
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 
Του Σωματεύου με την επωνυμύα 

« ΈΝ ΈΡΓΩ-ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ» 
 

Α΄ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 
 
ΠΡΩΣΟ ΑΡΘΡΟ:ΙΔΡΤΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
 
Ιδρύεται Σωματεύο με την επωνυμύα « ΈΝ ΈΡΓΩ-
ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ»,με ϋδρα τα 
Γιαννιτςϊ του Δόμου Πϋλλασ. 
 
 
ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΡΘΡΟ:ΚΟΠΟΙ-ΜΕΑ 
 
Σκοπόσ του Σωματεύου ορύζεται: 
 
 

1. Η εξοικεύωςη των νϋων πολιτών,κυρύωσ των Γιαννιτςών και 
του Δόμου Πϋλλασ,αλλϊ και κϊθε περιοχόσ ςτην Ελλϊδα,με το 
θεςμό των Δημοτικών Συμβουλύων μϋςω ςχετικών δρϊςεων 
που θα οδηγόςουν ςτην ενεργοπούηςη του δημοκρατικού 
πνεύματοσ των ςυμμετεχόντων. 

2. Η βελτύωςη τησ  ςχϋςησ των Νϋων με τουσ Οργανιςμούσ 
Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ που θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα πιο 
παραγωγικϋσ ςχϋςεισ ςτο ευρύτερο κοινωνικό ςύνολο. 

3. Η διοργϊνωςη εκδηλώςεων με τη μορφό ςυνεδρύων 
ακαδημαώκού χαρακτόρα που θα αναφϋρονται ςτα παραπϊνω 
και θα λαμβϊνουν χώρα ςτουσ οικεύουσ Δόμουσ.Οι δρϊςεισ 
αυτϋσ θα ϋχουν ωσ ςτόχο να προϊγουν το δημοκρατικό 
φρόνημα των νϋων Δημοτών,τη ρητορικό τουσ δεινότητα,την 
κριτικό τουσ ςκϋψη μϋςω τησ γόνιμησ αντιπαρϊθεςησ 
ςυγκροτώντασ κατ’αυτόν τον τρόπο τη μελλοντικό Κοινωνύα 
των Πολιτών. 

 
Οι βαςικέσ αρχέσ του ωματείου είναι: 
 

1. Ανεξαρτηςύα από πολιτικούσ,κυβερνητικούσ και 
ςυνδικαλιςτικούσ φορεύσ. 



2. Ελεύθερη ςυμμετοχό προςώπων χωρύσ κοινωνικϋσ ό ϊλλεσ 
διακρύςεισ. 

3. Έγκυρη πληροφόρηςη,επιςτημονικό γνώςη και τεκμηρύωςη 
των ζητημϊτων που ϊπτονται των ςκοπών του. 

4. Δημοκρατικότητα ςτισ εκφραζόμενεσ θϋςεισ 
,αντικειμενικότητα και πολυφωνύα ςτισ απόψεισ και 
προτϊςεισ. 

5. Αγαςτό ςυνεργαςύα με ιδιωτικούσ και δημόςιουσ 
φορεύσ,εθνικούσ,αλλοδαπούσ και διεθνεύσ. 

6. Οποιοςδόποτε ϊμεςοσ ό ϋμμεςοσ ςκοπόσ του Σωματεύου που 
ϋχει πολιτικϊ κύνητρα ό κύνητρα που επιδιώκουν ςυνεργαςύα 
με ϊλλεσ ενώςεισ προςώπων που επιδιώκουν πολιτικούσ 
ςκοπούσ ,απαγορεύονται. 

 
 
Μέςα Δράςησ: 
 
Οι ςκοπού του Σωματεύου μπορούν να επιδιωχθούν με κϊθε νόμιμο 
μϋςο και κυρύωσ: 
 

1. Διοργανώνοντασ ςυνϋδρια προςομούωςησ των διαδικαςιών 
Δημοτικών Συμβουλύων ςτα Γιαννιτςϊ του Δόμου Πϋλλασ. 

2. Διοργανώνοντασ διαλϋξεισ,ημερύδεσ,ςεμινϊρια και ϊλλεσ 
ςυναφεύσ εκδηλώςεισ ςχετικϋσ με τον Θεςμό τησ Τοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ. 

3. Εκδύδοντασ ενημερωτικό περιοδικό ϋντυπο. 
4. Με δημοςιεύςεισ,εκδόςεισ,μελϋτεσ,αναλύςεισ,βραβεύα και 

μετϊλλια . 
5. Με ςυνεργαςύα με φορεύσ τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ και 

Περιφερειακϋσ Αρχϋσ για την εξυπηρϋτηςη των αναγκών και 
την επύτευξη των ςκοπών του Σωματεύου. 

