ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία
Ιδρύεται Σωματείο Ανθρωπιστικό, Φιλανθρωπικό, Πολιτιστικό, Μη Κερδοσκοπικό,
που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ  ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». Στο εξωτερικό το Σωματείο
χρησιμοποιεί την επωνυμία «LADIES UNION OF DRAMA».
ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Δράμας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός
Σκοπός του Σωματείου είναι η προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου στην
υπηρεσία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η συμβολή
του στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης.
Είναι σκοπός φιλανθρωπικός, φιλεκπαιδευτικός και μορφωτικός, επιδιώκοντας την
ανάπτυξη της αλληλεγγύης, την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, της ξενοφοβίας και
του ρατσισμού, την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας, ισονομίας,
ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, τη στήριξη άπορων συμπολιτών και
γενικά, την προαγωγή των μελών του σωματείου και ιδίως των γυναικών σε
μορφωτικά θέματα, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Επιπλέον, σκοπός του σωματείου είναι η αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων
κοινωνικού χαρακτήρα, η δημιουργία ανάλογων δομών και η πραγματοποίηση
αντίστοιχων δράσεων, στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της δημόσιας υγείας
και της κοινωνικής μέριμνας και η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών
σε αυτήν την κατεύθυνση μέσω εκδηλώσεων και ποικίλων μορφών ενημέρωσης.
Ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές τέτοιες δράσεις είναι:
1) η χρηματική ενίσχυση απόρων οικογενειών
2) η χορήγηση φαρμάκων σε μη ασφαλισμένους απόρους
3) η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους νέους για επιμόρφωση ή σπουδές
4) η ίδρυση βρεφονηπιακού σταθμού είτε δομών παροχής φροντίδας παιδιού
(πχ κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων)
5) η ίδρυση ευρύτερων κοινωνικών δομών (Γραφείο Κοινωνικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών, γραφείο Ψυχοκοινωνικής στήριξης, Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και
Οικογένειας κ.α.)

6) η διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, εορτών, διαλέξεων,
συνεστιάσεων και ποικίλων άλλων, με κύριο γνώρισμά τους την προσφορά
κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου
7) η ίδρυση και λειτουργία ξενώνα για τη φιλοξενία αναξιοπαθούντων,
κακοποιημένων γυναικών και παιδιών κ.α.
8) η ίδρυση Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας για άτομα και οικογένειες που
βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, άτομα με προβλήματα στέγασης και όσους
αντιμετωπίζουν γενικώς προβλήματα διαβίωσης
9) η ίδρυση Τράπεζας Τροφίμων, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία,
κοινωνικά φροντιστήρια κλπ
10) η προώθηση ανθρώπων χωρίς στέγη σε χώρους φιλοξενίας στη Δράμα και αλλού
11) η ίδρυση λαϊκής βιβλιοθήκης
12) η συμμετοχή σε προγράμματα επείγουσας ή μη ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και
αναπτυξιακής βοήθειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Μέσα Δράσης
1.Τα μέσα δράσης του Σωματείου είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: δημοσιεύσεις,
συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, μελέτες, αναλύσεις, επιχορηγήσεις, υποτροφίες,
βραβεία και μετάλλια, υποστήριξη ή διαχείριση κοινωνικών και ιατρικών
οργανισμών, δομών ή φορέων, πρωτοβουλίες στον κοινωνικό προνοιακό χώρο και
στο χώρο της υγεία, συνεργασίες με φορείς οικονομικούς και κοινωνικούς.
2.Το Σωματείο μπορεί επίσης να υπογράφει συμφωνίες για την πραγματοποίηση
ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ όπως δημόσιους
φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις,
οργανισμούς και οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά
κέντρα κ.λπ.
3.Το Σωματείο συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς (ΝΠΙΔ, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσει, Εθελοντικές οργανώσεις κ.λπ.) που έχουν παρεμφερείς ή αντίστοιχους
σκοπούς.
