
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ  

ηοσ ζωμαηείοσ με ηην επωνσμία 

«ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ» 

 

Άρθρο 1ο: ΔΠΧΝΤΜΗΑ–ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

πληζηάηαη κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «σκαηείν Δζεινληώλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Αζηππάιαηαο» θαη θαηά ζύληκεζε «.Δ.Π.Π.Α.». 

  

Άρθρο 2ο: ΔΓΡΑ 

Έδξα ηνπ σκαηείνπ νξίδεηαη ε λήζνο Αζηππάιαηα, ζε ρώξν πνπ ζα 

παξαρσξεζεί από ηνλ Γήκν Αζηππάιαηαο θαη ρώξνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

σκαηείνπ ν Ννκόο Γσδεθαλήζνπ. 

  

Άρθρο 3ο: ΚΟΠΟ 

θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη : 

Α. Ζ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε, ε ελίζρπζε ηεο 

ππάξρνπζαο πξνπαξαζθεπήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο, ζενκεληώλ ή κεγάισλ ηερλνινγηθώλ αηπρεκάησλ ζε πεξίνδν εηξήλεο ή 

πνιέκνπ κε ηελ εζεινύζηα ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ. Πξννξηζκόο θαη απνζηνιή 

ηνπ κέινπο είλαη ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ σο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο απηώλ θαη ηνπ θξάηνπο θαηά ησλ θπζηθώλ θαη ηερληηώλ θηλδύλσλ. Ζ 

αλσηέξσ απνζηνιή αζθείηαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

 

Β. Ζ  ηόλσζε ηεο νηθνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηώλ. 

 

Γ. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ κε νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ 

ζεκηλαξίσλ ζηα ππξνζβεζηηθά θαζήθνληα θαη εηδηθόηεξα ζε εηδηθέο απνζηνιέο 

ζρεηηθνύ επηρεηξεζηαθνύ ηνκέα, ε επηκόξθσζε ησλ κειώλ ηνπ θαη ηεο θνηλσλίαο 

γεληθόηεξα επί ζεκάησλ εζληθνύ, ηζηνξηθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη θνηλσληθνύ 

πεξηερνκέλνπ. 
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Ζ άζθεζε ηνπ ζώκαηνο θαη ε πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο πγείαο ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ.  

Γ. Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο όπσο ελδεηθηηθά νη κνλάδεο ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ, ε Αξραηνινγηθή θαη ε Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, ην Ληκεληθό ώκα θαη 

ε Αζηπλνκία θαη ε δηάζεζε έκςπρνπ θαη άςπρνπ πιηθνύ πξνο επηηέιεζε Δζληθνύ 

θαη Κνηλσληθνύ έξγνπ. 

Δ. Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε δηάδνζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε κε ηελ 

ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 

ή ηπρόλ αιιαγέο ηνπ ζρεηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεσλ δεζκώλ θαη ηδεώλ θαη ηδίσο ε θαιιηέξγεηα ηνπ εζεινληηζκνύ, ηεο 

θηινπαηξίαο, ηεο πεηζαξρίαο θαη ηνπ αιηξνπηζκνύ επ' σθειεία ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ, ηεο Δζληθήο Άκπλαο. 

Σ. Ζ ζπκπαξάζηαζε κε θάζε δπλαηό ηξόπν ζηηο δπζρέξεηεο πνπ ζπλαληνύλ ηα 

κέιε ηνπ. 

Ε. Ζ  θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε θαιώλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε ζσκαηεία 

εληόο θαη εθηόο Διιάδνο όπσο (Διιεληθή Οκάδα Γηάζσζεο, Παλειιήληνο 

ύλδεζκνο Δθέδξσλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ακαξείηεο Δξπζξνύ ηαπξνύ, θ.α.).  

Ζ. Ζ δεκηνπξγία ηξάπεδαο αίκαηνο ή ε ελίζρπζε ηνπ πιιόγνπ Δζεινληώλ 

Αηκνδνηώλ Αζηππάιαηαο.  

 

Θ. Ζ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζηνπο παζόληεο από αηηίεο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν Α θαη ε άκεζε πξνζθνκηδή ηνπο ζε λνζνθνκεία θαζώο ε 

ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ γηα ηελ ζσζηή 

αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθώλ.  

 

Η.  Ζ Έξεπλα θαη Γηάζσζε αηόκσλ ζε νξεηλό θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαζώο 

θαη ε παξνρή αλζξσπηζηηθή βνήζεηαο. 
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Λ. Ζ θαιιηέξγεηα, αλάπηπμε θαη δηάδνζε αζιεκάησλ, αιιά θαη παληόο άιινπ 

είδνπο ρεξζαίσλ, ζαιάζζησλ, ππνβξύρησλ θαη ελαέξησλ αζιεκάησλ θαη ελ γέλεη 

παληόο αζιήκαηνο αηνκηθνύ θαη νκαδηθνύ ραξαθηεξηδόκελνπ σο νιπκπηαθνύ ππό 

ηεο δηεζλήο νιπκπηαθήο επηηξνπήο, κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ κειώλ θαη ηαπηόρξνλα πξναγσγή ηόζν ηνπ θηιάζινπ 

πλεύκαηνο όζν θαη ηνπ αμηνπόιεκνπ ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ. Ζ θαιιηέξγεηα 

άκηιιαο γηα ηε δηάδνζε ησλ παξαπάλσ αζιεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κειώλ 

ηόζν ζε απηά όζν θαη ζε λέα δηαζσζηηθά, νπιηθά θαη πιεξνθνξηαθά ελ γέλεη 

ζπζηήκαηα ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηηο αξκόδηεο θξαηηθέο αξρέο γηα ηελ 

εθκάζεζε θαη άζθεζή ηνπο. 

