς τα προς
συζήτηση θέματα.
Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υπογράφονται από το 1/20 τουλάχιστον των
μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την σε αυτό υποβολή της αίτησης
πρέπει να προβεί στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας τα
αναγραφόμενα σε αυτή θέματα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Σωματείο διοικείται από εφταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, με
συμμετοχή σε αυτό του Προέδρου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου

κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.) και του τέως Προέδρου του Σωματείου (ήτοι,
5+2 μέλη), εκλεγόμενου κάθε τετραετία από την Γενική Συνέλευση που
συγκαλείται γι’ αυτό το λόγο μέσω μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων.
Με την ίδια ψηφοφορία αναδεικνύονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.
Μετά την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του είναι
επανεκλέξιμα κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.
Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη του Σωματείου, με
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, αποκλείονται

δε

οι στερηθέντες

αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης των πολιτικών δικαιωμάτων
τους και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Επιπλέον, δεν μπορούν να αποτελούν μέλη της Διοικήσεως καταδικασθέντες
αμετακλήτως εις οποιαδήποτε ποινή από κακούργημα, ή από κάποιο από τα
πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας,
εκβιάσεως,

πλαστογραφίας,

συκοφαντικής

δυσφημήσεως,

κιβδηλείας,

παραχαράξεως, παραβάσεως των διατάξεων περί ναρκωτικών, παραβάσεως
των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ως και παντός
αδικήματος εξ ιδιοτελείας πηγάζοντος, ή από έγκλημα κατά των ηθών, ή
αυτοί που έχουν αποστερηθεί, λόγω καταδίκης λόγω οποιασδήποτε
αξιόποινης πράξης, των πολιτικών τους δικαιωμάτων και εφ' όσον διαρκεί η
αποστέρηση αύτη.
Κάθε υποψήφιος για την ανάδειξη αυτού στη Διοίκηση του Σωματείου
υποχρεούται προ της αναδείξεώς του να υποβάλει στο Σωματείο την κατά το
Ν.Δ. 105/69 προβλεπομένη δήλωση, περί του ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό
του κανένα εκ των, υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου,
αναφερομένων κωλυμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση
εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Ταμία και Γενικό Γραμματέα.
Τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή
εξαρτημένη εργασία σε αυτό ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις
συνεπαγόμενες την αμοιβή για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή
που να αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους μέσω της ανάληψης έργου,
προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι
στο Σωματείο για τις εξ υπαιτιότητάς τους ζημίες του Σωματείου, μπορούν,
δε, να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση του Προέδρου
απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτού,
δικαστικά και εξωδικαστικά (ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιασδήποτε
Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου), υπογράφει δε με το Γενικό
Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση σε
συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των Γενικών Συνελεύσεων,
διευθύνει τις συζητήσεις και υπογράφει τα πρακτικά. Εκτελεί τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφασή του, εκδίδει και εντάλματα
πληρωμής.
Ο

Πρόεδρος

μπορεί

να

καταρτίζει,

εκπροσωπώντας

το

Σωματείο,

οποιαδήποτε δικαιοπραξία, σύμφωνη προς το σκοπό του Σωματείου, η αξία
της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Σε
περίπτωση που η αξία αυτής υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, απαιτείται
ομόφωνη

απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

προκειμένου

η

εκπροσώπηση του Σωματείου να είναι έγκυρη.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αντικαθίσταται από τον
Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, από
ένα από τα πρεσβύτερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις είτε απευθείας είτε διά εισπράκτορα,
εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί τις πληρωμές βάσει
εντάλματος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Υποχρεούται στο τέλος
κάθε μήνα να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση που θα

