
 

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

 

του Σωματείου με την επωνυμία "Θεσσαλονίκη - 21ος αιώνας" 

 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση, επωνυμία και έδρα  

Με το παρόν ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Θεσσαλονίκη - 21ος 

αιώνας» και έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, και το οποίο θα αναφέρεται στο εξής 

χάριν συντομίας ως «το Σωματείο». Στην αλλοδαπή το Σωματείο μπορεί να 

χρησιμοποιεί την αγγλική απόδοση της επωνυμίας του «Thessaloniki – 21st century».  

Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

 

Άρθρο 2 

Σκοποί 

1. Σκοποί του Σωματείου είναι οι παρακάτω: 

α) η ανάδειξη και αξιοποίηση των ευκαιριών, όπως και η αντιμετώπιση 

των προβλημάτων και προκλήσεων, που αφορούν την πόλη και τον νομό 

Θεσσαλονίκης στον αιώνα της τέταρτης  βιομηχανικής επανάστασης, της 

κλιματικής αλλαγής και των παγκόσμιων προκλήσεων, 

β) η γρήγορη προσαρμογή της Θεσσαλονίκης στις προκλήσεις του 21ου 

αιώνα, και στις μεταβολές που αυτός επιφέρει στην καθημερινή ζωή των 

αστικών κέντρων, 

γ) η συμβολή στην επιχειρηματική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της 

πόλης και του νομού της,  

δ) η συμβολή στην εξωστρέφεια της πόλης και σύνδεση της 

Θεσσαλονίκης με τις καινοτομίες που αναπτύσσονται στον υπόλοιπο κόσμο,  

ε) η συμβολή στη βελτίωση της οικολογικής κατάσταση της πόλης, στην 

ανάπτυξη των πράσινων χώρων, στην προστασία του περιαστικού δάσους, του 
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Θερμαϊκού κόλπου και των υδροβιοτόπων της περιοχής, στην αυξημένη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εποπτεία των προστατευόμενων περιοχών 

και, γενικότερα, στην οικολογική ενημέρωση και συνειδητοποίηση των 

πολιτών. 

στ) η ανάδειξη και προστασία των μνημείων, των δημόσιων χώρων και 

του ιστορικού  χαρακτήρα της πόλης,  

ζ) η συμβολή στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη 

και στην καθιέρωση ήπιων μέσων κυκλοφορίας, 

η) η ενεργοποίηση των πολιτών για καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της 

ανάπτυξης σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως και της αυτοοργάνωσής 

τους, 

θ) η συνεργασία κι ανάπτυξη καλών σχέσεων με άλλους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς παρόμοιων σκοπών και στόχων, 

ι) οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλει στην ποιότητα ζωής και ευημερία 

των κατοίκων της. 

2. Η πραγματοποίηση των σκοπών μπορεί να επιδιωχθεί από το 

Σωματείο με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως:  

- με την οργάνωση εκδηλώσεων ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων 

οργανώσεων, 

- με τη δημοσίευση κειμένων και έκδοση εντύπων, 

- με την παραγωγή εκπομπών και οπτικοακουστικού υλικού στο 

διαδίκτυο ή σε συμβατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

- με τη διοργάνωση δράσεων πεδίου ή τη συμμετοχή σε αυτές, 

- με αναρτήσεις και δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

- με τη διοργάνωση σεμιναρίων, 

- μέσω της συνεργασίας με άλλα σωματεία ή λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. και 

δημόσιες αρχές, 

- με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο. 

3. Η τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου μπορεί να γίνει μόνο με 

απόφαση της απλής πλειοψηφίας των μελών της Γενικής Συνέλευσης.   
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Άρθρο 3 

Όροι εισόδου μελών  

1. Μέλη του Σωματείου μπορεί να καταστούν τόσο φυσικά όσο και 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ως νέο μέλος μπορεί να εγγραφεί όποιο 

πρόσωπο πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) έχει συμπληρώσει το δέκατα όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει 

πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Για τα νομικά πρόσωπα αρκεί να συνιστούν 

αναγνωρισμένη ένωση προσώπων.  

