ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 4η Ιουλίου του έτους 2005, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι (κατ’ αλφαβητική σειρά) :
1. Ο Σωτήριος Αγγέλου του Αγγέλου, Δάσκαλος – Αντιδήμαρχος Δήμου
Μυγδονίας, Υπεύθυνος σε θέματα παιδείας, κάτοικος Λητής Ν.
Θεσσαλονίκης.
2. Η Μαρία Αλεξίου του Μιχαήλ, Δ/ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Α.Ε.
ΤΙΤΑΝ, κάτοικος Αθηνών Ερασινίδου 9.
3. Η Ελένη Βακάλου του Κων/νου, Κοινωνική Λειτουργός του Εργοστασίου
Θεσσαλονίκης της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», κάτοικος Ωραιοκάστρου
Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας 4.
4. Ο Ελευθέριος Βέτσιος του Λάμπρου, Διευθυντής του Γυμνασίου Δρυμού
Δήμου Μυγδονίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 26.
5. Ο Γρηγόριος Κάλφας του Γεωργίου, Διευθυντής Γυμνασίου Ευκαρπίας
Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τερζόγλου 12.
6. Ο Γεώργιος Κούνδουρος του Ιωσήφ, τεχνικός Ασφάλειας του
Εργοστασίου Θεσσαλονίκης της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Δελφών 186.
7. Ο Σταύρος Λαμπής του Δημητρίου, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Π.Ε.
Δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αθ. Διάκου 3.
8. Ο Βασίλειος Μαυρίδης του Ιωάννη, Διευθυντής Εργοστασίου
Θεσσαλονίκης της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», κάτοικος Πανοράματος
Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρου 3.
9. Η Βασιλική Μελετίδου - Σκαραφίγκα του Δημητρίου, Προϊσταμένη
Κοινωνικής Υπηρεσίας της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», κάτοικος Αθηνών, Γ.
Ζωγράφου 85.
10. Ο Γεώργιος Μπουλάκης του Δαμιανού, Διευθυντής του Λυκείου Δρυμού
Δήμου Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Δρυμού, Αγ. Αθανασίου 3.
11. Ο Γεώργιος Παλάτος του Αθανασίου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Ν.
Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης, Κλεάνθους 4.

12. Ο Πρόδρομος Παπαβασιλείου του Βασιλείου, Διευθυντής Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελλάδος της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», κάτοικος Κρυονέρι Ν.
Αττικής, Ολυμπιονικών 11.
13. Ο Χρήστος Ρουμπίδης του Νικολάου, Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου
Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης.
14. Ο Γεώργιος Σταματογιάννης του Κων/νου, Προϊστάμενος Διοικητικών
Υπηρεσιών της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ», κάτοικος Πανοράματος
Θεσσαλονίκης, Χατζηπαναγιωτίδη 16.
15. Η Κωνσταντίνα Ταμουτσέλη του Χρήστου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκης, Καλίδου 88.
16. Ο Ιωάννης Φαρμάκης του Γεωργίου, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
Περδίκα 82.
17. Ο Αθανάσιος Φροσύνης του Σταύρου, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Π.Ε.
Δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Ελ. Βενιζέλου
55.
18. Ο Ευθύμιος Φωτόπουλος του Θεοδώρου, Σύμβουλος Νομάρχη
Θεσσαλονίκης σε θέματα Παιδείας, κάτοικος Ανατολικού Ν.
Θεσσαλονίκης, Σαρανταπόρου 44.
19. Η Χριστίνα Χρηστίδου του Δημητρίου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Ε.
Δυτικής Θεσσαλονίκης, κάτοικος Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης, Κ.
Βάρναλη 16,
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τη σύσταση ΕΝΩΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ κατά το άρθρο 107 του
Αστικού Κώδικος (ΑΚ), η οποία υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του
άρθρου 784 Α.Κ., με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η επωνυμία της Ενώσεως είναι Φροντίδα – Αγωγή – Οργάνωση –
Συμμετοχή για την ασφάλεια και υγιεινή καθώς και για την ποιότητα ζωής
των μαθητών στο ευρύτερο σχολικό και τοπικό περιβάλλον και με το
διακριτικό τίτλο «ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης» (εφ’ εξής "Ένωση").
2. Για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται πιστή
απόδοση της επωνυμίας στην αγγλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Ένωση φέρει σφραγίδα κυκλικού σχήματος,
αναγράφεται η επωνυμία, η έδρα και το έτος ιδρύσεώς της.