Ζ δξάζε ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπώλ δελ 

επηηξέπεηαη λα εμαξηάηαη από Οξγαληζκό, δεκόζην ή ηδησηηθό, πνπ έρεη 

θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα. 

  

Άρθρο 4ο: ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ  

1.      Ζ δύλακε ηνπ σκαηείνπ απνηειείηαη από ηα κέιε ηα νπνία δηαθξίλνληαη 

ζε:  

Α) Ηδξπηηθά  

Β) Δπίηηκα  

Γ) Σαθηηθά  

Γ) Γόθηκα.  

2.    Ζ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο νξίδεηαη σο εμήο :  

Α) Ηδξπηηθά αλαθεξύζζνληαη ηα κέιε πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ 

σκαηείνπ ή πξνζέθεξαλ ζην σκαηείν εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο. 

Β) Δπίηηκα αλαθεξύζζνληαη ηα κέιε ηηκήο έλεθελ γηα ηελ μερσξηζηή 

πξνζθνξά ηνπο ζην σκαηείν.  

Γ) Σαθηηθά ζεσξνύληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 

εζεινληή ππξνζβέζηε από ην ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ 

ΩΜΑΣΟ ή κεηά από δίρξνλε παξακνλή θαη δξάζε ζην ζσκαηείν . 
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Γ) Γόθηκα εγγξάθνληαη ηα κέιε κεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσο εγγξαθήο 

ηαθηνπνηήζεσο ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη εγθξίζεσο από ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ . 

3.    Σα ηδξπηηθά, επίηηκα θαη ηαθηηθά κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη 

εθιέγεζζαη. 

4.    Σα δόθηκα δελ έρνπλ δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, δηθαηνύληαη όκσο λα 

παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.  

Σα ηδξπηηθά θαη επίηηκα αλαθεξύζζνληαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε κεηά από 

πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σα ηαθηηθά θαη δόθηκα αλαθεξύζζνληαη 

από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Καηά ηνλ ηξόπν απηό θαη δηαδηθαζία δηαγξάθνληαη 

ηα κέιε. 

  

Άρθρο 5ο : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 

1.   Οη πόξνη ηνπ σκαηείνπ είλαη :  

       Α) Σαθηηθνί θαη  

  Β) Έθηαθηνη  

2.    Οη ηαθηηθνί πόξνη είλαη νη εγγξαθέο ησλ κειώλ, νη ζπλδξνκέο.  

3.   Έθηαθηνη πόξνη είλαη νη δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θαη πάζεο 

θύζεσο επηρνξεγήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, Γεκνζίσλ Φνξέσλ, Οξγαλώζεσλ, 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη αηόκσλ όπσο θαη θάζε θύζεσο λόκηκε ελίζρπζε νπνζελδήπνηε 

πξνεξρόκελε.  

4.   Ο αξρηθόο εμνπιηζκόο θαη κέζα ζα παξαρσξεζεί από ην Γήκν Αζηππάιαηαο. 

4.   Σν δηθαίσκα εγγξαθήο γηα έθαζην κέινο αλέξρεηαη ζην πνζό πνπ θαζνξίδεη 

εθάζηνηε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, εθάπαμ θαηαβαιιόκελν. Ζ ζπλδξνκή 

θαζνξίδεηαη επίζεο ζε εηήζην θαηαβαιιόκελν πνζό πνπ νξίδεη ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην. 

  

Άρθρο 6ο : ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

Σα όξγαλα ηνπ σκαηείνπ είλαη :  

Α. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο, Σαθηηθέο θαη  Έθηαθηεο.  

Β. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.  
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Γ. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 

  

Άρθρο 7ο  

Σν σκαηείν Δζεινληώλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Αζηππάιαηαο δηνηθείηαη από 

επηακειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Ζ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλεηαη 

αλά δηεηία θαηά ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ θαηά κήλα 

Ννέκβξην. 