6. Με την ανϊληψη και εκτϋλεςη επιμορφωτικών προγραμμϊτων 
και μελετών που επιχορηγούνται από το Δημόςιο ό ϊλλουσ 
δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ Οργανιςμούσ ό την Ευρωπαώκό Ένωςη 
ό ϊλλουσ διεθνεύσ Οργανιςμούσ ό ϊλλα κρϊτη. 

7. Με λειτουργύα ιςτοςελύδασ ςτο διαδύκτυο,με ςκοπό την 
αποτελεςματικότερη επικοινωνύα του Σωματεύου με τουσ 
Πολύτεσ,την ανταλλαγό ιδεών και απόψεων και την εν γϋνει 
προώθηςη των ςκοπών του. 

8. Με πρόςκληςη Ελλόνων και ξϋνων αναγνωριςμϋνων 
επιςτημόνων,καλλιτεχνών,Κοινωνικών Οργανιςμών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώςεων. 



9. Με τη μελϋτη ζητημϊτων κοινού ενδιαφϋροντοσ που αφορούν 
την Τοπικό Αυτοδιούκηςη. 

10. Με εκπροςώπηςη των μελών και ςυνεργατών του ςτισ 
ελληνικϋσ,αλλοδαπϋσ ό διεθνεύσ αρχϋσ και ςτουσ ελληνικούσ 
,αλλοδαπούσ ό διεθνεύσ Οργανιςμούσ. 

11. Με προβολό των θϋςεων,απόψεων,προβληματιςμών 
των μελών και ςυνεργατών του και επιδύωξη ςυμμετοχόσ του 
Σωματεύου ςε προπαραςκευαςτικϋσ εργαςύεσ ςχετικϊ με την 
κατϊρτιςη νομοθετικών ό κανονιςτικών κειμϋνων,που 
ςχετύζονται μετα ζητόματα που ϊπτονται των ςκοπών του. 

12. Με την δημιουργύα τησ απαραύτητησ υλικοτεχνικόσ 
υποδομόσ για την εξυπηρϋτηςη των ανωτϋρω ςκοπών. 

13. Με τη ςυςτηματικό επικοινωνύα μεταξύ των μελών του 
για τη διαμόρφωςη θϋςεων επύ θεμϊτων που αφορούν τον 
Τόπο και τουσ Θεςμούσ των Ο.Τ.Α. και την διατύπωςη 
προτϊςεων προσ τουσ εκϊςτοτε αρμόδιουσ φορεύσ. 

14. Το Σωματεύο επιδιώκει τη ςυναύνεςη των μελών και 
ςυνεργατών του για την υποςτόριξη των θϋςεων του και για 
τη διαχεύριςη των υποθϋςεων του και δεςμεύεται να λαμβϊνει 
υπ’οψιν του τισ απόψεισ των μελών και ςυνεργατών του. 

15. Για την επύτευξη των ανωτϋρω ςκοπών,το Σωματεύο 
δημιουργεύ και εφαρμόζει προγρϊμματα και δραςτηριότητεσ 
όπου υπϊρχει ανϊγκη ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
παραπϊνω.Ο καθοριςμόσ του τόπου και χρόνου διαρκεύασ 
καθώσ και των ειδικότερων αναγκών κϊθε προγρϊμματοσ και 
εν γϋνει δραςτηριότητασ και του οικονομικού τουσ κόςτουσ 
καθορύζεται με απόφαςη του Δ.Σ. ,το οπούο μπορεύ να 
μεταβιβϊζει μϋροσ ό και όλη την ευθύνη ςε εντεταλμϋνα 
Όργανα του Σωματεύου. 

 
 

Β΄ΚΕΥΑΛΑΙΟ 
 
 

ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΥΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ-ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ 
 
ΣΡΙΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Τακτικό μϋλοσ του Σωματεύου μπορεύ να γύνει κϊθε ημεδαπό ό 
αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο από 18-28 ετών που ενδιαφϋρεται να 
ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτισ δραςτηριότητεσ του Σωματεύου εφόςον : 



1. το ζητόςει με ϋγγραφη αύτηςη προσ το Δ.Σ. ςτην οπούα να 
δηλώνει αφενόσ μεν ότι αποδϋχεται το καταςτατικό και τισ 
αποφϊςεισ τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ ,αφετϋρου ότι θα εργαςτεύ 
για την επύτευξη των ςτόχων του Σωματεύου και  

2. καταβϊλει τη ςυνδρομό ενόσ ϋτουσ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόςον κρύνει την αύτηςη βϊςιμη ,την 
αποδϋχεται και με απόφαςό του εγκρύνει την εγγραφό του ςτο 
μητρώο μελών. 
 
 
Δικαύωμα του εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι ϋχουν μόνο τα τακτικϊ μϋλη 
,εφόςον ϋχουν ρυθμύςει τισ οικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ μϋςα ςτο 
πρώτο τρύμηνο του οικονομικού ϋτουσ. 
 