στην

οποία

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΔΡΑ
1. Ως έδρα της Ενώσεως ορίζεται ο Δήμος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, οδός
Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 125.
2. Η διεύθυνση της έδρας της Ενώσεως μπορεί να μεταβάλλεται με
αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.
3. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, μπορούν να
ιδρύονται παραρτήματα σε άλλους Δήμους της Ελλάδος, οι όροι και ο
τρόπος λειτουργίας των οποίων θα καθορίζονται, επίσης από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της Ενώσεως είναι μη κερδοσκοπικός αλλά κοινωνικός και
γενικότερα οικονομικός, κατά την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ., συνιστάμενος
στην κατοχύρωση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους (παιδιά και
εφήβους) του Νομού Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, ο σκοπός της Ενώσεως είναι :
1. Η δημιουργία κλίματος ικανού να συμβάλει στη συμμετοχή και
συνεργασία όλων όσων δύνανται για την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής της νεότητας και την εξάλειψη των απειλούντων αυτήν κινδύνων στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με γνώμονα την αναγνώριση της
προτεραιότητας που επιβάλλει η πρόληψη, αποσόβηση και εξουδετέρωση
των κινδύνων αυτών. Πρόσωπα κατάλληλα να συνδράμουν είναι
ενδεικτικοί εκπρόσωποι ή στελέχη της Κεντρικής Διοικήσεως, της Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, μέλη παρεμφερούς σκοπού νομικών προσώπων,
ιδιώτες κλπ.
2. Η καλλιέργεια και εμπέδωση τόσο μεταξύ των νέων, όσον και μεταξύ των
επιφορτισμένων με την εποπτεία, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση, άθληση,
ψυχαγωγία τους κλπ. κατάλληλου πνεύματος και νοοτροπίας ώστε να
δέχονται την αναγκαιότητα λήψης μέτρων ικανών και αναγκαίων να
συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως.
3. Η υπόδειξη μέτρων ασφαλείας αποσκοπούντων στη διαμόρφωση
αναβαθμισμένου κοινωνικού, ανθρωπογενούς, φυσικού περιβάλλοντος
απαλλαγμένου κινδύνων, για την παρούσα γενιά, αλλά και την ποιότητα
ζωής των μελλοντικών γενεών.