  

Άρθρο 8ο  

1.   Σα αμηώκαηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ηα θάησζη :  

 Πξόεδξνο  

 Αληηπξόεδξνο  

 Γεληθόο Γξακκαηέαο  

 Σακίαο  

 Έθνξνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

 Έθνξνο Πεηζαξρηθνύ  

 Έθνξνο Τιηθνύ θαη Δγθαηαζηάζεσλ  

2.   Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξέπεη λα έρνπλ πιήξε ηθαλόηεηα πξνο 

δηθαηνπξαμία. Απνθιείεηαη ηεο δηνηθήζεσο κέινο ηνπ σκαηείνπ ζηεξεζέλ 

απηνδηθαίσο ή θαηόπηλ δηθαζηηθήο απνθάζεσο ησλ πνιηηηθώλ απηνύ 

δηθαησκάησλ θαη εθόζνλ ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή όπσο επίζεο θαη 

νζάθηο ελ ηνπ πξνζώπνπ ηνύηνπ ζπληξέρνπλ νη απαγνξεύζεηο. 

  

Άρθρο 9ο : Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ  

1.   Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηνπ σκαηείνπ θαη έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην σκαηείν, λα 

ηξνπνπνηεί ην Καηαζηαηηθό, λα εθιέγεη ηα όξγαλα ηνπ σκαηείνπ, λα εγθξίλεη 

ηνλ απνινγηζκό, λα ειέγρεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη λα απαιιάζζεη ή κε 

απηό από ηηο επζύλεο ηνπ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη επίζεο γηα θάζε 

δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό θαη θαζνξίδεη γεληθά ηελ 

πνξεία ηνπ σκαηείνπ κε γλώκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ ηνπ σκαηείνπ.  
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2.   Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά κία θνξά ηνλ ρξόλν 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κέζα ζηνλ κήλα 

Ννέκβξην θάζε έηνπο.  

3.    ηηο Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεύζεηο ην ζώκα εγθξίλεη κε απόθαζή ηνπ :  

Α) ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Β) ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό θαη ηζνινγηζκό ηνπ πεξαζκέλνπ ρξόλνπ θαζώο 

θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επνκέλνπ.  

Γ) ηελ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Γ) θάζε άιιν ζέκα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ή θαη ηεο έγθξηζεο εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ.  

4.   Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ή κεηά από έγγξαθε αίηεζε ησλ 2/5 ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ, 

ζηελ νπνία αίηεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη εηδηθά θαη ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε. Σν Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή 

πλέιεπζε, κε ζέκαηα ζηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη 

απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαηεζείζα αίηεζε.  

5.   Σηο Σαθηηθέο θαη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ύζηεξα από γξαπηή αλαθνίλσζε-πξόζθιεζε πνπ αλαθνηλώλεηαη 

ζηα κέιε θαη δεκνζηεύεηαη ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα δέθα πέληε 

(15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο. 

ηελ πξόζθιεζε αλαθέξνληαη απαξαίηεηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

6.      ηηο Σαθηηθέο ή Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο πνπ ππάξρεη ζέκα εκεξήζηαο 

δηάηαμεο «αξραηξεζίεο» ηόηε ε γξαπηή αλαθνίλσζε – πξόζθιεζε πξέπεη λα 

ιάβεη ρώξα θαη λα δεκνζηεπηεί θαηά ηα παξαπάλσ είθνζη πέληε (25) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπγθιίζεσο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  
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7.   Οη Γεληθέο πλειεύζεηο έρνπλ απαξηία όηαλ παξαβξίζθεηαη ζ’ απηέο ην ½ ζπλ 

έλαο ηνπιάρηζηνλ από ην ζύλνιν ησλ κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, 

ηπρόλ θιάζκα παξαιείπεηαη. Αλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε δελ ππάξμεη απαξηία 

γίλεηαη λέν κέζα ζε νθηώ (8) εκέξεο, ζηελ νπνία ππάξρεη απαξηία κε 

νζαδήπνηε παξόληα κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ.  

8.   Οη απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 

κειώλ κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ είλαη παξόληα εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

ε ςεθνθνξία αθνξά ζέκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απμεκέλε πιεηνςεθία 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. Οη ςεθνθνξίεο γίλνληαη κε 

νλνκαζηηθή θιήζε ή κε  αλύςσζε ρεηξόο ή όπσο απνθαζίζεη. Ζ Γεληθή 

πλέιεπζε εθηόο από ςεθνθνξίεο πνπ ζύκθσλα κε ην παξόλ δηεμάγνληαη 

κπζηηθά κε ςεθνδέιηην. Οη ςεθνθνξίεο γηα ηελ αλάδεημε ηαθηηθνύ κέινπο ή 

ηελ δηαγξαθή κέινπο γίλνληαη κπζηηθά.  

9.   Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ ειέγρεη θαη έρεη ηελ επζύλε ηεο 

εγθπξόηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο ςήθνπ ησλ κειώλ θαη ηεο 

απαξηίαο ηεο πλειεύζεσο.  

10.  Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη :  

Α. Σξηκειέο Πξνεδξείν ησλ εξγαζηώλ ηεο απνηεινύκελν από Πξόεδξν θαη 

δύν κέιε.  

Β. Σξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηηο εθινγέο.  

11.  Ζ Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ εθινγή ηεο λέαο Γηνίθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην. 