4.Το Σωματείο δύναται να συμμετέχει σε ομοσπονδίες οργανισμών με αντίστοιχους
σκοπούς. Επίσης, δύναται να δημιουργήσει, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλον ή
άλλους φορείς, Σωματεία ή άλλα ΝΠΙΔ για την εκπλήρωση των σκοπών που
συμπεριλαμβάνονται στο Άρθρο 3.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠρογράμματαΑποστολές και άλλες δραστηριότητες
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Σωματείο δημιουργεί και εφαρμόζει
προγράμματα, δραστηριότητες και αποστολές παροχής κοινωνικών,
ψυχολογικών, νομικών, ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε πληθυσμούς,
όπου υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ανωτέρω. Επίσης οργανώνει
δραστηριότητες που έχουν συμπληρωματικό, υποστηρικτικό ή βοηθητικό ρόλο ως

προς την κοινωνική, ιατρική και υγειονομική δράση και διενεργεί εκδηλώσεις,
ημερίδες, συνέδρια, ομιλίες, παρουσιάσεις καθώς και εκδόσεις ενημερωτικών
εντύπων, περιοδικών κ.λπ..
Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε
προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας καθώς και του οικονομικού τους
κόστους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος
ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα του Σωματείου.
Το Σωματείο δρα σύμφωνα με τους προαναφερθέντες σκοπούς αφού λάβει γνώση
των αναγκών των πληθυσμών στους οποίους απευθύνεται και με τη σύμφωνη
γνώμη αυτών, διατηρώντας παράλληλα αναφαίρετο το δικαίωμα να αρνηθεί τη
συμμετοχή του εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παρέμβασης.
Επιπλέον, για την εκπλήρωση των αναφερόμενων στόχων, το Σωματείο
αναλαμβάνει κι άλλες δραστηριότητες στις οποίες, ενδεικτικά και μη
αποκλειστικά, συμπεριλαμβάνονται:
 Η εκπαίδευση και η εν γένει παροχή των αναγκαίων γνώσεων στα μέλη
του Σωματείου για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ή στις εν γένει
δραστηριότητές του.
 Η διοργάνωση ειδικών ανοιχτών ενημερωτικών σεμιναρίων,
εκδηλώσεων, εκθέσεων και κάθε άλλη ενέργεια για την πληροφόρηση
του κοινού και την ευαισθητοποίησή του στις ιδέες και του σκοπούς του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Μέλη
1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το
18ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν στην Δράμα, ανεξάρτητα από
ιδιότητα και επάγγελμα και εφόσον αποδέχονται ανεπιφύλακτα το
καταστατικό του Σωματείου.
Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από σχετική αίτησή τους προς το Δ.Σ., με
δήλωση περί αποδοχής του καταστατικού. Το Δ.Σ. αποδέχεται ή απορρίπτει την
αίτηση με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του. Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται τουλάχιστον μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής, θα πρέπει η σχετική απόφαση να είναι
αιτιολογημένη.
1) Για την συμμετοχή τακτικού μέλους σε αρχαιρεσίες τακτικής Γ.Σ. του
Σωματείου απαιτείται να έχει την άνω ιδιότητα τουλάχιστον τέσσερες μήνες
πριν από τις αρχαιρεσίες.
2) Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
Τακτικά είναι όσα συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου αυτού
του άρθρου.

Αρωγά είναι τα μέλη που ενώ δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού, βοηθούν
οικονομικά ή με κάθε άλλο τρόπο την επίτευξη των σκοπών του.
Η ανακήρυξή τους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.
Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, με πρόταση του Δ.Σ., από την Γ.Σ. των
μελών, άτομα που κατέχουν υψηλές δημόσιες θέσεις, καθώς και όσοι πρόσφεραν
εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο και βοήθησαν αποτελεσματικά στην υλοποίηση
των σκοπών του.
Σαν αρωγά και επίτιμα μέλη, μπορούν να ανακηρύσσονται και άνδρες, που πλην των
παραπάνω, θα έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας. Μέλος του Σωματείου που επί σειρά
ετών διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. και είχε σημαντική προσφορά στην υλοποίηση των
στόχων του, ανακηρύσσεται με απόφαση της Γ.Σ. επίτιμος πρόεδρος του Σωματείου.