Για την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως, μπορεί να χρησιμοποιείται
κάθε νόμιμο μέσο, ενδεικτικώς δε :
1. Η ευαισθητοποίηση της τοπικής Κοινωνίας δια της υποκινήσεως του
ενδιαφέροντος των γονέων και κηδεμόνων, της εκπαιδευτικής κοινότητος
και των πάσης φύσεως εντεταλμένων προσώπων, έστω και προσκαίρως,
για την ανάπτυξη και εφαρμογή μέσων και μέτρων ασφαλείας και
ποιότητας προς ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων στο ευρύτερο σχολικό
και τοπικό περιβάλλον.
2. Η διάδοση της ιδέας της πρόληψης των ατυχημάτων και της ανάγκης
ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας, των γονέων, διδασκάλων και
μαθητών στον αγώνα για την εξασφάλιση σχολικού και τοπικού
περιβάλλοντος ακινδύνου και υγιεινού, που θα προάγει την ποιότητα
ζωής της σχολικής κοινότητας.
3. Η εκπόνηση και η διαχείριση προγραμμάτων και η εκπαίδευση
προσώπων για μελέτη και εφαρμογή των αναγκαίων και ασφαλών
μέτρων για τη δημιουργία αναβαθμισμένου περιβάλλοντος στους
σχολικούς χώρους αλλά και όπου κρίνεται αναγκαία η παρουσία των
εκπαιδευομένων (εκπαιδευτικές εκδρομές, αθλητικές εγκαταστάσεις,
επισκέψεις, κ.λ.π.).
4. Η δημιουργία, διάδοση και προβολή ενημερωτικού υλικού, εντύπου και
ηλεκτρονικού, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων ως και η ανάπτυξη
δραστηριοτήτων δυναμένων να βοηθήσουν στην επίτευξη των σκοπών
της Ενώσεως.
5. Η παρότρυνση των φορέων της τοπικής κοινωνίας για ένα συνολικό
σχεδιασμό, που θα αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής
της ευρύτερης περιοχής.
6. Η συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης προσώπων προθύμων να
ενισχύσουν και στηρίξουν το έργο και την αποστολή της Ενώσεως, ως και
οικονομικών πόρων επαρκών για την εξασφάλιση της απαραιτήτου
υλικοτεχνικής υποδομής της.
6. Κάθε δραστηριότητα παρεμφερής με τους ανωτέρω σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Ένωση θα είναι αορίστου διαρκείας.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
1) Κριτήριο για να καταστεί μέλος οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο είναι η δυνατότητά του να προαγάγει με οποιονδήποτε τρόπο
τους σκοπούς της Ενώσεως, όπως περιγράφτηκαν ανωτέρω.
2) Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε τακτικά και συνδεδεμένα. Τα νέα
μέλη καθίστανται, κατά κανόνα, συνδεδεμένα μέλη.
3) Τακτικά μέλη της Ενώσεως είναι τα ιδρυτικά μέλη αυτής. Τακτικά μέλη
μπορούν επίσης να γίνουν τα συνδεδεμένα ή τα νέα μέλη, με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν
να γίνονται τακτικά με απόφαση των τακτικών μελών της Γενικής
Συνελεύσεως της Ενώσεως, με τις προϋποθέσεις που αυτή ορίζει.
Ενδεικτικά, κριτήρια μπορεί να είναι η διάρκεια της ιδιότητας ως
συνδεδεμένου μέλους καθώς και η δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το
μέλος σε σχέση με τους σκοπούς της Ενώσεως. Νέα μέλη μπορούν να
καταστούν απ’ ευθείας τακτικά μέλη, εφ’ όσον η Γενική Συνέλευση με
ομόφωνη απόφαση των τακτικών μελών της, κρίνει ότι, λόγω της
δραστηριότητας που αναπτύσσουν έχουν αποκτήσει σημαντική
επιχειρηματική, κοινωνική, οικονομική ή άλλη θέση από την οποία
μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών της Ενώσεως.
4) Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν νομικά και φυσικά πρόσωπα,
ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο και τόπο κατοικίας, που είναι σε θέση
να προαγάγουν τις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Ενώσεως, με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου, μπορούν όμως να εκφράζουν τις απόψεις τους στα
όργανα της Ενώσεως.
5) Όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το καταστατικό και επιθυμούν να
γίνουν μέλη, υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση,
υπογεγραμμένη και από δύο τουλάχιστον μέλη της Ενώσεως. Η αίτηση
υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
6) Η ιδιότητα του μέλους παύει με αποχώρηση ή αποβολή. Η αποχώρηση
πρέπει να γίνεται εγγράφως και να δηλώνεται τρεις τουλάχιστον μήνες
πριν από την αρχή του επομένου έτους. Μέχρι την αποχώρησή του, το
Μέλος υποχρεούται να τηρήσει κάθε υποχρέωση που αναλαμβάνει έναντι
της Ενώσεως και των μελών της. Η αποβολή μέλους είναι δυνατή μόνο σε
περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
Καταστατικό, ή ενέργειας εναντίον των συμφερόντων και των σκοπών της
Ενώσεως. Για την αποβολή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
κατά τη λήψη της οποίας απέχει υποχρεωτικώς το εγκαλούμενο μέλος.
7) Κάθε ιδρυτικό και εγγραφόμενο ως τακτικό μέλος καταβάλει ποσό είκοσι
(20) ευρώ ως αρχική εισφορά. Κάθε εγγραφόμενο ως συνδεδεμένο