εμφαίνεται η κίνηση του ταμείου, από τα τηρούμενα απ’ αυτόν λογιστικά
βιβλία (βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών) υποβάλλει δε, κάθε έτος έγγραφο
λογοδοσίας και τον ετήσιο ισολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το
λογιστικό έτος άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 21η
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε
απώλεια χρημάτων ή πληρωμής άνευ εντάλματος.
Καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα ή πιστωτικά ιδρύματα της εκλογής του
Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, δικαιούται,
ωστόσο, να παρακρατεί στα χέρια του το ποσό των πεντακοσίων ευρώ
(500,00€) για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου.
Η ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό, ενεργείται από τον Ταμεία
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία,
αυτός αναπληρώνεται από κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών, τα βιβλία των
πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου (σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή), διεξάγει την (έγγραφη και
ηλεκτρονική) αλληλογραφία του Σωματείου διατηρώντας σχετικά αρχεία και
υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, εντάλματα και πρακτικά. Σε
περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις
αυτού. Σε κάθε συνεδρίαση δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη περισσότερες
από τρεις εκπροσωπήσεις μελών που απουσιάζουν από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σε περίπτωση εκλείψεως ή αποχωρήσεως ή εκπτώσεως κάποιου από τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας του, αυτό
αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που αυτή η έκλειψη/ αποχώρηση/ έκπτωση αφορά τον ταμία
του Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση ή αντικατάσταση αυτού
διεξάγονται αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη νέου
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λάβει την ιδιότητα του ταμία.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τακτικές και έκτακτες. Οι
τακτικές γίνονται ανά τρίμηνο ή και συχνότερα μετά από πρόσκληση του
Προέδρου. Οι έκτακτες, δε, κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον δύο (2) μελών
αυτού, και συγκροτούνται σε οριζόμενη από τον Πρόεδρο ημέρα και ώρα
μέσω έγγραφων προσκλήσεων στις οποίες αναγράφονται και τα υπό συζήτηση
θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τα μισά μέλη πλέον ενός, ήτοι τέσσερα (4) μέλη. Μέλος που δεν
προσέρχεται σε περισσότερες των τεσσάρων συνεχόμενων συνεδριάσεων
χωρίς δικαιολογημένη αιτία εκπίπτει της ιδιότητάς του μετά από προηγούμενη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περιπτώσεις παράβασης του νόμου ή του καταστατικού ή εκτροπής από
τους σκοπούς αυτών, η εποπτεύουσα αρχή μπορεί με αίτησή

της στο

Πρωτοδικείο να κηρύττει έκπτωτη την διοίκηση και να διορίζει προσωρινή
διοίκηση, η οποία, εντός της τασσόμενης από την περί εκπτώσεως δικαστική
απόφαση προθεσμίας υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των μελών προς
εκλογή νέας διοίκησης.

Κατά την διαδικασία αυτή και για τους ίδιους λόγους, με αίτηση της
εποπτεύουσας αρχής, κηρύσσονται έκπτωτα της ιδιότητάς τους και μέλη της
διοίκησης, που αντικαθίστανται κατά τα όσα ορίζονται στο καταστατικό.
Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα και να εκλεγούν μέλη του Σωματείου που έχουν εγγραφεί σε
αυτό εντός του τελευταίου μήνα από την ημερομηνία διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και αποφασίζει για κάθε
ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, με απόλυτη
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και δέχεται δωρεές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει τα
διατασσόμενα από το Νόμο, το καταστατικό, και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, εν γένει δε, είναι υπεύθυνο για την καλή διαχείριση και διοίκηση
του Σωματείου, υπέχον τις εκ του Νόμου και του παρόντος καταστατικού
ευθύνες.
Συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό και τον υποβάλλει στην Γενική
Συνέλευση προς έγκριση. Υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή όλα τα
οριζόμενα στο Ν.Δ. στοιχεία

1111/1972 (άρ. 8, 10, 20, 22), εντός των

τασσόμενων προθεσμιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε ενημέρωση της εποπτεύουσας
αρχής για κάθε ανωμαλία ή παράνομη ενέργεια ή λήψη παράνομων
αποφάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν.
Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση σε τακτικές συνεδριάσεις καθώς και σε
έκτακτες, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, και σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο παρόν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
λογοδοτεί επί των πεπραγμένων του στη Γενική Συνέλευση, στην οποία
υποβάλλει διά του Προέδρου του και απολογισμό εσόδων και εξόδων της
διαχειριστικής του περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Σωματείου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής
2. Οι συνδρομές των μελών και οι έρανοι, με οποιοδήποτε τρόπο
διεξάγονται αυτοί, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής, όπως
επίσης και οι εισπράξεις διαφόρων εκδηλώσεων του Σωματείου όπως:
χοροεσπερίδες, κινηματογραφικές παραστάσεις κ.α.
3. Οι εισπράξεις που αποφέρει η διοργάνωση φιλανθρωπικών αγορών
(bazaar), λαχειοφόρων αγορών, ενημερωτικών συνεδρίων, ημερίδων,
καλλιτεχνικών εκθέσεων, όπως και η συμμετοχή του Σωματείου σε
διεθνή,