  

 Άρθρο 10ο  

1.  Οη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ππνρξενύληαη δέθα πέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα από 

ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ζέκα «αξραηξεζίεο» 

λα θαηαζέζνπλ έγγξαθν δήισζε ππνςεθηόηεηαο πξνο ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην.  
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2.  Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηελ επνκέλε ηεο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

δειώζεσλ θαηαξηίδεη θαη αλαξηά ζε εκθαλή ρώξν ησλ γξαθείσλ πίλαθα 

ππνςεθηνηήησλ γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

  

 Άρθρο 11ο  : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ  

1.   Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο.  

2.  Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

σκαηείνπ γίλνληαη θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην ηνπ ρξόλνπ ησλ εθινγώλ.  

3.   Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ζε επηά (7). Μαδί 

κε ηα ηαθηηθά κέιε εθιέγνληαη ππνρξεσηηθά θαη ηα δύν (2) αλαπιεξσκαηηθά. 

Οη αλαπιεξσκαηηθνί θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ απνρσξνύλησλ 

εκπηπηόλησλ ή απνβηνύλησλ ζπκβνύισλ.  

4.  Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε πνπ πξέπεη λα 

γίλεη κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο από ηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαινύκελα 

από ηνλ πιεηνςεθείζαληα ύκβνπιν εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ 

πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Σακία, ηνλ Έθνξν 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ηνλ Έθνξν Πεηζαξρηθνύ θαη ηνλ Έθνξν Δγθαηαζηάζεσλ 

θαη Τιηθνύ.  

5.  Σν απεξρόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην λέν ην 

αξρείν, ηα βηβιία, ην ηακείν, ηα έπηπια, ην πιηθό θαζώο θαη θάζε ηη πνπ ζα 

ππάξρεη ζηε λνκή θαη θαηνρή θαη θπξηόηεηα ηνπ σκαηείνπ.  

6.  Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη πάλησο όρη 

πεξηζζόηεξν από έλαλ κήλα από ηηο αξραηξεζίεο ην απεξρόκελν Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην εμαθνινπζεί λα δηνηθεί ην σκαηείν θαη ν Πξόεδξόο ηνπ 

εμαθνινπζεί λα ηνλ εθπξνζσπεί κέρξη ηελ εθινγή ηνπ λένπ πξνέδξνπ, εάλ 

θαζπζηεξεί ε ζπγθξόηεζε ζε ώκα ηνπ λενεθιεγέληνο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

7.   Δάλ ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιόγσ ζαλάηνπ, 

παξαηηήζεσο ή εθπηώζεσο κεησζεί θάησ από ηξία (3) θαη δελ ππάξρνπλ 

λόκηκνη αλαπιεξσηέο, πξέπεη λα ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  
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8.  ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαιείηαη εθπξόζσπνο ηνπ 

Γήκνπ Αζηππάιαηαο  κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

  

 Άρθρο 12ο: ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΔ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΛΟΓΧΝ  

1.  Οη ππνςήθηνη γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιινπλ εγγξάθσο δήισζε πξνο ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην δέθα πέληε (15) εκέξεο πξηλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε.  

2. Ο Πξόεδξνο αλαθνηλώλεη ηα νλόκαηα απηώλ πνπ ππέβαιαλ δήισζε ζηε 

ζπλέιεπζε θαη αλαξηά πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

πξηλ από ηελ ςεθνθνξία ρσξηζηά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.  

3. Δπηηπρόληεο γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 

ζεσξνύληαη κέιε πνπ ιακβάλνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ ππνςεθίσλ.  

4. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηελεξγεί θιήξσζε κεηαμύ 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ πήξαλ ηνλ ίδην αξηζκό ςήθσλ.  

Οη πξώηνη επηά (7) επηηπρόληεο εθιέγνληαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

νη επόκελνη δύν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σα 

παξαπάλσ εθαξκόδνληαη θαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηεο Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

5. Οη αξραηξεζίεο ελεξγνύληαη από ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ εθιέγεηαη 

από ηε πλέιεπζε κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη δηεμάγνληαη σο εμήο :  

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθιέγεη κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηεο ηνλ Πξόεδξό ηεο θαη κεηά αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα, 

ηνπνζεηώληαο ρσξηζηέο ςεθνδόρνπο πνπ ζθξαγίδνληαη :  

Α. Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

Β. Γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή  

Μεηά δηαλέκεη ζε θάζε κέινο κε δηθαίσκα ςήθνπ ςεθνδέιηηα έλα γηα θάζε κέινο 

κε δηθαίσκα ςήθνπ ςεθνδέιηηα έλα γηα θάζε θαηεγνξία θαη πξνζθαιεί ηνπο 

εθινγείο λα ςεθίζνπλ ππνδεηθλύνληαο ή επεμεγώληαο ηνλ ηξόπν ςεθνθνξίαο. Ζ 

εθινγή είλαη πάληνηε κπζηηθή. Κάζε εθινγέαο κεηά ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
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ηαπηόηεηάο ηνπ ξίρλεη ηα ςεθνδέιηηά ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο ςεθνδόρνπο θαη 

ππνγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ςεθηζάλησλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο όισλ 

ησλ παξηζηακέλσλ κε δηθαίσκα ςήθνπ, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή πξνρσξεί ζηελ 

δηαινγή ησλ ςήθσλ, ηεξώληαο πίλαθα δηαινγήο. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαινγήο αλαθεξύζζεη ηνπο επηηπρόληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηόζν γηα ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην όζν θαη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, θαζνξίδνληαο 

ζπγρξόλσο θαη ηελ ζεηξά ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ, αλαιόγσο ηνπ αξηζκνύ ςήθσλ 

πνπ έιαβε ν θαζέλαο. 

Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθό γηα ηελ εθινγή, ηε δηαινγή ησλ 

ςήθσλ θαη ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζεηξάο ησλ 

αλαπιεξσκαηηθώλ πνπ ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κεηά παξαδίδεηαη καδί κε όια ηα ζρεηηθά  ηεο εθινγήο 

πνπ έγηλε ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ πνπ ππνγξάθεη ζρεηηθή  

απόδεημε. 

  

Άρθρο 13ο :  ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ ζπγθαιεί ν Πξόεδξνο ηαθηηθά 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα όπνηε απηό θξίλεη αλαγθαίν ή ην 

δεηήζνπλ γξαπηά ηνπιάρηζηνλ  ηξία (3) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ, 

δηθαηνινγώληαο θαη ην ιόγν ηεο αίηεζήο ηνπο. 

2. Σν Γηνηθεηηθό  πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ 

παξίζηαηαη ηέζζεξα ( 4 ) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε 

θαλεξή ςεθνθνξία θαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία. Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθά 

ζέκαηα ή όηαλ ην δεηήζνπλ ηξία (3) κέιε ηνπ, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία. 

ε ηζνςεθία ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Πξνεδξεύνληνο. ε 

ηζνςεθία όηαλ ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή  επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία θαη ζε 

πεξίπησζε δεύηεξεο ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.  

3.  Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηδηθόηεξα κεξηκλά:  

Α) Γηα ηελ νπζηαζηηθή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ σκαηείνπ.  



 11 

Β) Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, ησλ 

Καλνληζκώλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. 

Γ) Απνθαζίδεη ηελ ζύγθιεζε ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ.  

Γ) Καηαξηίδεη θαη δηνξίδεη δηάθνξεο επηηξνπέο.  

Δ) Γηνξίδεη ην έκκηζζν πξνζσπηθό γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ 

ππεξεζηώλ ηνπ σκαηείνπ.  

Σ) πληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη απνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ θάζε 

ρξήζεσο.  

Ε) Δηζεγείηαη ζε εηδηθέο Γεληθέο πλειεύζεηο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ θαη ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ.  

Ζ) Γηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ σκαηείνπ.  

Θ) Τπνρξενύηαη λα θαηαζέζεη επ' νλόκαηη ηνπ σκαηείνπ ζε νπνηαδήπνηε 

Σξάπεδα ή Σξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ έδξα ηνπ, ηελ πεξηνπζία 

ηνπ ζε κεηξεηά, απηνύζηα ή επελδπκέλε ζε ρξεόγξαθα Δζληθώλ Γαλείσλ, 

ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ ην 

πνζό ππεξβαίλεη ηηο πεληαθόζηεο ρηιηάδεο δξαρκέο. Σα θαηαηεζεηκέλα πνζά 

κπνξνύλ λα αλαιακβάλνληαη εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε έθδνζε 

επηηαγώλ πνπ ζα έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Σακία. Σα 

ζηειέρε ησλ πην πάλσ επηηαγώλ ηεξνύληαη από ην σκαηείν.  

Η) Δγθξίλεη ηελ εγγξαθή θαη δηαηάζεη ηε δηαγξαθή δόθηκνπ κέινπο ζην θαη από 

ην σκαηείν.  

Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα επί  ηξεηο 

(3) θαηά ζεηξά ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, εθπίπηεη από κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ  κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη αληηθαζίζηαηαη 

από έλα από ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά εθινγήο ηνπ.  

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ δελ κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ 

θακία πιηθή ακνηβή απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  

Απώλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί ή 

ςεθίζεη κέζσ άιινπ ή λα ζεσξεζεί παξώλ.  

Ζ  παξαίηεζε νπνηνπδήπνηε αμησκαηνύρνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

από ην αμίσκα πνπ θαηέρεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ ζπλεπάγεηαη 
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απηνδηθαίσο θαη ηελ παξαίηεζή ηνπ από ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ε 

πεξίπησζε παξαηηήζεσο αμησκαηνύρνπ κέινπο από ην αμίσκά ηνπ γίλεηαη λέα 

εθινγή γηα ην αμίσκα κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

  

Άρθρο 14ο  : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ  

Ο Πξόεδξνο  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ :  

A.   Δθπξνζσπεί ην σκαηείν ζε όιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηξίηνπο θαη 

ελώπηνλ θάζε δηθαζηηθήο, δηνηθεηηθήο, θνξνινγηθήο θαη θάζε άιιεο αξρήο, 

όπσο επίζεο ελώπηνλ θάζε νξγαληζκνύ, Σξάπεδαο θαη θάζε λνκηθνύ 

πξνζώπνπ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ. 