 
Επύτιμα Μϋλη μπορούν να γύνουν ,κατόπιν αποφϊςεωσ του Δ.Σ. 
,πρόςωπα που προςφϋρουν ςπουδαύεσ υπηρεςύεσ ό εξυπηρετόςεισ 
και μοχθούν για την ευόδωςη των ςκοπών του Σωματεύου 
,ανεξϊρτητα από ιδιότητα και πρόςωπα που τυγχϊνουν 
αναγνώριςησ από το κοινωνικό ςύνολο ,ϋχουν διακριθεύ για την 
κοινωνικό ό επιςτημονικό τουσ δρϊςη και προςφορϊ και με τισ 
ειδικϋσ επιςτημονικϋσ τουσ γνώςεισ ό την εμπειρύα τουσ μπορούν να 
ςυμβϊλλουν ςτη διαμόρφωςη των θϋςεων του Σωματεύου. 
 
 
Επύτιμα Μϋλη μπορούν να γύνουν εκτόσ από φυςικϊ πρόςωπα ,και 
Οργανώςεισ ,μη κερδοςκοπικϋσ Εταιρύεσ ,ενώςεισ προςώπων και 
Επιτροπϋσ ,ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ,φορεύσ τησ Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ και 
Μη Κυβερνητικού Οργανιςμού.Για τα Επύτιμα Μϋλη η υποχρϋωςη 
οικονομικόσ ςυνδρομόσ ςτο Σωματεύο εύναι προαιρετικό.Τα Επύτιμα 
Μϋλη μπορούν να ςυμμετϋχουν με δικαύωμα λόγου ςτισ ςυνεδριϊςεισ 
ό ςυνελεύςεισ ,χωρύσ ,όμωσ ,να ϋχουν δικαύωμα ψόφου.Σε κϊθε 
περύπτωςη θα παραμεύνουν ωσ επύτιμα όςα μϋλη ςυνυπογρϊφουν 
την ιδρυτικό πρϊξη του Σωματεύου. 
 
 
 

ΣΕΣΑΡΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Τα μϋλη του Σωματεύου καταβϊλλουν ςτο ταμεύο του Σωματεύου: 
 



1. ετόςια ειςφορϊ ,ελϊχιςτου ποςού πϋντε ευρώ ,η οπούα 
καταβϊλλεται και για δικαύωμα εγγραφόσ για τα νϋα μϋλη  

2. ϋκτακτεσ ειςφορϋσ. 
Τα ποςϊ αυτϊ αυξομειώνονται με απόφαςη του Διοικητικού 
Συμβουλύου. 
 
Μϋλη που καθυςτερούν την ετόςια ειςφορϊ τουσ δεν ϋχουν 
δικαύωμα να ψηφύζουν ςτισ ςυνελεύςεισ. 
 
Μϋλη που καθυςτερούν για ϋνα χρόνο την ετόςια ειςφορϊ τουσ 
,διαγρϊφονται από το Σωματεύο ,κατόπιν απόφαςησ του Διοικητικού 
Συμβουλύου ,μπορεύ ,όμωσ , να τουσ επανεγγρϊψει ,εφόςον την 
καταβϊλλουν. 
 
 

ΠΕΜΠΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ 
 
 
Κϊθε τακτικό μϋλοσ ϋχει το δικαύωμα να ςυμμετϋχει ςτισ Γενικϋσ 
Συνελεύςεισ με λόγο και ψόφο για κϊθε ζότημα που αφορϊ τουσ 
ςκοπούσ του Σωματεύου ,ϋχει δικαύωμα να εκλϋγει και να εκλϋγεται 
ςτα Όργανα του Σωματεύου ,να ςυμμετϋχει ςτισ δραςτηριότητϋσ του 
και να ελϋγχει τισ πρϊξεισ τησ Διούκηςησ. 
 
Κανϋνα μϋλοσ δεν επιτρϋπεται να εύναι ςυγχρόνωσ Πρόεδροσ δύο 
Οργϊνων του Σωματεύου. 
 
 

ΕΚΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΑΠΟΦΩΡΗΗ-ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΜΕΛΟΤ 
 
Κϊθε μϋλοσ αποχωρεύ από το Σωματεύο με ϋγγραφη δόλωςό του 
προσ το Δ.Σ. ,οποτεδόποτε ,και αφού καταβϊλει τισ τυχόν 
καθυςτερούμενεσ ειςφορϋσ του μϋχρι την αποχώρηςό του. 
 