β) δεν έχει καταδικασθεί το ίδιο ή κάποιο από τα πρόσωπα που συμμετέχουν 

στη διοίκησή του τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, και 

γ) δεν έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του 

δικαιώματα, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση. 

2. Για την εγγραφή ενός μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου και 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση δύο μελών του 

Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί αιτιολογημένα την 

είσοδο νέου μέλους, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή αν 

κρίνει ότι η είσοδος του νέου μέλους θίγει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του 

Σωματείου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται 

αιτιολογημένα για την εγγραφή ή μη νέου μέλους εντός δύο (2) μηνών από την 

υποβολή της πρότασης εγγραφής του σε αυτό. Τυχόν άπρακτη παρέλευση της 

ανωτέρω προθεσμίας δεν συνιστά σιωπηρή έγκριση εγγραφής.     

3. Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.  

 

Άρθρο 4 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών  

1.Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: 

α) Τακτικά μέλη, όσα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της πρώτης 

παραγράφου του προηγούμενου άρθρου. 

β) Αρωγά, ήτοι τα μέλη που ενώ δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού, 

συνδράμουν οικονομικά ή με κάθε άλλο τρόπο την επίτευξη των σκοπών του 

Σωματείου. Η ανακήρυξή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
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του Σωματείου.  

γ) Επίτιμα μέλη, τα οποία ανακηρύσσονται από την τακτική Γενική 

Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που 

κατέχουν υψηλές δημόσιες θέσεις, καθώς και όσοι πρόσφεραν εξαιρετικές 

υπηρεσίες στο Σωματείο και βοήθησαν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των 

σκοπών του. Μέλος του Σωματείου που επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και είχε σημαντική προσφορά στην υλοποίηση των 

στόχων του, ανακηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίτιμος 

πρόεδρος του Σωματείου. Στο πιο πάνω μέλος δίνεται τιμητικά η δυνατότητα 

συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. 

Τα αρωγά κι επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές 

Συνελεύσεις, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και δε λαμβάνονται υπ’ όψιν για το 

σχηματισμό απαρτίας ή πλειοψηφίας.  

2. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

στα όργανα του Σωματείου.  

Τα τακτικά μέλη του σωματείου αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανά του, μετά πάροδο δύο ετών από την εγγραφή τους. Αυτό δεν 

ισχύει για τα ιδρυτικά μέλη, που αποκτούν το συγκεκριμένο δικαίωμα με την ίδρυση 

του Σωματείου. 

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με μία μόνη ψήφο 

έκαστο στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, στις συζητήσεις, ψηφοφορίες 

και αποφάσεις, καθώς και να λαμβάνει γνώση των πρακτικών των Γενικών 

Συνελεύσεων, οποτεδήποτε.   

3. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν 

μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. 

4. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό του Σωματείου και 

να σέβονται τους σκοπούς του, όταν ενεργούν στο όνομά του ή στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του. 
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Άρθρο 5 

Αποβολή και πειθαρχικός έλεγχος των μελών 

 1. Ένα μέλος αποβάλλεται από το Σωματείο, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, σε μία από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) εάν έχει παραβιάσει διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, 

β) εάν έχει παραβιάσει διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά τα σωματεία, 

γ) εάν επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα και 

τους σκοπούς του Σωματείου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη προς τους 

σκοπούς του ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλάπτει τα συμφέροντα του. 

δ) εάν συντρέξουν οι περιπτώσεις των στοιχείων β) ή γ) του άρθρου 3 

παρ. 1. 

2. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

συνίσταται:  

α. στην επίπληξη, 

β. στην προσωρινή αποβολή του μέλους από το Σωματείο για χρονικό 

διάστημα μέχρι ενός έτους, ή 

γ. στην οριστική διαγραφή του μέλους από το Σωματείο. 