εθνικά,

διακρατικά

και

ευρωπαϊκά

προγράμματα

συγχρηματοδοτούμενα ή μη ή και επιδοτούμενα από εθνικούς πόρους.
4. Έκτακτες συνεισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες και
κληροδοσίες και γενικά κάθε άλλο έσοδο. Η κτήση των ακινήτων ή
κινητών αξίας πάνω από πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) γίνεται
πάντοτε μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κληρονομίες που
καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές με το ευεργέτημα της
απογραφής. Για την αποδοχή κληροδοσίας ή δωρεάς υπό τρόπο
απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Γενικής Συνέλευσης που
παρέχεται με πλειοψηφία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του
Σωματείου.
5. Ενδεχόμενη

εκποίηση

ακινήτων

του

Σωματείου,

λόγω

του

φιλανθρωπικού χαρακτήρα του, διενεργείται με ποινή ακυρότητας
πάντα κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού μετά από έγκριση της
εποπτεύουσας αρχής.
Οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα του Σωματείου και οποιαδήποτε
εκμετάλλευση της περιουσίας του από αυτό, διενεργείται για τη συλλογή
οικονομικών πόρων αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του φιλανθρωπικού
του σκοπού και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να λαμβάνει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από το

Σωματείο κατά την διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας
του. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές για ορισμένο σκοπό τελούν
υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, ενώ
τυχόν πρόσοδοι που προκύπτουν από αυτές, διατίθενται αποκλειστικά
σύμφωνα με τους οριζόμενους από τον διαθέτη ή το δωρητή όρους.
Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Σωματείου, για σκοπούς
διάφορους από τους προβλεπόμενους από το καταστατικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ανώτατη αρχή του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Συνέλευση των
μελών) η οποία συνέρχεται τακτικά μεν τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους και
έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει
εγγράφως το 1/20 τουλάχιστον από τα εκπληρώσαντα τις υποχρεώσεις τους
ιδρυτικά και τακτικά μέλη. Η έγγραφη αίτηση των μελών προς το Διοικητικό
Συμβούλιο πρέπει να αναφέρει ρητώς την αιτία και τα θέματα της έκτακτης
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει
την Γενική Συνέλευση έκτακτα εντός μηνός το αργότερο από την υποβολή της
αίτησης.
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών και
εκτάκτων, εκλέγονται διά φανερής ψηφοφορίας.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Συνέλευση των μελών συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται 15 ημέρες πριν από
την οριζόμενη με αυτές ημερομηνία.
Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η
Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα τρίτο του όλου
αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία

στην πρώτη Συνέλευση, γίνεται νέα εντός οκτώ (8) ημερών και θεωρείται σε
απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να παρίστανται και να ψηφίζουν στις
Γενικές Συνελεύσεις και διά αντιπροσώπου, ειδικά εξουσιοδοτημένου προς
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων κατά την συνεδρίαση μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με
φανερή ψηφοφορία. Επί των αρχαιρεσιών, όμως, και επί προσωπικών
ζητημάτων η ψηφοφορία είναι μυστική.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, τα μεν προσωπικά ζητήματα λύνονται διά κλήρου,
επί δε των λοιπών, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γενικής
Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ο απολογισμός,
ισολογισμός και η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου περί των εν γένει
πεπραγμένων, το αργότερο εντός τριμήνου από την λήξη του οικονομικού
έτους. Αναγιγνώσκεται η έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής. Εκλέγεται νέα
Εξελεγκτική Επιτροπή (εφόσον έχει λήξει η θητεία της) και υποβάλλεται προς
ψήφιση ο προϋπολογισμός.
Διενεργούνται αρχαιρεσίες εφόσον έχει λήξει η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή κατόπιν αιτήσεως του 1/20 τουλάχιστον των εκπληρωσάντων τις
υποχρεώσεις

τους

μελών,

συζητούνται

ορισμένα

θέματα

αναφέρονται εγγράφως στην αίτηση περί συγκλήσεώς της.