B.   πγθαιεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ, πξνεδξεύεη ζ' απηέο ηηο δηεπζύλεη θαη θαηαξηίδεη κε ην Γεληθό Γξακκαηέα 

ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

Γ.   Τπνγξάθεη κε ην Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

σκαηείν. 

Γ.   Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία όια ηα παξαζηαηηθά εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ, 

όπσο επίζεο θάζε ζπλαιιαγκαηηθή ή επηηαγή ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ρξεόγξαθν ή αμία. 

Δ.   Αξηζκεί θαη κνλνγξαθεί καδί κε ην Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα βηβιία πνπ ηεξεί 

ην σκαηείν, επνπηεύεη ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, επηκειείηαη ηεο 

εθαξκνγήο ηoπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ σκαηείνπ θαη έρεη ην 

δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε ιεηηνπξγία θαη ππεξεζία ηνπ σκαηείνπ.  

  

Άρθρο 15ο :  ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ  ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ  

Ο Αληηπξόεδξνο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ όηαλ απηόο θσιύεηαη 

ή απνπζηάδεη ζε όια ηνπ ηα δηθαηώκαηα. Δπίζεο επηθoξηίδεηαη κε ην έξγν 

δξαζηεξηνπνηήζεσο ηνπ ηνκέα εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επζύλεο 

ησλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Τιηθνύ. Δάλ ν Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο θσιύνληαη 

ή απνπζηάδνπλ ηνπο αληηθαζηζηά ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία ύκβνπινο πνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη όκσο νύηε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο νύηε ν Σακίαο. 
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Άρθρο 16ο : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ σκαηείνπ:  

Α) Γηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν όια ηα έγγξαθα, 

κεξηκλά ηελ ηήξεζε θαη επηθύξσζε ησλ πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Δπίζεο κεξηκλά γηα ηελ ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ 

Γεληθώλ πλειεύζεσλ ηα νπνία επηθπξώλεη ην πξνεδξείν ηνπο.  

Β) Έρεη ηελ επίβιεςε, επζύλε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ σκαηείνπ θαη παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ Δπηηξνπώλ θαη ησλ 

νξγάλσλ ηεο. 

Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα κπνξεί λα 

αλαπιεξώζεη θαη άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ απηόο θσιύεηαη ή 

απνπζηάδεη. Σν πξόζσπν απηό δελ πξέπεη λα είλαη ν Πξόεδξνο ή ν Σακίαο. 

  

Άρθρο  17ο :  ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΑΜΗΑ  

Ο Σακίαο ηνπ σκαηείνπ:  

Α) Γηαρεηξίδεηαη ηε ρξεκαηηθή πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ ελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη 

ηηο πιεξσκέο θαη ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσλ θαη 

ηα εληάικαηα πιεξσκώλ.  

Β) Καηαζέηεη ηα ρξήκαηα ζην όλνκα ηνπ σκαηείνπ ζε αλαγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδεο.  

Γ) πληάζζεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνλ ηζνινγηζκό, 

απνινγηζκό θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό, ηνπο νπνίνπο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ππνβάιεη ζηελ Tαθηηθή  Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε 

θαη απαιιαγή καδί κε ηελ έθζεζε ηεο Eμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο.  

Γ) Έρεη ηελ πξνζσξηλή επζύλε γηα θάζε πιεξσκή πνπ γίλεηαη ρσξίο έληαικα.  

Δ) ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Σακία ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

κπνξεί κε απόθαζή ηνπ λα ηνλ αλαπιεξώζεη κε άιιν ύκβνπιν πνπ δελ κπνξεί 

λα είλαη ν Πξόεδξνο ή ν Γεληθόο Γξακκαηέαο. 

  

Άρθρο 18ο :  ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΤΛΗΚΟΤ  
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Α) Ο έθνξνο Δγθαηαζηάζεσλ θαη Τιηθνύ είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο ελ γέλεη 

εγθαηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ρώξσλ πνπ αλήθνπλ ζην σκαηείν θαζώο 

επίζεο γηα ην πιηθό ηνπ σκαηείνπ.  

Β) Σεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη γλσξίδεη πάληα πνπ έρνπλ δηαηεζεί ηα πιηθά.  

Γ) Δίλαη ππεύζπλνο λα ηξνθνδνηεί ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ή άιιν Γεκόζην 

θνξέα κε πιηθά εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηνλ  εθάζηνηε  δηνηθεηή ηεο .  

Γ) Έρεη πξνζσπηθή επζύλε γηα θάζε έμνδν πιηθνύ πνπ γίλεηαη ρσξίο έγγξαθν ή 

ρξεσζηηθό.  

Δ) Σνύηνπ απόληα ή θσιπόκελν αληηθαζηζηά. ζηα θαζήθνληά ηνπ ν 

Αληηπξόεδξνο.  