3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου εκκινεί με πρωτοβουλία του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

4. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή 

πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί, εντός δύο μηνών, προσφυγή ενώπιον της 

Γενικής Συνέλευσης. 

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της Γενικής 

Συνέλευσης στην περίπτωση της παραγράφου 4, που αφορούν την άσκηση 

πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με ανοιχτή ψηφοφορία για να διασφαλιστεί 

η αρχή της διαφάνειας στο συγκεκριμένο θέμα. 
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Άρθρο 6 

Αποχώρηση μελών  

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση 

πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την αποχώρηση.  

 

Άρθρο 7 

Πόροι 

1. Πόροι του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι: 

α. οι τυχόν επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημόσιων Οργανισμών, 

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

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάθε βαθμού, που χορηγούνται για την πραγμάτωση 

του σκοπού του Σωματείου, 

β. οι εθελοντικές συνδρομές των μελών του, 

γ. τα έσοδα από τη διοργάνωση χοροεσπερίδων, λαχειοφόρων αγορών 

και κάθε άλλης συναφούς εκδήλωσης, 

δ. τα πάσης φύσεως έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του, 

ε. οι δωρεές, χορηγίες, και τα πάσης φύσεως κληροδοτήματα προς αυτό 

από τρίτα πρόσωπα. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, με μέριμνα του Ταμία του, να 

καταθέτει σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στο όνομα του Σωματείου, όλα τα 

ποσά άνω των εκατό (100) ευρώ που διατίθενται προς το Σωματείο από 

οποιαδήποτε πηγή. 

3. Δηλώνεται ότι στο χρονικό σημείο της ίδρυσής του, το Σωματείο δεν 

διαθέτει ακόμα κανένα περιουσιακό στοιχείο ούτε χρηματικό ποσό.  

Τα δικαστικά και άλλα έξοδα που χρειάστηκαν για τη σύσταση, τη 

στέγαση του Σωματείου και τη δημιουργία ιστοσελίδας, καταβλήθηκαν ως 

δωρεά από τον ιδρυτή του, Γιάννη Καραμήτσιο, ο οποίος δεν έχει καμία 

απαίτηση από το Σωματείο ή τα άλλα μέλη για το συγκεκριμένο έξοδο. 
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Άρθρο 8 

Δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του Σωματείου 

Το Σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, αναθέτει 

εγγράφως την εκπροσώπηση στον Αντιπρόεδρο ή, αν και αυτός κωλύεται, σε 

άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 9 

Τήρηση Βιβλίων 

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 

                 α) Μητρώου Μελών,  

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

γ) Εσόδων, Εξόδων και Περιουσιακών Στοιχείων, 

δ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και - εξερχόμενων εγγράφων, 

ε) κάθε άλλο βιβλίο που ο νόμος προβλέπει ως υποχρεωτικό. 

Τα βιβλία αυτά μπορεί να συνυπάρχουν σε φυσική μορφή στο ίδιο τεύχος.  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 10 

Η Γενική Συνέλευση και οι αρμοδιότητές της 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του 

Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, εκτός από τα θέματα που εκ 

του παρόντος ανατίθενται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει 

την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης. Επίσης, έχει το δικαίωμα 

οποτεδήποτε να παύει μέλη της διοίκησης για σπουδαίους λόγους, και ιδίως για 

βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την 

τακτική διαχείριση.     

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συμπλήρωση 
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του τέταρτου (4ου) έτους από την προηγούμενη εκλογή του.  

 

Άρθρο 11 

Σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου.  