Στο πιο πάνω μέλος δίνεται τιμητικά η δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και προεδρίας των Γενικών Συνελεύσεων του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών
Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γ.Σ. αυτού,
στις συζητήσεις, ψηφοφορίες και αποφάσεις και να λαμβάνει γνώση των πρακτικών
των Γ.Σ., οποτεδήποτε, καθώς επίσης και του ισολογισμού και απολογισμού του
Σωματείου. Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται σε καταβολή: α) δικαιώματος εγγραφής
εφ΄άπαξ δέκα (10) Ευρώ β) ετήσιας συνδρομής είκοσι (20) Ευρώ γ) των έκτακτων
εισφορών που επιβάλλονται από την Γ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να
αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω και προς τα κάτω οι καθορισμένες τακτικές
εισφορές των μελών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Διαγραφή και αποβολή μέλους
Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του ΔΣ, διαγράφεται από μέλος
του Σωματείου κάθε μέλος, το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους
σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων
των οργάνων του Σωματείου, παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο ή έπαυσαν να υπάρχουν οι ιδιότητες
που απαιτούνται για την εγγραφή του.
Το Δ.Σ. υποχρεούται εφόσον συντρέχει περίπτωση διαγραφής μέλους για μη
εκπλήρωση οικονομικής του υποχρεώσεως να το ειδοποιήσει εγγράφως μέσα σε ένα
(1) μήνα, καλώντας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε εύλογο χρόνο, μετά την
παρέλευση του οποίου προβαίνει στην διαγραφή του.
Το. Δ.Σ. υποχρεούται να ειδοποιήσει το διαγραφόμενο μέλος μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από τη διαγραφή του ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξελθόντων μελών
Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με την ελεύθερη βούλησή τους
από το Σωματείο, αφού προηγουμένως καταβάλλουν τις εισφορές τους για το
διάστημα που διετέλεσαν μέλη.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ισοτιμία μελών
Όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου είναι:
1) τα ποσά που προέρχονται από το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές ή
έκτακτες εισφορές των μελών.
2) τα ποσά που προέρχονται από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή ενέργειες
ευαισθητοποίησης του κοινού.
3) κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές ή διακρατικές επιχορηγήσεις και οι πάσης
φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Ελληνικούς ή Διεθνείς
θεσμικούς Φορείς.
4) οι παροχές ή επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε Ελληνικό ή Ξένο Νομικό ή
Φυσικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
5) οι παροχές, δωρεές ή επιχορηγήσεις από άλλες Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, Σωματεία.
6) οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
7) τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
8) τα ποσά που προέρχονται από πάσης φύσεως ερανικές εισφορές.
9) τα ποσά που προέρχονται από διοργάνωση εκδρομών, εορτών, παραστάσεων.
Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που
υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις
οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του
Σωματείου, δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Σχέσεις με άλλες οργανώσεις
Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται ή να γίνεται μέλος σε άλλες ενώσεις,
συνδέσμους, υπερκείμενα σωματεία, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή
διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλει στη δημιουργία άλλων μη
κερδοσκοπικών φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρία, σωματείο, ίδρυμα, μη
κυβερνητική οργάνωση κ.λπ.) εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με τη συμμετοχή του
σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές
του.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Τήρηση Λογ/σμού σε Τράπεζα
Το Σωματείο διατηρεί τουλάχιστον έναν (1) ή και περισσότερους τραπεζικούς
λογαριασμούς σε υποκαταστήματα τραπεζών της Δράμας, τα οποία επιλέγονται με
απόφαση του ΔΣ, ώστε να κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το
ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος κινήσεως λογαριασμού και Βιβλία
1. Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
ΓΕΝΙΚΑ:
α) Μητρώο των μελών, όπου αναγράφονται όλα τα μέλη.
β) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ. Σ..
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
ε) Βιβλίο κινητής περιουσίας του Σωματείου (χρεόγραφα, μετοχές κλπ.)
στ) Βιβλίο ακίνητης περιουσίας του σωματείου (κτηματολόγιο), το οποίο πρέπει να
είναι θεωρημένο από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία.
2. Τα βιβλία της παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ τηρούνται με ευθύνη του Δ.Σ. του
Σωματείου, τα δε υπ’ αριθμ. γ, δ, ε και στ αριθμούνται και θεωρούνται στην
τελευταία σελίδα με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:
1.Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών: Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται κατά το
τέλος κάθε λογιστικού έτους:
α) Απογραφή της κινητής περιουσίας του σωματείου της οποίας πρέπει να
ενεργείται λεπτομερώς η ακριβή εκτίμηση και ταξινόμηση κατά κατηγορία. Η
απογραφή ενεργείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
β) Ισολογισμός.