μέλος, καταβάλει επίσης, αρχική εισφορά το ποσό της οποίας
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τόσο τα τακτικά
όσο και τα συνδεμένα μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή, η οποία
καθορίζεται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την αρχική εισφορά και
την ετήσια συνδρομή, με απόφασή του. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται
με την καταβολή της αρχικής εισφοράς. Τα νέα μέλη δεσμεύονται από τις
αποφάσεις και τις συμφωνίες που έχουν ληφθεί στο παρελθόν.
8) Επίτιμα μέλη της Ενώσεως ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες
στην πραγμάτωση των σκοπών της Ενώσεως. Τα επίτιμα μέλη δεν
καταβάλουν ετήσιες συνδρομές και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι της Ενώσεως είναι:
α) οι αρχικές εισφορές των μελών και οι ετήσιες συνδρομές, όπως
καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου και
β) άλλοι τυχόν πόροι ή περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σ’ αυτήν.
Η Γενική συνέλευση των Μελών δύναται να αποφασίσει την αύξηση της
ετήσιας συνδρομής ή την καταβολή εκτάκτων εισφορών.
2. Τα χρηματικά διαθέσιμα της Ενώσεως κατατίθενται σε μία ή περισσότερες
Τράπεζες, που καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενώσεως. Τα κατατεθειμένα κατ’ αυτόν τον τρόπο
χρήματα αναλαμβάνονται από το Γενικό Γραμματέα της Ενώσεως ή από
το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Όργανα της Ενώσεως είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο και ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά και τα συνδεδεμένα μέλη
της Ενώσεως.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως.
Έχει αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στις
αρμοδιότητες άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς
αρμόδια να αποφασίζει επί των εξής, ιδίως, θεμάτων:

Α) Καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο της δράσης όλων των οργάνων και
υπηρεσιών της Ενώσεως.
Β) Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού.
Γ) Μεταβολή του σκοπού της Ενώσεως.
Δ) Συντόμευση ή παράταση του χρόνου διάρκειας ή λύση της Ενώσεως.
Ε) Είσοδος ή αποβολή μέλους.
Στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μελών.
Ζ) Μετατροπή της Ενώσεως σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Η) Εκλογή ή ανάκληση και καθορισμός αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
Θ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από τις ευθύνες τους.
Ι) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στην
έδρα της Ενώσεως, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου σε τακτική ή και σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν τούτο κριθεί
αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως. Οι προσκλήσεις
αποστέλλονται εγγράφως σε κάθε μέλος (10) τουλάχιστον ημέρες πριν
την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και περιέχουν την
ημέρα, το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης, καθώς και την ημερήσια
διάταξη.
4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε
έτους και εγκρίνει (α) την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της Ενώσεως
και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, (β) τον προϋπολογισμό
του επομένου έτους.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,
εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη και ουδείς προβάλλει αντίρρηση.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Κάθε τακτικό μέλος διαθέτει μία ψήφο και δικαιούται να μετέχει στη
Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς
εντάξει.
Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να παρίστανται, χωρίς να έχουν
δικαίωμα ψήφου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή
εκπροσωπούνται τα ¾ του αριθμού των τακτικών μελών πλην των
περιπτώσεων κατά τις οποίες για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται
ομοφωνία του συνόλου των τακτικών μελών.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται
εκ νέου με νέα πρόσκληση εντός οκτώ (8) ημερών από τη χρονολογία

της ματαιωθείσας συνεδρίασης και θεωρείται ότι η απαρτία έχει επιτευχθεί
εφ’ όσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών
μελών. Επιτρέπεται ένα μέλος να εκπροσωπεί ένα μόνον άλλο και αυτό
εφόσον κατατίθεται έγγραφη εξουσιοδότηση πριν από τη Γενική
Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και μεριμνά για την εκλογή του
οριστικού προεδρείου απαρτιζόμενου από Πρόεδρο, Γραμματέα και έναν
ψηφολέκτη.
2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων τακτικών μελών,
εκτός από τις περιπτώσεις που οι διατάξεις του Καταστατικού ορίζουν
διαφορετικά.
3. Εξαιρετικά, επί των θεμάτων της τροποποίησης Καταστατικού, μεταβολής
σκοπού, λύσης της Ενώσεως, αποβολής μέλους, επαύξησης των
υποχρεώσεων των μελών, μετατροπής της Ενώσεως απαιτείται
ομοφωνία του συνόλου των τακτικών μελών.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία είναι
πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σχετικά με τους
σκοπούς της Ενώσεως και εκλέγονται για μια διετία από την Τακτική Γενική
Συνέλευσή της, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Σε περίπτωση που
μέλη της Ενώσεως είναι και νομικά πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενώσεως είναι Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ή Αναπληρωτές
πρόεδροι ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή
ανώτερα στελέχη των νομικών αυτών προσώπων. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι ελευθέρως ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση. Η
υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός
Γραμματέας, εκτός εάν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε,
φυσικά, δικαιούται ψήφου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα εξαιρουμένων των
αναφερομένων στο άρθρο 10 του παρόντος, διοικεί, διαχειρίζεται,
ρυθμίζει και κατευθύνει όλες τις υποθέσεις και τις εργασίες της Ενώσεως
και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα συντελέσει στην επιτυχία των
σκοπών της, λογοδοτεί δε προς τούτο στη Γενική Συνέλευση. Συντάσσει
κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και πρόγραμμα δράσης που τα