2. Συνέρχεται τακτικώς μία φορά το έτος, κατόπιν πρόσκλησης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. ή αν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του 

Σωματείου, με έγγραφη αίτηση που αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα. Σε 

περίπτωση που συναινέσει η πλειοψηφία των μελών της, η συνεδρίαση μπορεί 

να λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, δύναται να λάβει χώρα μέσω 

τηλεδιάσκεψης όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. πανδημία ή 

κακοκαιρία) εφόσον έχει σταλεί προηγουμένως κι εγκαίρως στα μέλη της 

σχετική ειδοποίηση, έστω με ηλεκτρονική επιστολή, και δεν φέρει αντίρρηση  

προ της συνεδρίασης η πλειοψηφία των μελών.  

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 

αναγράφουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία, την ώρα και τον 

τόπο διεξαγωγής της. Οι προσκλήσεις πρέπει να αποστέλλονται προς τα μέλη 

δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της, με απλή 

επιστολή ή μέσω e-mail στις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών, τις 

οποίες τα ίδια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς 

και τις τυχόν μεταβολές τους. 

4. Τα μέλη του σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και 

από αντιπρόσωπό τους, που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι 

εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη 

γραμματεία του Σωματείου προ της συνεδρίασης. 

5. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται εντός δέκα (10) ημερών από 

την υποβολή της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. 

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο 

(1/3) τουλάχιστον των μελών. Εάν κατά την πρώτη συνέλευση δεν σχηματισθεί 

απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια απολύτως 

θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες, και βρίσκεται σε απαρτία εάν 
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παραστούν δέκα (10) μέλη. Οι διατάξεις της παρ. 2 ισχύουν και σε αυτή την 

περίπτωση.  

7. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της για τους σκοπούς της κάθε 

συνεδρίασης. 

 

Άρθρο 12 

Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν φανερής 

ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις επί 

θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρες, εκτός και αν 

συναινούν στη συζήτησή του και τη λήψη απόφασης επ’ αυτού όλα τα παρόντα 

μέλη. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως (διά περιφοράς) σε ορισμένη 

πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. 

2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο 

νόμο ή το καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από 

αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. 

Η αγωγή αποκλείεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι 

όλων.  

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 13 

Διοίκηση του Σωματείου: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Αυτό 

αποτελείται από εννέα (9) μόνιμα μέλη που εκλέγονται για θητεία που διαρκεί 

τέσσερα (4) έτη από την ημέρα της συγκρότησής του. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούνται από τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) απλά μέλη. 



10 

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλέγονται μόνο τακτικά 

μέλη του Σωματείου.  

Άρθρο 14 

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και 

καθήκοντα: 

α) έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 

του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ., 

β) έχει την ευθύνη για τη χάραξη της πολιτικής και την υλοποίηση των 

σκοπών που έχει θέσει το Σωματείο. 

γ) συγκαλεί την τακτική Γ.Σ. αλλά και τις έκτακτές όποτε κρίνει 

σκόπιμο και αναγκαίο. 

δ) αποφασίζει για τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών ή ομάδων 

εργασίας για την παρακολούθηση, εκτέλεση ή μελέτη εξειδικευμένων εργασιών 

ή θεμάτων γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, 

ε) έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού των 

εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικής χρήσης,  

στ) εισηγείται στη Γ.Σ. την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού, 

ζ) διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. 

η) αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των 

σκοπών του Σωματείου. 

θ) διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει 

συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και 

δεν συνδέονται με τα γραφεία του. 

ι) αποφασίζει για την ίδρυση γραφείων και εκτός της έδρας του 

Σωματείου.  