2.Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται με λεπτομέρεια και σχετική ερμηνεία
όλα τα έσοδα και οι πληρωμές του Σωματείου.

Οι εισπράξεις ενεργούνται από το Ταμείο με έκδοση γραμματίων εισπράξεως,
καταχωρούνται στο βιβλίο ταμείου και κατατίθενται σε τηρούμενο τραπεζικό
λογαριασμό σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών μονογράφεται κατά σελίδες από την Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Σωματείου, θεωρείται από το Δ.Σ. και ελέγχεται από τη Γ.Σ. αυτού.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Νόμιμος τρόπος εισπράξεων
Η είσπραξη κάθε εσόδου του Σωματείου ενεργείται βάσει διπλότυπης
αποδείξεως θεωρημένης από την αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία.
Το Σωματείο διατηρεί βιβλίο όπου καταχωρείται:
α) ο αύξων αριθμός πράξεως θεωρήσεως τον οποίο θα παίρνει το Σωματείο
στο ειδικό τηρούμενο βιβλίο της Αρχής που θεωρεί.
β) Ο αριθμός των θεωρουμένων αποδείξεων.
γ) Ο χαρακτήρας αυτών.
δ) Το ονοματεπώνυμο αυτού που παραλαμβάνει τα έντυπα αποδείξεων και
εξουσιοδοτείται από το Σωματείο γι αυτό το σκοπό.
Το βιβλίο αυτό θα φέρει ειδική στήλη στην οποία θα υπογράφει ο υπάλληλος
που θεώρησε τις αποδείξεις.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αποδείξεων μιας οικονομικής χρήσεως για
την επόμενη.
Έντυπα αποδείξεων τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ολικά ή μερικά εντός της
οικονομικής χρήσεων για την οποία θεωρήθηκαν κατατίθενται στην Αρχή για
ακύρωση των μη χρησιμοποιηθέντων ή κυρωθέντων φύλλων.
Η τυχόν ακύρωση αποδείξεων λόγω μη χρησιμοποιήσεώς τους, καθώς και
κάθε παρατήρηση σχετική προς τις θεωρούμενες αποδείξεις θα αναγράφεται στο
σχετικό βιβλίο. Κάθε είσπραξη του Σωματείου που γίνεται με άλλο τρόπο είναι
παράνομη και άκυρη.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Όργανα του Σωματείου
Όργανα του Σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από το Δ.Σ. αυτού που αποτελείται από
εννέα (9) μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. μαζί με πέντε (5) αναπληρωματικά
εκλέγονται από τη Γ.Σ.
2. Σε περίπτωση θανάτου αποχωρήσεως, αποβολής ή διαρκούς κωλύματος
κάποιου μέλους του Δ.Σ. και εφόσον εξαντλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη

συγκαλείται αμέσως η Γ.Σ. προκειμένου να διενεργηθούν αναπληρωματικές
εκλογές.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Μέλη Δ.Σ. – Κωλύματα
1. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να είναι όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου, που
συμπλήρωσαν τουλάχιστον τέσσερις μήνες από την εγγραφή τους σε αυτό.
2. Αποκλείονται από τη Διοίκηση μέλη του Σωματείου, που στερήθηκαν
αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών τους
δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
3. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Διοικήσεως: α) αλλοδαποί β) καταδικασθέντες
αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα των
πλημμελημάτων της κλοπής υπεξαιρέσεως, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας,
εκβιάσεως, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλίας,
παραχαράξεως, παραβάσεων των Νόμων περί ναρκωτικών, παραβάσεως των
διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος καθώς επίσης και για
κάθε αδίκημα που πηγάζει από ιδιοτέλεια ή για έγκλημα κατά των ηθών ή
έχουν αποστερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των
πολιτικών τους δικαιωμάτων και εφόσον διαρκεί η αποστέρηση αυτή. Επίσης
δεν μπορούν να είναι μέλη της Διοικήσεως του Σωματείου όσοι δεν έχουν
πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
4. Κάθε υποψήφιος για την ανάδειξή του στο Δ.Σ. του Σωματείου υποχρεούται
να υποβάλλει στο Δ.Σ. πριν από την ανάδειξή του δήλωση περί του ότι στο
πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Συγκρότηση και Συνεδριάσεις του Δ.Σ.
1. Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών συνέρχονται, μετά από
πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, και αφού συγκροτηθούν σε σώμα
εκλέγουν με μυστική και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, μεταξύ τους:
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενική και Ειδική Γραμματέα, Ταμία και Έφορο
εκδηλώσεων.
2. Τα εκλεγέντα μέλη παραλαμβάνουν ακολούθως από το απερχόμενο Δ.Σ. την
διοίκηση του Σωματείου καθώς και κάθε στοιχείο που ανήκει σε αυτήν.
3. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μια φορά τον μήνα χωρίς
προηγούμενη πρόσκληση και σε ημέρες που ορίζονται από αυτό. Το Δ.Σ.
μπορεί να συνέλθει και εκτάκτως, κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο από την
Πρόεδρο του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε
μέλη του.
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει
τα οριζόμενα από το Νόμο, το καταστατικό, τον κανονισμό εργασιών και τις
αποφάσεις της Συνελεύσεως, εν γένει δε είναι υπεύθυνο για την καλή
διαχείριση και διοίκηση του Σωματείου, έχοντας τις ευθύνες που προκύπτουν
από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Τα μέλη της Διοικήσεως δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη
εργασία ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται την
λήψη αμοιβής για προσφορές κάθε φύσεως άλλων υπηρεσιών ή προσβλέπουν
σε επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου προμήθειας ή οποιασδήποτε
άλλης παροχής προς το Σωματείο.
3. Τα μέλη της διοικήσεως δεν δικαιούνται καθ΄οιονδήποτε τρόπο
αποζημιώσεως, λόγω απασχολήσεως τους στις υποθέσεις του Σωματείου ή για
άλλη αιτία.
4. Απαγορεύεται η μίσθωση ακινήτου, που ανήκει στο Σωματείο από τα μέλη
της Διοικήσεως αυτού ή συγγενών αυτών κατ΄ευθείαν μεν γραμμή
απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι του τετάρτου βαθμού. Απαγορεύεται
επίσης η μίσθωση ακινήτου που ανήκει στο Σωματείο από προσωπικές
εταιρείες των οποίων τα μέλη είναι συγγενείς των μελών της διοικήσεως του
Σωματείου κατευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι
τετάρτου βαθμού. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ισχύουν και για τις Ανώνυμες
Εταιρείες τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων είναι συγγενείς των μελών της
Διοικήσεως του Σωματείου κατ΄ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως εκ πλαγίου
δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Θητεία Διοικήσεως
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου του επομένου των
αρχαιρεσιών έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 4ου έτους της θητείας του.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Καθήκοντα ΠροέδρουΑντιπροέδρουΓεν. Γραμματέα και Ταμία
1. Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά ή εξώδικα ενώπιον κάθε
Δικαστηρίου και αρχής, συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις, εισηγείται σε αυτό γα κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και
διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του
Δ.Σ., υπογράφει τα έγγραφα μαζί με την Γενική γραμματέα ή άλλη
εντεταλμένη Σύμβουλο, υπογράφει τα προς πληρωμή ή είσπραξη εντάλματα
προς την Ταμία, εκθέτει τον απολογισμό της δράσεως του Δ.Σ. και την
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κατάσταση στη Γ.Σ. και παρέχει σε όλες τις Αρχές τις πληροφορίες που
ζητούν.
Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε
όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει με
απόφασή του και επιπλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες στην Αντιπρόεδρο.
Η Γενική Γραμματέας επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών του Δ.Σ.,
διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτού και
υπογράφει μαζί με την Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις εντολές. Η Ειδική
Γραμματέας διεκπεραιώνει τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου με τα μέσα
μαζικής επικοινωνίας.
Η Ταμίας επιμελείται της εισπράξεως παντός εσόδου του Σωματείου και
διενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και κατά την υπό
του νόμου και των διατάξεων του παρόντος διαγραφόμενη διαδικασία.