  

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΦΟΡΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ  

Α) Απηόο επηκειείηαη ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ νξγάλσζε ενξηώλ, δεμηώζεσλ θαη εθδξνκώλ ηνπ σκαηείνπ. Eπηκειείηαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληεπθηεξίνπ.  Δπίζεο θξνληίδεη γηα ην ηειεηνπξγηθό κέξνο 

ζηελ νξγάλσζε επηδείμεσλ, εθδειώζεσλ θνηλσληθνύ, επηκνξθσηηθνύ θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ραξαθηήξα. Δίλαη επηθoξηηζκέλoο κε ηε ζύζθημε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ, ησλ παξαγόλησλ ησλ άιισλ σκαηείσλ θαη ελ γέλεη 

ησλ θίισλ ηνπ σκαηείνπ θαη δηαθόξσλ θνξέσλ.  

Β) Δίλαη ζπλππεύζπλνο κε ηνλ Πξόεδξν γηα ηηο εθδόζεηο ηνπ σκαηείνπ, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά  θαη νηηδήπνηε άιιν κέζνλ βνεζά ηελ εμάπισζε ηεο ηδέαο 

ηνπ εζεινληηζκνύ θαη γεληθά ην θαιό ηνπ σκαηείνπ.  

Γ) Οξίδεη αληηπξνζώπνπο γηα ηελ εθπξνζώπεζε ζηα Μ.Μ.Δ  

Γ) Σνύηνπ απόληα ή θσιπόκελνπ αληηθαζηζηά ζηα θαζήθνληά ηνπ ν Πξόεδξνο. 

  

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΦΟΡΟΤ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ 

Α) Ο έθνξνο Πεηζαξρηθνύ είλαη ππεύζπλνο λα εθαξκόδεη ην πεηζαξρηθό δίθαην 

όπσο απηό νξίδεηαη από ηνλ θαλνληζκό εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ (60,61,62, 71 θαη 80).  

Β) Σνύηνπ απόληα ή θσιπόκελνπ αληηθαζηζηά ζηα θαζήθνληά ηνπ ν έθνξνο 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ.  
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ - ΠΟΗΝΔ  

1. Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη ζηα 

κέιε ηνπ σκαηείνπ γηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ηηο παξαθάησ πνηλέο :  

Α) Έγγξαθε επίπιεμε (αθνύ πξνεγεζεί πξνθνξηθή)  

Β) Απνβνιή από ηπρόλ ζεκηλάξηα.  

Γ)  Απαγόξεπζε εηζόδνπ κέρξη θαη 30 εκέξεο  

2. Κάζε κε ππαίηην πξάμε ή παξάιεηςε κέινπο ηνπ σκαηείνπ ή ηεο Γηνηθήζεσο 

απηνύ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζσκαηείσλ λνκνζεζίαο, απνηειεί 

νπσζδήπνηε αλεμαξηήησο ηεο ηπρόλ πξνβιεπόκελεο πνηληθήο δηώμεσο ή άιιεο 

λνκηθήο θπξώζεσο, πεηζαξρηθό παξάπησκα έλαληη ηνπ σκαηείνπ, επηζύξνλ 

πεηζαξρηθέο θπξώζεηο δπλάκελεο λα εμηρζνύλ θαη κέρξη απνβνιήο ηνπ ππαηηίνπ 

εθ ηνπ σκαηείνπ θαη πιήξνπο δηαγξαθήο απηνύ θαηά ην εηδηθόηεξσλ ππό ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ νξηδόκελα.  

Σα απηά σο άλσ ηζρύνπλ θαη θάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ ηνπ νπνίνπ ε δηαγσγή 

είλαη αζπκβίβαζηνο πξνο ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ σκαηείνπ ή αζθεί θαθόβνπιε 

θξηηηθή επί ιεθζείζεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. εθηόο 

ζπκβνπιίνπ.  

3. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε δηθαηνινγεκέλε απόθαζε ιακβαλνκέλε κε 

πιεηνςεθία ησλ ¾  ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη αθνύ 

θαιέζεη ην κέινο ζε απνινγία κπνξεί λα επηβάιεη ηηο παξαθάησ πνηλέο : 

Α) Πξνζσξηλή απνβνιή από ην σκαηείν  

Β) Γηαγξαθή εθόζνλ πξόθεηηαη επί δνθίκνπ κέινπο από ηα κεηξώα ηνπ 

σκαηείνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ην ειεγρόκελν κέινο έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηδξπηηθνύ, 

επίηηκνπ ή ηαθηηθνύ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηθαηνύηαη θαη εμ απηνύ 

ηνπ ιόγνπ λα θέξεη πξόηαζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα δηαγξαθή από ηα 

κεηξώα ηνπ σκαηείνπ.  