Με απόφαςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ διαγρϊφεται από το Σωματεύο 
κϊθε μϋλοσ που αντιδρϊ ςυςτηματικϊ ςτισ νόμιμεσ ενϋργειεσ και 
αποφϊςεισ τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ και του Διοικητικού Συμβουλύου 



,προβϊλει προςκόμματα που θύγουν τα ςυμφϋροντα του Σωματεύου 
ό προβαύνει ςε ενϋργειεσ  που αντιτύθενται ςτουσ ςκοπούσ του.Σε 
κϊθε περύπτωςη διαγρϊφεται μϋλοσ αν υπϊρχει ςπουδαύοσ λόγοσ και 
το αποφαςύςει η Γενικό Συνϋλευςη. 
 
Κϊθε μϋλοσ το οπούο αναπτύςςει μια ανεξϊρτητη πρωτοβουλύα ςε 
ςχϋςη με το αντικεύμενο και τουσ ςκοπούσ του Σωματεύου ,οφεύλει 
να ενημερώνει το Δ.Σ. για το περιεχόμενο τησ δρϊςησ του αυτόσ.Σε 
περύπτωςη που κριθεύ ότι η πρωτοβουλύα αυτό εκθϋτει το Σωματεύο 
ό εύναι αντύθετη ςτουσ ςκοπούσ του Σωματεύου ,τότε το θϋμα 
παραπϋμπεται ςτη Γ.Σ. για να αποφαςύςει αυτό ,την παραμονό ό μη 
του μϋλουσ αυτου ςτο Σωματεύο.            
 
 

Γ΄ ΚΕΥΑΛΑΙΟ  
 
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 
 
ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Όργανα του Σωματεύου εύναι : 
 

1. Η Γενικό Συνϋλευςη  
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο  
3. Η Ελεγκτικό Επιτροπό 

 
 

ΟΓΔΟΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 
Η Γενικό Συνϋλευςη εύναι το ανώτερο Όργανο του 
Σωματεύου.Αποτελεύται από όλα τα μϋλη του ,τα οπούα εύναι 
ταμειακϊ τακτοποιημϋνα και τα οπούα εύναι και υποχρεωμϋνα να 
μετϋχουν με αυτοπρόςωπη παρουςύα. 
 
 

ΕΝΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΤΓΚΛΗΗ 



Η Γενικό Συνϋλευςη ςυγκαλεύται μια φορϊ το χρόνο μϋςα ςτο πρώτο 
ημερολογιακό τρύμηνο.Όταν υπϊρχει ανϊγκη ό αν αυτό ζητηθεύ 
εγγρϊφωσ από το Διοικητικό Συμβούλιο ό το ζητόςει εγγρϊφωσ το 
1/5 των μελών ,ςυγκαλεύται ϋκτακτη Γενικό Συνϋλευςη για την 
αντιμετώπιςη του θϋματοσ.Ο Πρόεδροσ υποχρεούται να ςυγκαλϋςει 
τη Γ.Σ.μϋςα ςε 15 ημϋρεσ από την υποβολό τησ αύτηςησ.  
 
Η πρόςκληςη για τη Γ.Σ. εύναι γραπτό.Υπογρϊφεται από τον 
Πρόεδρο και από τον Γραμματϋα ,με την φροντύδα του οπούου  
αποςτϋλλεται ςε καθϋνα από τα μϋλη μϋςω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομεύου ,5 ημϋρεσ πριν την καθοριςμϋνη ημερομηνύα και 
αναγρϊφεται ςε αυτόν ο τόποσ,η μϋρα ,η ώρα και τα θϋματα που θα 
ςυζητηθούν.Η πρόςκληςη αναγρϊφει λεπτομερώσ τον τόπο και τον 
χρόνο τησ ςυνεδρύαςησ και τα θϋματα προσ ςυζότηςη. 
 
 

ΔΕΚΑΣΟ ΑΡΘΡΟ  
 
ΑΠΑΡΣΙΑ 
 
 
Η Γενικό Συνϋλευςη τακτικό ό ϋκτακτη ϋχει απαρτύα όταν 
παρευρύςκεται το 1/3 τουλϊχιςτον των ταμειακώσ τακτοποιημϋνων 
μελών.Όταν δεν κατορθώνεται η απαρτύα ςτην πρώτη Συνϋλευςη 
,τότε καλεύται νϋα Γενικό Συνϋλευςη με τα ύδια θϋματα ,μϋςα ςε 
χρονικό διϊςτημα όχι μικρότερο των 2 και όχι μεγαλύτερο των 5 
ημερών και αυτό  ϋχει απαρτύα ανεξαρτότωσ του αριθμού των μελών 
που παρευρύςκονται.Αποφϊςεισ Συνϋλευςησ μελών που παύρνονται 
κατϊ παρϊβαςη των διατϊξεων αυτού του ϊρθρου εύναι ϊκυρεσ. 
 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη Γενικό Συνϋλευςη ϋχουν τα ταμειακώσ 
τακτοποιημϋνα μϋλη του Σωματεύου.Κατϊ την ημϋρα ςύγκληςησ τησ 
Γ.Σ. ,το Διοικητικό Συμβούλιο φροντύζει και παύρνει όλα τα αναγκαύα  
μϋτρα για να εύναι δυνατόν τα μϋλη να εκπληρώςουν τισ οικονομικϋσ 
τουσ υποχρεώςεισ. 
 