Η Ταμίας κρατά στα χέρια της το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ όλα δε
τα υπόλοιπα ποσά τα καταθέτει σε τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Λειτουργία Ξενώνα

Ο ξενώνας φιλοξενίας με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΦΙΛΙΞΕΝΙΑΣ» λειτουργεί με βάση εσωτερικό κανονισμό, που συντάσσεται με
ευθύνη του ΔΣ και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. των μελών.
Ο ξενώνας διοικείται από τριμελή επιτροπή που διορίζεται με αποκλειστική ευθύνη
του Δ.Σ. και αποτελείται από την Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τη Γεν. Γραμματέα
του ΔΣ, με θητεία αντίστοιχη της θητείας του ΔΣ. Η Επιτροπή Διοίκησης του ξενώνα,
ελέγχεται από το Δ.Σ. και λογοδοτεί σε αυτό όποτε της ζητηθεί.
Οι αναγκαίοι πόροι για τη λειτουργία του ξενώνα, θα προέρχονται από κάθε μορφής
επιχορηγήσεις του Σωματείου από την Πολιτεία, Δήμους, Κοινότητες, από νομικά
πρόσωπα του Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, από δωρεές, κληρονομιές και
κληροδοσίες φυσικών προσώπων, καθώς και από το προϊόν οικονομικών εξορμήσεων
και εκδηλώσεων του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο
του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού, η οποία δεν υπάγεται
δυνάμει του παρόντος στο Δ.Σ.
2. Κάθε μέλος έχει μία μόνο ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως
1. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. του Σωματείου στις παρακάτω περιπτώσεις:
Τακτικώς μεν μια φορά το χρόνο για την διενέργεια όσων αναγράφονται στο
άρθρο 30 και ανά τετραετία για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
2. Η Γ.Σ. συγκαλείται επίσης εκτάκτως κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον
του σωματείου με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ή κατόπιν εγγράφου αιτήσεως
του 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
3. Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς το Δ.Σ. και περιέχει το σκοπό και τα θέματα,
για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 26ο
Πρόσκληση μελών
Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. πρέπει να αναγράφουν τον τόπο, χρόνο και τα προς
συζήτηση θέματα, υπογράφονται δε από την Πρόεδρο ή την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Σε περίπτωση συγκλήσεως κατόπιν εξουσιοδοτήσεως μελών από το Μον/μελές
Πρωτοδικείο οι προσκλήσεις υπογράφονται από αυτούς που πήραν την σχετική
άδεια.
2. Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται με δημοσίευμα σε μία εφημερίδα της έδρας του
σωματείου και πρέπει να περιέχουν όλα τα θέματα που θα συζητηθούν. Ομοίως οι
προσκλήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
ΑΡΘΡΟ 27ο
Απαρτία
Για να είναι έγκυρη η Γ.Σ. αρκεί η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων
μελών.
Αφού βεβαιωθεί η απαρτία, η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία μέχρι
το τέλος της συζητήσεως όλων των θεμάτων της ημερήσια διατάξεως, οι δε
αποχωρούντες θεωρείται ότι αρνούνται ψήφο ή γνώμη, εκτός εάν με απόφαση της
πλειοψηφίας αναβληθεί η Συνέλευση. Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία στην πρώτη
Συνέλευση συνέρχεται νέα χωρίς νεώτερη πρόσκληση μετά από επτά (7) ημέρες στον
ίδιο τόπο και την αυτή ώρα, η οποία θεωρείται σε απαρτία με μόνο τους παρόντες,
εκτός εάν πρόκειται περί εξαιρετικής απαρτίας και αυξημένης πλειοψηφία.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Λήψη αποφάσεων
Στην αρχή της Συνεδριάσεως της Γ.Σ. προεδρεύει η Πρόεδρο του Δ.Σ., μέχρι να
εκλεγούν μεταξύ των μελών της, πρόεδρος και δύο πρακτικογράφοι για την τήρηση
των πρακτικών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων
δικαίωμα ψήφου.
Ως απόλυτος πλειοψηφία θεωρείται το ήμισυ πλέον μιας ψήφου.
Για να μετάσχει το μέλος στη Συνέλευση πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του προς το Σωματείο.