ια) μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού, 

ιβ) διοργανώνει εκδηλώσεις, συντάσσει επιστολές ή κάνει άλλες 

δημόσιες παρεμβάσεις στο όνομα του Σωματείου, 

ιγ) είναι υπεύθυνο για ό,τι ο νόμος, το παρόν καταστατικό και η Γενική 

Συνέλευση του έχουν αναθέσει. 
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Άρθρο 15 

Αρμοδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία 

1. Ο Πρόεδρος διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις του Σωματείου 

σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει το Δ.Σ.. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το 

Δ.Σ., τακτικά ή έκτακτα, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, διευθύνει τη 

συζήτηση κατά τρόπο δημοκρατικό και φροντίζει για την τήρηση της τάξης και 

της καλής συμπεριφοράς στη διάρκεια των συνεδριάσεων. Είναι υπεύθυνος για 

την πιστή τήρηση των νόμων, του παρόντος καταστατικού και των κανονισμών 

του Σωματείου. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο, 

τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε 

άλλο έγγραφο που δεσμεύει το Σωματείο έναντι τρίτων. Είναι υπεύθυνος για 

όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του αναθέτει το Δ.Σ. 

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όποτε αυτό χρειαστεί και 

με τη συναίνεση του Προέδρου, σε όλα τα καθήκοντά του. Επίσης συνδράμει 

τον Πρόεδρο και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους.  

3. Ο Γραμματέας, μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα 

και όλα τα βιβλία του Σωματείου, πλην των οικονομικών. Επίσης μαζί με τον 

Πρόεδρο διεξάγει όλη τη διοικητική  αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο κάθε έγγραφο, πλην ενταλμάτων πληρωμής, και είναι ο καθ’ ύλη 

υπεύθυνος προϊστάμενος για τα γραφεία και το προσωπικό του. Συντάσσει μαζί 

με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 

του Δ.Σ., και στέλνει στα μέλη του Δ.Σ. τις σχετικές προσκλήσεις για τις 

συνεδριάσεις του. Είναι υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη τού 

αναθέσει το Δ.Σ. 

4. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις εκδίδοντας παραστατικά που οι 

νόμοι προβλέπουν. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών 

και τις σχετικές επιταγές. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ταμειακή 

ανωμαλία, όπως επίσης και για την περίπτωση που ενήργησε πληρωμή χωρίς 

απόφαση του Δ.Σ. Ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία της οικονομικής 
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κατάστασης. Τηρεί τα βιβλία που οι νόμοι προβλέπουν. Συντάσσει και 

εισηγείται κάθε έτος τον προϋπολογισμό και υποβάλλει προς έγκριση στην 

τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό κάθε οικονομικής χρήσης. Είναι 

υπεύθυνος για όποια άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη του αναθέσει το Δ.Σ. Ο 

προϋπολογισμός του Σωματείου συντάσσεται με ευθύνη του Ταμία μέχρι 30 

Νοεμβρίου κάθε έτους. 

 

Άρθρο 16 

Συγκρότηση του Δ.Σ. και εκλογή των μελών του 

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή 

του. Εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν φανερής 

ψηφοφορίας, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. 

 

 

Άρθρο 17 

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. 

2. Αν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος από τη θέση του, 

αυτός αντικαθίσταται προσωρινά από τον Αντιπρόεδρο, μέχρι την εκλογή νέου 

Προέδρου από το Δ.Σ. 

3. Αν κάποιο πρόσωπο πάψει να είναι μέλος του Δ.Σ. για οποιονδήποτε 

λόγο, η θέση του πληρούται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά σειράς 

εκλογής. 

4. Μέλος που απουσιάζει από μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, θεωρείται 

ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα 

γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο. 

5. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Δ.Σ. 

μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει 

προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που διορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο για 

την κατεπείγουσα αποκλειστικά διαχείριση και τη διενέργεια αρχαιρεσιών 

εκλογής νέου Δ.Σ.  
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6. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του σωματείου, 

ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά. 

 

Άρθρο 18 

Συνεδρίαση και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) 

τουλάχιστον μέλη αυτού, ένα εκ των οποίων πρέπει πάντα να είναι ο Πρόεδρος 

ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατόπιν φανερής 

ψηφοφορίας, με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, αν αυτός απουσιάζει, του Αντιπροέδρου. 

2. Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως κάθε φορά που θα συγκαλέσει αυτό ο 

Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως με σχετική αίτηση τους απευθυνόμενη προς 

αυτόν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει 

απαραίτητα στη σχετική αίτηση να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. 

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών αφότου 

λάβει την αίτηση. 

3. Για κάθε συνεδρίαση, τα μέλη ειδοποιούνται τρεις (3) τουλάχιστον 

ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις ή μέσω e-mail που αναφέρουν και 

τα θέματα ημερησίας διατάξεως. 

4. Η συνεδρίαση του Δ.Σ μπορεί να γίνει σε φυσική μορφή ή μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

 

Άρθρο 19 

Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Για την εκλογή μέλους του Δ.Σ. απαιτείται έγγραφη αίτηση του 

υποψηφίου προς το Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ., η οποία υποβάλλεται 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. 

Το απερχόμενο Δ.Σ. -ακόμα και με έκτακτη σύγκλησή του- έχει 

δικαίωμα να απορρίψει -οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την έναρξη της εκλογικής 

διαδικασίας- την αίτηση υποψηφιότητας κάποιου μέλους αν προκύψει ότι 

συντρέχει εις βάρος του μείζονος σημασίας λόγος, ιδίως δε αν παραβιάζεται το 
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άρθρο 3 του παρόντος. 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τακτικά μέλη του Σωματείου και να μην 

συντρέχει στο πρόσωπο τους κανένα από τα κατά τον νόμο κωλύματα εκλογής 

τους. 

3. Η ανακήρυξη των υποψηφίων ενεργείται με απόφαση του 

απερχόμενου Δ.Σ. Πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, 

συντάσσεται και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της, ηλεκτρονικώς ή με 

οποιονδήποτε άλλον έγγραφο τρόπο, από το Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. 

4. Από τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας, καταρτίζεται ένα 

ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ ελάχιστον δεκαοχτώ (18) υποψηφίων, στο οποίο οι 

υποψήφιοι καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά. Κατ’ εξαίρεση, για την 

εκλογή του πρώτου μετά τη σύσταση του Σωματείου Δ.Σ., ο ελάχιστος αριθμός 

των ανακηρυχθέντων υποψηφίων μπορεί να είναι εννιά (9).  

Στις εκλογές κατέρχονται μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι και μόνο σε 

ενιαίο ψηφοδέλτιο και αποκλείεται εντελώς η ύπαρξη συνδυασμών ή 

ομαδοποίησης υποψηφίων. 

5. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, την 

οποία εκλέγει προς τούτο η Γενική Συνέλευση. και η οποία αμέσως μετά την 

εκλογή της συγκροτείται σε Σώμα με την ανάδειξη Προέδρου και Γραμματέως. 

Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του 

Δ.Σ. 

6. Κάθε μέλος που δικαιούται ψήφο, έχει δικαίωμα να θέτει στο 

ψηφοδέλτιο μέχρι 8) εννιά (9) σταυρούς προτίμησης. 

7. Η ανακήρυξη των επιτυχόντων ενεργείται με σχετική πλειοψηφία και 

συγκεκριμένα κατά την σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβε κάθε 

υποψήφιος. Έτσι οι πρώτοι εννέα (9) των υποψηφίων για το Δ.Σ. εκλέγονται 

τακτικά μέλη αυτού, ενώ οι επόμενοι κατά σειρά υποψήφιοι εκλέγονται ως 

αναπληρωματικοί. Στην περίπτωση ισοψηφιών, ενεργείται κλήρωση από την 

Εφορευτική Επιτροπή. 