 

ΕΝΔΕΚΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΑΠΟΥΑΕΙ 
 



Όταν ςυνϋρχεται η Γενικό Συνϋλευςη εκλϋγει με ανϊταςη χεριού τον 
Πρόεδρό τησ ,τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματϋα τησ ,μετϊ από 
πρόταςη του Δ.Σ. ό μελών τησ Γ.Σ. 
 
Οι αποφϊςεισ των Γενικών Συνελεύςεων παύρνονται κατ’απόλυτη 
πλειοψηφύα των ταμειακώσ τακτοποιημϋνων μελών που εύναι 
παρόντα ,εκτόσ αν διαφορετικϊ καθορύζεται ςτο καταςτατικό αυτό. 
 
Όλεσ οι αποφϊςεισ τησ Γ.Σ. λαμβϊνονται με φανερό ψηφοφορύα 
(ονομαςτικό ό με ανϊταςη χειρόσ) ,εκτόσ αν πρόκειται για 
προςωπικϊ ζητόματα εμπιςτοςύνησ ό μομφόσ προσ το Δ.Σ.  ό για 
εκλογό μελών Δ.Σ. ό το ζητόςει το 1/3 των παρόντων μελών ,οπότε 
διεξϊγεται μυςτικό ψηφοφορύα. 
 
Ειδικϊ για την τροποπούηςη του καταςτατικού ό την διϊλυςη του 
Σωματεύου απαιτεύται η παρουςύα των μιςών τουλϊχιςτον μελών 
και η πλειοψηφύα των ¾ των παρόντων. 
 
Για την μεταβολό του ςκοπού του Σωματεύου απαιτεύται ςυναύνεςη 
όλων των μελών.Η ςυναύνεςη των απόντων δύνεται εγγρϊφωσ. 
 
 
 

ΔΩΔΕΚΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 
 
 
1.Η Γενικό Συνϋλευςη αποφαςύζει για τισ υποθϋςεισ του Σωματεύου 
,που δεν υπϊγονται ςτην αρμοδιότητα ϊλλου Οργϊνου. 
 
2.Κατϊ τισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ ςυζητούνται τα θϋματα που 
αναγρϊφονται ςτην ημερόςια διϊταξη. 
 
3.Η Γ.Σ. εύναι αρμόδια να αποφαςύζει για: 
Α.Οποιοδόποτε θϋμα υποβϊλλεται ς’αυτό και για κϊθε ζότημα 
ςχετικό μμε την πραγμϊτωςη των ςκοπών του Σωματεύου. 
 
Β. Την εκλογό των μελών του Δ.Σ. ,την απαλλαγό τουσ από κϊθε 
διαχειριςτικό ,διοικητικό ευθύνη καθώσ και την παύςη από το 
αξύωμα τουσ εφόςον υπϊρχει ςπουδαύοσ λόγοσ και ιδύωσ λόγω 



παρϊβαςησ των καθηκόντων τουσ ό αν διαπιςτωθεύ ανικανότητα 
για διαχεύριςη. 
 
Γ. Την ϋγκριςη ό μη του ετόςιου προώπολογιςμού ,του ιςολογιςμού 
και τη διϊθεςη των κεφαλαύων του Σωματεύου. 
 
Δ. Τη διϊλυςη του Σωματεύου. 
 
Ε. Την τροποπούηςη ό ςυμπλόρωςη αυτού του Καταςτατικού. 
 
ΣΤ. Την εγγραφό μϋλουσ ,ςε περύπτωςη απόρριψησ τησ ςχετικόσ 
αύτηςησ από το Δ.Σ. ,την αναςτολό τησ ιδιότητασ του μϋλουσ ό την 
οριςτικό διαγραφό του από το Σωματεύο. 
 
Ζ. Την ερμηνεύα του Καταςτατικού ,καθώσ και την ερμηνεύα 
προηγούμενων αποφϊςεών τησ. 
 
 

ΔΕΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Κατϊ την τακτικό Γενικό Συνϋλευςη το Διοικητικό Συμβούλιο θϋτει 
απαραύτητα ςτην κρύςη των μελών τον ιςολογιςμό και τον 
απολογιςμό τησ προηγούμενησ χρόςησ ,καθώσ και τον 
προώπολογιςμό τησ επόμενησ χρόςησ. 
 