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

απευθύνει προς τη Γενική Συνέλευση. Διορίζει το Γενικό Γραμματέα της
Ενώσεως και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του. Ορίζει και
συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας επί διαφόρων ζητημάτων που
αφορούν τους σκοπούς της Ενώσεως. Μπορεί να αναθέσει ειδικά
καθήκοντα και συγκεκριμένες υπηρεσίες σε κάποιο μέλος του ή μέλος της
Ενώσεως. Τέλος εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την διαχείριση της
περιουσίας της Ενώσεως. Συντάσσει τον απολογισμό της περιόδου που
παρήλθε και την έκθεση των πεπραγμένων και λογοδοσίας του και τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει, διορίζει, απολύει το υπαλληλικό
προσωπικό της Ενώσεως και καθορίζει τους όρους απασχόλησης αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση
συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο με
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Ο Αντιπρόεδρος
αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή
αποχωρήσει ή εκλείψει από αυτό για οποιονδήποτε λόγο, τη θέση του
καταλαμβάνει ένας από τους επιλαχόντες κατά σειράν επιτυχίας. Εν
ελλείψει επιλαχόντων ή εν περιπτώσει αρνήσεως αυτών να καταλάβουν
την κενωθείσα θέση, τα εναπομείναντα μέλη του Συμβουλίου, στην πρώτη
μετά την παραίτηση ή αποχώρηση συνεδρίασή του, εκλέγουν νέο μέλος
σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της θητείας του
Συμβουλίου, με πλειοψηφία όλων των εναπομεινάντων μελών αυτού. Για
την άνω εκλογή τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού. Η ως άνω εκλογή εισάγεται για επικύρωση στην
επόμενη αυτής Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως. Τυχόν μη
επικύρωση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση ουδόλως θίγει το κύρος
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα απερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Εάν κάποιο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίασή του μπορεί να
αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος αυτού κατόπιν εξουσιοδότησης.
Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος με έγγραφη
εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση που το μέλος είναι νομικό πρόσωπο, το
φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί μπορεί, επίσης, με έγγραφη
εξουσιοδότηση, απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου από τρίτον, ο οποίος έχει στο ίδιο με αυτόν νομικό πρόσωπο
κάποια από τις ιδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, τουλάχιστον μία
φορά κάθε μήνα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο προ τριών (3) ημερών
και είναι σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τρία (3)

μέλη του, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται ομοφωνία του
συνόλου των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων ή και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε
περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επαναφέρεται σε νέα συζήτηση. Εφόσον
στη νέα συζήτηση υπάρξει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όλους
τους παρόντες.
10. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Ένωση αποτελείται
από τα κάτωθι μέλη:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
Μέλος:
Μέλος:
Μέλος:

Σταματογιάννης Γεώργιος
Ρουμπίδης Χρήστος
Φροσύνης Αθανάσιος
Φαρμάκης Ιωάννης
Κούνδουρος Γεώργιος
Παλάτος Γεώργιος
Ταμουτσέλη κωνστνατίνα

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΣ
Την Ένωση, εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί
απέναντι τρίτων και ενώπιον όλων των δικαστικών και διοικητικών αρχών ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος υπογράφει και κάθε σχετικό
έγγραφο.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος. Η είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων της Ενώσεως και η
ανάληψη υποχρεώσεων σε αξιόγραφα θα γίνεται με δύο πάντοτε
υπογραφές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον θα είναι του Προέδρου ή του
νομίμου αναπληρωτού του, η δε άλλη του Γενικού Γραμματέα ή του νομίμου
αναπληρωτού του.
ΑΡΘΡΟ 16 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως διορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, με τριετή θητεία. Ως Γενικός Γραμματέας μπορεί να διορίζεται
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να
παύσει τον Γενικό Γραμματέα και προ της λήξεως της θητείας του.
2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι τα εξής:
Α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την
πραγματοποίηση των σκοπών της Ενώσεως.