8. Τυχόν μέλη του Σωματείου που για σοβαρούς λόγους δεν είναι 

παρόντα στον τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ., αλλά, συμμετέχουν προσηκόντως σε 
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αυτήν εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) υπό τους όρους του άρθρου 11 παρ. 2 του 

παρόντος, μπορούν να ψηφίσουν διά της συμπληρώσεως ηλεκτρονικού 

ψηφοδελτίου που για τον σκοπό αυτόν θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Σωματείου, την ημέρα των αρχαιρεσιών, το οποίο θα αποστέλλεται στην 

επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου, από πιστοποιημένα προ 

δηλωμένη δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, κατά την ώρα διεξαγωγής των 

εκλογών. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα θα ανοιχθεί και θα καταχωρηθεί στα 

πρακτικά από την εφορευτική επιτροπή, αφού θα έχει ανοιχτεί η κάλπη, θα έχει 

ολοκληρωθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και πριν την καταμέτρηση των 

σταυρών. 

 9. Για το αποτέλεσμα της εκλογής συντάσσεται Πρακτικό 

υπογεγραμμένο μαζί με τα ψηφοδέλτια και το εκλογικό υλικό στον Πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης. Αυτός επιμελείται για την καταχώρηση στο βιβλίο Γ.Σ., και 

την παράδοση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου ευθύς αμέσως από την 

ανάδειξή του. 

 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 20 

Ψήφιση και τροποποίηση του καταστατικού 

Το καταστατικό του Σωματείου, όπως και η κάθε τροποποίησή του, 

ψηφίζονται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., από την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών της Γ.Σ. που συνεδριάζει με τη συνήθη απαρτία.  

Μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. ή έγγραφου αιτήματος 

του ενός τρίτου (1/3) των μελών της Γ.Σ. του Σωματείου.  
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Άρθρο 21 

Διάλυση του Σωματείου 

1. Το Σωματείο διαλύεται εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό δεν μπορεί πλέον να 

επιδιώξει τους σκοπούς του. Για να αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου, 

χρειάζεται η παρουσία του ημίσεως (1/2)  τουλάχιστον του αριθμού τακτικών μελών 

και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της Γ.Σ. Η διάλυση 

του Σωματείου για οιονδήποτε λόγο καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, 

σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. που υπηρετεί 

κατά το χρόνο της διάλυσης. 

2. Με την λήψη της αποφάσεως περί διαλύσεως, το Σωματείο τίθεται 

αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι 

το τέλος των εργασιών της εκκαθάρισης και μόνο για τις ανάγκες της. H 

εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του για τη δικαστική εκκαθάριση 

κληρονομίας που εφαρμόζονται αναλογικά, από τα µέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του χρόνου λήψης της απόφασης για την διάλυση και τα οποία 

αποφασίζουν για τα θέματα της εκκαθάρισης µε απλή πλειοψηφία, εκτός αν η 

Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και µε την ίδια απόφαση της 

διαλύσεως διορίσει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές, τακτικά μέλη του 

Σωματείου. H διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, εκτός 

αν το Δικαστήριο επιτρέψει παράταση. Μετά την αυτούσια απόδοση στους 

δικαιούχους των κινητών κι ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί κατά χρήση στο 

Σωματείο, την αποπληρωμή των χρεών προς τρίτους και την πώληση των 

κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει, 

μεταβιβάζεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σε άλλον µη 

κερδοσκοπικό οργανισμό µε αντικείμενο όμοιο ή παρόμοιο µε εκείνο του 

Σωματείου ή στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Θεσσαλονίκης». 
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Άρθρο 22 

Λοιπά θέματα 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, ή για το 

οποίο υπάρχει ασάφεια, θα ρυθμίζεται από την Γ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 78-106 

του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα Σωματεία. 

 

Άρθρο 23 

Πράξεις των οργάνων και διοικητική αυτονομία  

1. Πράξεις των οργάνων του είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο, 

εφόσον αποφασίζονται μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους. 

2. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία 

του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και την νομοθεσία 

περί σωματείων. 

 

Ακροτελεύτιο άρθρο 

Το Καταστατικό αυτό, το οποίο αποτελείται από 23 άρθρα, συζητήθηκε και 

υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2021 από 21 μέλη του 

Σωματείου. 

 

 

 