τα

οποία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 24ο
Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει για τέσσερα έτη και με μυστική, διά
δελτίων ψηφοφορία, από τα μέλη του Σωματείου την Εξελεγκτική Επιτροπή
τριών τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών, έργο της οποίας θα είναι η
εξέλεγξη της διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των πόρων του
Σωματείου κατά το αρχόμενο έτος.
Ο κατά την εκλογή λαβών τις περισσότερες ψήφους προΐσταται της
Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος. Η Εξελεγκτική
Επιτροπή δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή τα
διαχειριστικά βιβλία και τους λογαριασμούς εν γένει της διαχείρισης της
Ένωσης, και να αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως κάθε
παρατηρούμενη από αυτήν ανωμαλία.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει στην επόμενη ετήσια
Γενική Συνέλευση των μελών λεπτομερή έκθεση της κατ’ έτος διαχείρισης
των πόρων του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα πόρισμα του
ελέγχου της επί των βιβλίων και λογαριασμών της Ένωσης και της
περιουσιακής της κατάστασης.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές εντός του
έτους, κατά κανονικά χρονικά διαστήματα, μετά από πρόσκληση του
Προϊσταμένου, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.
Συνέρχεται επίσης με τον ίδιο τρόπο και όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο ο
Προϊστάμενος ή το ζητήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο αναγράφονται οι
αποφάσεις της, υπογραφόμενες από όλα τα μέλη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί εκτός εάν παραμείνει με λιγότερα από
δέκα (10) μέλη ή εάν συντρέχουν οι λόγοι των σχετικών διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου περί διάλυσης σωματείων [αρ.103,104 παρ. 2 και 105
του Π.Δ. 456/1984 (ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)] και των σχετικών διατάξεων του
Ν.Δ. 1111/1972 περί φιλανθρωπικών σωματείων. Σε κάθε περίπτωση είναι
δυνατή και η εκούσια διάλυση του Σωματείου με απόφαση της συνέλευσης
των μελών του, με την παρουσία των μισών τουλάχιστον και ταμειακώς εν
τάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το τελευταίο θα περιέλθει σε
διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού
Κώδικα. Μετά το πέρας δε της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία
του σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα θα περιέλθει βάσει της
διάταξης του αρ. 15 του Ν.Δ. 1111/1972, σε έτερο Φιλανθρωπικό Σωματείο ή
Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας οριζόμενο με απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου μετά από αίτηση της εποπτεύουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μετά την πάροδο ενός
έτους από της εγκρίσεως του παρόντος. Η τροποποίηση ενεργείται με
απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συγκαλούμενης ειδικώς προς τούτο
με την παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερων μελών και
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων βάσει των διατάξεων του Π.Δ.
456/1984 (ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα η οποία φέρει την επωνυμία αυτού "ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ" καθώς και τα λοιπά στοιχεία
που απαιτούνται εκ του Νόμου (Ν. 2238/1994), ήτοι την διεύθυνση, το
τηλέφωνο, τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28ο
Οι βοηθούντες και συντρέχοντες το έργο και το σκοπό του Σωματείου μέσω
χρηματικών χορηγήσεων έως του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000 €)
αναγράφονται ως δωρητές, ενώ όσοι, με τις χρηματικές χορηγήσεις τους,
ξεπερνούν το ανωτέρω ποσό, ανακηρύσσονται ευεργέτες αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 29ο
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον παρόν καταστατικό, εφόσον δεν
αντίκειται στις διατάξεις αυτού, λύεται από τη Γενική Συνέλευση,
τηρουμένων πάντα των διατάξεων των Π.Δ. 456/1984 (ΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ)] και των σχετικών διατάξεων του Ν.Δ. 1111/1972 περί
φιλανθρωπικών σωματείων.
Αθήνα, 13.02.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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