Β) Παρακολουθεί και επισημαίνει κάθε θέμα που προκύπτει και εισηγείται
στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του.
Γ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως,
του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε άλλο συναφές θέμα.
Δ) Στο εισηγητικό του έργο ο Γενικός Γραμματέας επικουρείται,
προκειμένου ιδίως για θέματα ιδιαίτερης ειδίκευσης, από Επιτροπές ή
μεμονωμένους συμβούλους για κάθε περίπτωση και για ορισμένο
χρόνο, που συνιστώνται ή προσλαμβάνονται κατόπιν έγκρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε) Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής
Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στ) Προΐσταται του προσωπικού των γραφείων της Ενώσεως και μεριμνά
για την άρτια γενικά λειτουργία της Ενώσεως.
Ζ) Διαχειρίζεται τους πόρους της Ενώσεως και ενεργεί τις σχετικές
εισπράξεις και πληρωμές, εντός των ορίων των αποφάσεων και των
κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η) Έχει εξουσία να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια για την
εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
Θ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να του
ανατεθούν άλλα καθήκοντα.
3. Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 17
1. Το έργο της Ενώσεως υποβοηθείται από τη Γραμματεία της Ενώσεως. Η
Γραμματεία περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες της Ενώσεως που είναι
απαραίτητες για την καλή εκτέλεση των σκοπών της.
2. Η Γραμματεία είναι επιφορτισμένη με την τρέχουσα μέριμνα των θεμάτων
που αφορούν την Ένωση, προετοιμάζει τις Συνελεύσεις και τις συναντήσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά φέρει το βάρος της λειτουργίας της
Ενώσεως. Στο έργο της μπορεί να υποβοηθείται από Επιτροπές ή ειδικούς
Συνεργάτες.
ΑΡΘΡΟ 18
Τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εγκρίνονται στην αμέσως επόμενη
Συνεδρίαση κάθε οργάνου ή με περιφορά. Αντίγραφα πρακτικών δύναται να
εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως ή πρόσωπο ειδικά
εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ο οικονομικός έλεγχος της Ενώσεως θα ανατίθεται ανά διετία με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε λογιστή πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
1. Η πτώχευση ή η θέση υπό εκκαθάριση ή η παύση των εργασιών ή ο
θάνατος προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, οποιουδήποτε των μελών
δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε αποτέλεσμα για την Ένωση, η οποία θα
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών.
2. Σε περίπτωση λύσης, η περιουσία της Ενώσεως διανέμεται μεταξύ των
μελών της ανάλογα με την οικονομική συνεισφορά τους. Κατά την ίδια
αναλογία κατανέμονται και οι τυχόν υφιστάμενες ζημιές.
3. Μετά τη λύση της, η Ένωση ευρίσκεται υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστές
ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ένα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου επιλεγόμενο δια κληρώσεως.
Οι συμβαλλόμενοι
1. Σωτήριος Αγγέλου
2. Μαρία Αλεξίου
3. Ελένη Βακάλου
4. Ελευθέριος Βέτσιος
5. Γρηγόριος Κάλφας
6. Γεώργιος Κούνδουρος
7. Σταύρος Λαμπής
8. Βασίλειος Μαυρίδης
9. Βασιλική Μελετίδου – Σκαραφίγκα
10. Γεώργιος Μπουλάκης
11. Γεώργιος Παλάτος
12. Πρόδρομος Παπαβασιλείου
13. Χρήστος Ρουμπίδης
14. Γεώργιος Σταματογιάννης
15. Κωνσταντίνα Ταμουτσέλη
16. Ιωάννης Φαρμάκης
17. Αθανάσιος Φροσύνης
18. Ευθύμιος Φωτόπουλος
19. Χριστίνα Χρηστίδου