 

ΔΕΚΑΣΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ 
 
Κατϊ την πρώτη τακτικό Γενικό Συνϋλευςη κϊθε 5ησ χρονιϊσ 
ενεργούνται αρχαιρεςύεσ για την ανϊδειξη του Διοικητικού 
Συμβουλύου. 
 
Δικαύωμα του εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι ϋχουν όλα τα ταμειακώσ 
τακτοποιημϋνα μϋλη του Σωματεύου ,αφού ϋχουν τισ προώποθϋςεισ 
που ορύζει το καταςτατικό και οι ςχετικού νόμοι. 
 
Για την διεξαγωγό των εκλογών εκλϋγεται τριμελόσ εφορευτικό 
επιτροπό από την Γ.Σ.. ,η οπούα καθορύζει τισ λεπτομϋρειεσ των 
εκλογών. 



ΔΕΚΑΣΟ ΠΕΜΠΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Οι αποφϊςεισ τησ Γ.Σ. καταχωρούνται ςε ιδιαύτερο βιβλύο πρακτικών 
,το οπούο τηρεύται από τον Γραμματϋα του Δ.Σ. 
 
 

ΔΕΚΑΣΟ ΕΚΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΔΙΟΙΚΗΗ 
 
Το Σωματεύο διοικεύται από το Διοικητικό Συμβούλιο ,που το 
αποτελούν 5 μϋλη ,μαζύ με τρύα αναπληρωματικϊ.Η θητεύα του εύναι 
5ετόσ. 
 
Η ιδιότητα του μϋλουσ του Διοικητικού Συμβουλύου θεωρεύται 
τιμητικό αξύωμα και εύναι ϊμιςθη.Τα μϋλη του Δ.Σ. δικαιούνται μόνο 
τα διϊφορα ϋξοδα τουσ κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ ςτα 
πλαύςια των αρμοδιοτότων τουσ.Οποιαδόποτε ϊλλη ςχϋςη επύ 
οικονομικόσ βϊςησ μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και του Νομικού 
Προςώπου του Σωματεύου απαγορεύεται.Τα μϋλη του Δ.Σ. 
ευθύνονται αλληλϋγγυα για τισ από αμϋλεια ζημύεσ του Σωματεύου 
και μπορούν να ανακληθούν από την Γενικό Συνϋλευςη ,με απόφαςη 
που λαμβϊνεται με πλειοψηφύα. 
 
 

ΔΕΚΑΣΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ςτην πρώτη ςυνεδρύαςη εκλϋγει τον 
Πρόεδρο ,τον Αντιπρόεδρο ,τον Γενικό Γραμματϋα και τον Ταμύα. 
 
Το Δ.Σ. ςυνεδριϊζει τακτικϊ μια φορϊ το τρύμηνο.Έκτακτα όταν το 
κρύνει αναγκαύο ο Πρόεδροσ ό το ζητόςουν δύο τουλϊχιςτον από τα 
μϋλη του. 
 
Το Δ.Σ. βρύςκεται ςε απαρτύα όταν εύναι παρόντα τουλϊχιςτον τρύα 
μϋλη του.Τισ αποφϊςεισ τισ παύρνει ομόφωνα ό κατϊ πλειοψηφύα και 
όταν υπϊρχει ιςοψηφύα υπεριςχύει η ψόφοσ του Προϋδρου. 
 
Το Δ.Σ. αποφαςύζει ποιοι θα απαρτύζουν την εκϊςτοτε Οργανωτικό 
Επιτροπό  των Συνεδρύων Προςομούωςησ. 
 



ΔΕΚΑΣΟ ΟΓΔΟΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. εκπροςωπεύ το Σωματεύο δικαςτικώσ και 
εξωδύκωσ ενώπιον κϊθε δικαςτικόσ και διοικητικόσ Αρχόσ. 
 
Καλεύ τισ ςυνεδριϊςεισ του Δ.Σ. και των Γ.Σ. ,υπογρϊφει τισ 
προςκλόςεισ μαζύ με τον Γραμματϋα ,προεδρεύει ςτισ ςυνεδριϊςεισ 
,δύνει και αφαιρεύ το λόγο ςε αυτϋσ και κηρύττει την ϋναρξη και τη 
λόξη τουσ. 
 
Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. δεν μπορεύ να εκλεγεύ για περιςςότερεσ από δύο 
διαδοχικϋσ θητεύεσ. 
 
 

ΔΕΚΑΣΟ ΕΝΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
Ο Γραμματϋασ ςυντϊςςει και υπογρϊφει με τον Πρόεδρο την 
ημερόςια διϊταξη των ςυνεδριϊςεων του Δ.Σ. και τησ Γ.Σ. ,κρατϊει 
τα πρακτικϊ ,διεξϊγει την αλληλογραφύα του Σωματεύου 
,ςυνυπογρϊφει με τον Πρόεδρο όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα 
,φυλϊςςει τη ςφραγύδα του Σωματεύου και γενικϊ κϊνει κϊθε 
ςυναφό προσ την ιδιότητϊ του υπηρεςύα. 
 