4. Γηα ηηο ιήςεηο απνθάζεσλ θαη ηνπ ππνινγηζκνύ ησλ κειώλ ζηα αξκόδηα 

όξγαλα (Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη Γεληθή πλέιεπζε) δελ ππνινγίδεηαη ν 

ειεγρόκελνο ν νπνίνο θαη δελ δηθαηνύηαη ςήθν ζηελ πεξίπησζε απηή.  
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5. Μέινο πνπ δηαγξάθεθε θαηά ηα παξαπάλσ δελ δύλαηαη λα επαλεγγξαθεί.  

  

ΑΡΘΡΟ 22ο  

1)   Οη απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηβάινπλ πνηλέο κπνξνύλ λα 

εθεζηβιεζνύλ εληόο δέθα (10) εκεξώλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη κέρξη ηεο 

νξηζηηθήο απνθάζεσο δελ αλαζηέιινληαη.  

2)   Οη  απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο  πνπ 

επηβάιινπλ πνηλέο ζε θαλέλα έλδηθν κέζν δελ ππόθεηληαη θαη δελ 

αλαζηέιινληαη.  

  

Άρθρο 23ο : ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη έρεη ηνλ έιεγρν ελ γέλεη δηεηία 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. Ο Πξόεδξόο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ππνρξενύηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο όια ηα έγγξαθα, 

δηπιόηππεο απνδείμεηο, ινγηζηηθά βηβιία, θαζώο θαη θάζε άιιν βηβιίν πνπ ήζειε 

δεηήζεη.  

Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ππνρξενύηαη λα ηειεηώζεη ην έξγν ηεο πέληε (5)  

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα θαηαξηίζεη ηελ έθζεζή 

ηεο πνπ νθείιεη λα παξαδώζεη ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα λα 

ηελ πεξηιάβεη ζηελ ινγνδνζία ηνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

Σσλ εξγαζηώλ ηεο Δπηηξνπήο πξνΐζηαηαη ην κέινο πνπ έρεη πάξεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο ςήθνπο θαη επί όζσλ ηζνςήθεζαλ απηόο πνπ επλνήζεθε κε 

θιήξν.  

  

Άρθρο 24ο : ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ    

1)   Σν Καηαζηαηηθό θαη ν Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζνύλ εθόζνλ ηελ ηξνπνπνίεζε πξνηείλεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ή αλ απηό δεηεζεί γξαπηά από ην 1/3  ησλ κειώλ ηνπ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ε Γεληθή πλέιεπζε πνπ 

ζπγθαιείηαη γηα ην ζθνπό απηό βξίζθεηαη ζε απαξηία, όηαλ παξίζηαηαη ην κηζό 
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πιένλ ελόο ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ πνπ δηθαηνύληαη ςήθν. Οη ζρεηηθέο  

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ¾ ησλ 

παξηζηακέλσλ κειώλ .  

2)   Κάζε αίηεζε θαη πξόηαζε γηα κεηαβνιή Καηαζηαηηθνύ θαη ηνπ Δζσηεξηθνύ 

Καλνληζκνύ ζπδεηείηαη κεηά έλα (1) κήλα ηνπιάρηζηνλ από ηελ ππνβνιή ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ή ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

  

Άρθρο 25ο : ΓΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ  

Ζ δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ζε εηδηθή Γεληθή πλέιεπζε ε 

νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηα ¾ ηνπιάρηζηνλ ησλ κειώλ πνπ 

δηθαηνύληαη ςήθν θαη ε απόθαζε πξέπεη λα παξζεί κε πιεηνςεθία ησλ 4/5  ησλ 

παξόλησλ. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ε πεξηνπζία θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ σκαηείνπ 

πεξηέξρεηαη  ζηνλ Γήκν Αζηππάιαηαο. 

  

Άρθρο 26ο :  ΖΜΑ-ΦΡΑΓΗΓΑ  

Σν σκαηείν ζα θέξεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα θπθιηθή, ε νπνία ζα θέξεη θπθιηθά ηηο 

ιέμεηο «ΩΜΑΣΔΗΟ ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ », 

ζηα ειιεληθά, ζα απεηθνλίδεη ζην κέζν ην ζρήκα ηεο Αζηππάιαηαο, επάλσ ηνπ 

ζρήκαηνο ζα ππάξρεη έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν.  

  

Άρθρο 27ο :  ΣΖΡΟΤΜΔΝΑ ΒΗΒΛΗΑ  

Σν .Δ.Π.Π.Α. ηεξεί ηα εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελα βηβιία θαη εθηόο ηνύησλ :  

1. Μεηξών κειώλ  

2. Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

3. Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλειεύζεσλ θαη Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ.  

4. Βηβιίν Πξσηνθόιινπ. 

5. Ζκεξνιόγην  πκβάλησλ  

6. Βηβιίν Απνζήθεο Τιηθώλ   
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Σν παξόλ θαηαζηαηηθό απνηειείηαη από είθνζη επηά (27) άξζξα, ζπδεηήζεθε θαη 

εγθξίζεθε από ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ, ηα νπνία ππνγξάθνπλ παξαθάησ 

θαη ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζην Πξσηνδηθείν Καιύκλνπ.  

   

Έγινε ζηη Αζησπάλαια ζηις 20-7-2006.  
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