Τον Γ.Γ. ,όταν απουςιϊζει ,τον αναπληρώνει μϋλοσ που ορύζεται από 
το Δ.Σ. 
 
 

ΕΙΚΟΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ο ΣΑΜΙΑ 
 
 
Ο Ταμύασ διαχειρύζεται το ταμεύο του Σωματεύου.Τηρεύ τα ςχετικϊ 
βιβλύα ,τα παραςτατικϊ ϋγγραφα του ταμεύου και ειςπρϊττει όλα τα 



ϋςοδα και τουσ πόρουσ του Σωματεύου με διπλότυπεσ αποδεύξεισ που 
φϋρουν τη ςφραγύδα του Σωματεύου και την υπογραφό του.Κρατϊει 
τα βιβλύα διαχεύριςησ ,ςυντϊςςει τον οικονομικό απολογιςμό και 
ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομικό κατϊςταςη του Σωματεύου. 
 
Καταθϋτει ςε τρϊπεζα όλεσ τισ ειςπρϊξεισ του Σωματεύου ,δικαιούται 
,όμωσ ,να κρατϊει ςτο ταμεύο το ποςό των 300 ευρώ για τισ 
επεύγουςεσ ανϊγκεσ του Σωματεύου.Το ποςό αυτό 
αναπροςαρμόζεται με απόφαςη του Δ.Σ. ςε ετόςια βϊςη.Η ανϊληψη 
χρημϊτων γύνεται απ’αυτόν ,κατόπιν ϋγκριςησ του Δ.Σ. Ο Ταμύασ 
πληρώνει κϊθε δαπϊνη και ευθύνεται για την εμπρόθεςμη 
εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του Σωματεύου. 
 
Τον Ταμύα ,όταν απουςιϊζει ,αναπληρώνει ϊλλο μϋλοσ του Δ.Σ. 
 
 
 

ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 
Η Ελεγκτικό Επιτροπό εκλϋγεται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεύα τησ εύναι 5ετόσ.Σε αυτόν μπορούν 
να μετϋχουν όλα τα τακτικϊ μϋλη του Σωματεύου.Η Ε.Ε.απαρτύζεται 
από τρύα τακτικϊ μϋλη και τρύα αναπληρωματικϊ.Τα μϋλη τησ δεν 
μπορούν να εύναι μϋλη του Δ.Σ. 
 
Η Ε.Ε. βρύςκεται ςε απαρτύα και μπορεύ να ςυνεδριϊζει ϋγκυρα όταν 
εύναι παρόντα δύο από τα μϋλη τησ.Πρόεδροσ τησ Ε.Ε. ορύζεται 
εκεύνοσ που ςυγκϋντρωςε τισ περιςςότερεσ ψόφουσ.Σε περύπτωςη 
ιςοψηφύασ διενεργεύται κλόρωςη μεταξύ των ιςοψηφούντων. 
 
Ο ϋλεγχοσ τησ οικονομικόσ διαχεύριςησ γύνεται κϊθε χρόνο από την 
Ε.Ε. και αφορϊ τον διαχειριςτικό ϋλεγχο από 1 Ιανουαρύου μϋχρι 31 
Δεκεμβρύου του προηγούμενου ϋτουσ.Η Ε.Ε. προβαύνει ςε ϋλεγχο των 
βιβλύων και υποβϊλλει τισ ϋγγραφεσ εκθϋςεισ ςτη Γ.Σ. 
 
Οι αποφϊςεισ λαμβϊνονται με απόλυτη πλειοψηφύα των παρόντων 
μελών.Το μϋλοσ που διαφωνεύ μπορεύ να διατυπώςει εγγρϊφωσ τη 
διαφωνύα του.Σε περύπτωςη ιςοψηφύασ υπεριςχύει η ψόφοσ του 
Προϋδρου. 
 
 



Δ΄ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 
 
ΕΙΚΟΣΟ ΠΡΩΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΒΙΒΛΙΑ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 
 
Το Σωματεύο τηρεύ : 
 
1.Μητρώο μελών 
 
2.Πρακτικϊ Γ.Σ. 
 
3.Πρακτικϊ Δ.Σ. 
 
4.Βιβλύο Ταμεύου. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφεύλει να φροντύζει για την τακτικό 
τόρηςη και ενημϋρωςη του βιβλύου μητρώου των μελών του 
Σωματεύου ,το οπούο πρϋπει να περιϋχει: 
Α.τα πλόρη ςτοιχεύα των μελών και  
Β.τη χρονολογύα εγγραφόσ και εξόδου των μελών και  
Γ.τισ ςχετικϋσ με κϊθε μϋλοσ αποφϊςεισ του Διοικητικού Συμβουλύου 
ό τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ. 
 
Άν χρειαςτεύ να τηρηθούν και ϊλλα βιβλύα αυτό μπορεύ να 
αποφαςιςτεύ από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 

ΕΙΚΟΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 
 
 
Οι πόροι του Σωματεύου προϋρχονται: 
 
Από τισ ετόςιεσ ςυνδρομϋσ και τισ ϋκτακτεσ και εθελοντικϋσ 
ειςφορϋσ. 
 
Από τισ δωρεϋσ και επιχορηγόςεισ που διατύθενται ςτο Σωματεύο. 



 
Από οποιουςδόποτε ϊλλουσ πόρουσ. 
 
Από δωρεϋσ φυςικών ό νομικών προςώπων τησ ημεδαπόσ ό τησ 
αλλοδαπόσ και από κϊθε φύςεωσ επιχορηγόςεισ του Δημοςύου 
,Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανιςμών ό Νομικών Προςώπων 
Ιδιωτικού και Δημοςύου Δικαύου . 
 
Το δικαύωμα εγγραφόσ και η ετόςια ςυνδρομό των μελών του 
Σωματεύου καθορύζονται με αποφϊςεισ του Διοικητικού Συμβουλύου. 
 
Το ςύνολο των εςόδων του Σωματεύου από κϊθε πηγό θα διατύθεται 
για την εξυπηρϋτηςη των ςκοπών του. 
 
Η διαχειριςτικό περύοδοσ εύναι ετόςια ,αρχύζει από την πρώτη 
Ιανουαρύου και λόγει ςτισ 31 Δεκεμβρύου του ύδιου ϋτουσ , πϋραν τησ 
πρώτησ ,η οπούα δύναται να ϊρχεται από ςυςτϊςεωσ και να λόγει 
ςτισ 31 Δεκεμβρύου του επόμενου ϋτουσ. 
 
 

ΕΙΚΟΣΟ ΣΡΙΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 
 
Η τροποπούηςη του καταςτατικού γύνεται με απόφαςη τησ Γ.Σ. 
,κατόπιν προτϊςεωσ 5 τουλϊχιςτον ταμειακϊ τακτοποιημϋνων 
μελών ,τα οπούα πρϋπει να υποβϊλλουν το προςχϋδιο των 
προτεινόμενων τροποποιόςεων ,αλλιώσ δεν ςυγκαλεύται για τον 
ςκοπό αυτό η Γ.Σ. Για την τροποπούηςη απαιτεύται η παρουςύα των 
μιςών τουλϊχιςτον ταμειακϊ τακτοποιημϋνων μελών και η 
πλειοψηφύα των ¾  των παρόντων. 
 
 

ΕΙΚΟΣΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
ΔΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 
 
Το Σωματεύο διαλύεται με απόφαςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ.Στην 
περύπτωςη αυτό απαιτεύται η παρουςύα των μιςών τουλϊχιςτον 
μελών και η πλειοψηφύα των ¾ των παρόντων. 
 



Το Σωματεύο διαλύεται όταν τα μϋλη του μειωθούν ςε λιγότερα των 
δϋκα. 

ΕΙΚΟΣΟ ΠΕΜΠΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Το διαχειριςτικό ϋτοσ αρχύζει απο την πρώτη Ιανουαρύου και λόγει 
ςτισ 31 Δεκεμβρύου του ιδύου χρόνου.Ο προώπολογιςμόσ 
,ιςολογιςμόσ και απολογιςμόσ ςυντϊςςονται για κϊθε ετόςια χρόςη 
και υποβϊλλονται ςτην πρώτη Γ.Σ. τησ επόμενησ χρονιϊσ. 
 
 

ΕΙΚΟΣΟ ΕΚΣΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Το Σωματεύο με την επωνυμύα “ΈΝ ΕΡΓΩ-ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ” ϋχει ςτρογγυλό ςφραγύδα που φϋρει 
περιφερειακϊ τισ λϋξεισ “ΕΝ ΕΡΓΩ-ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ”. 
 
 

ΕΙΚΟΣΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ό,τι δεν προβλϋπεται από το παρόν καταςτατικό ,ρυθμύζεται από τισ 
διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα και των ςυναφών νόμων. 
 
 

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
Το παρόν καταςτατικό αποτελεύται από τϋςςερα κεφϊλαια με 
ςυνολικϊ εύκοςι επτϊ ϊρθρα και μύα μεταβατικό διϊταξη.Εγκρύθηκε 
και υπογρϊφηκε από όλα τα ιδρυτικϊ μϋλη  ςτισ 30-08-2017 και θα 
υποβληθεύ για ϋγκριςη ςτο Ειρηνοδικεύο Γιαννιτςών. 
 

Γιαννιτςά 30-08-2017 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 