Για λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του Σωματείου, που προβλέπεται
από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1111/72 απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και
υπογράφονται από την Πρόεδρο αυτής, και τις πρακτικογράφους. Το βιβλίο αυτό
είναι ελεύθερο και προσιτό για τα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 29ο
Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία διενεργείται, με ανάταση των χεριών εκτός και αν πρόκειται περί
προσωπικών θεμάτων ή αρχαιρεσιών, οπότε διεξάγονται μυστικές ψηφοφορίες, με
ψηφοδέλτια. Για το σκοπό αυτό εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελής εφορευτική
επιτροπή, η οποία επιμελείται τη συλλογή και διαλογή των ψήφων.
Εάν κατά την ψηφοφορία που αφορά προσωπικά θέματα προκύψει ισοψηφία αυτή
επαναλαμβάνεται μια ακόμη φορά. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να ληφθεί
απόφαση το θέμα επαναφέρεται σε προσεχή συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη
αποφάσεως. Αν το παραπάνω θέμα προκύψει σε αρχαιρεσίες διενεργείται κλήρωση
μεταξύ των μελών που ισοψήφισαν.
ΑΡΘΡΟ 30ο
Δικαιοδοσία Γενικής Συνελεύσεως
Η Γ.Σ. αποτελεί το κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για τις υποθέσεις του
Σωματείου και ασκεί την ανώτερη εποπτεία πάνω σε αυτό. Ειδικότερα η Γ.Σ. έχει τις
εξής δικαιοδοσίες:
α) Ελέγχει τη δράση του Δ.Σ. και ανακαλεί τα μέλη αυτού.
β) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και του
ισολογισμού και απολογισμού του παρελθόντος έτους.
γ) Αποφασίζει για την κτήση κινητών ή ακίνητων όταν υπάρχει επαχθής αιτία.
δ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών με τρόπο.
ε) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει επί διαφορών κατά την ερμηνεία του,
κατά την ειδική νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία.
στ) Εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου.
ζ) Εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας.
η) Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που ελήφθησαν έγκυρα είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη
και για τους απόντες.
.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Ειδικές Επιτροπές
Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Δ.Σ.
μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Σωματείου, η
αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται εκάστοτε με
απόφαση του Δ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 32ο
Εξελεγκτική Επιτροπή – Οικονομικός έλεγχος
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της διαρκεί όσο και
αυτού. Είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη.
1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου αναφερόμενος σε όλα
τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και πηγές, αυτών καθώς και στις δαπάνες του
πραγματοποιήθηκαν διενεργείται κάθε χρόνο από την Ε.Ε. κατά την τακτική
ετήσια Γ.Σ., μέσα δε σε ένα (1) μήνα από την έγκριση υποβάλλεται και στην
εποπτεύουσα αρχή.
2. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου καθώς και η έκθεση της Ε.Ε.
υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη συνέλευση των μελών μέσα σε
ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους, μέσα δε σε ένα (1) μήνα από
την έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή.
ΑΡΘΡΟ 33ο
1. Κληροδοσίες και δωρεές με τρόπο, γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της
συνελεύσεως των μελών, που παρέχεται με πλειοψηφία του μισού
τουλάχιστον αριθμού μελών του Σωματείου.
Κληρονομίες που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία
απογραφής. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο
σκοπό, τελούν κάτω από ιδιαίτερη διαχείριση στα πλαίσια του προϋπολογισμού του
Σωματείου, ή τυχόν δε πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται
αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.
ΑΡΘΡΟ 34ο
Τροποποίηση καταστατικού
Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται από τη Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται
με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Συνέλευση μελών, τα οποία
πρέπει να αποτελούν το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών.
Για τροποποίηση του σκοπού του σωματείου εντός των πλαισίων του αρ. 1 του Ν.Δ.
1111/1972 απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

ΑΡΘΡΟ 35ο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Κανονισμός Προμηθειών Προϊόντων και
Υπηρεσιών
1. Με κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γ.Σ. ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται
αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου. Οι κανονισμοί αυτοί
κοινοποιούνται έγκαιρα στην εποπτεύουσα αρχή.
2. Το Δ.Σ., με απόφασή του δύναται να συντάσσει κανονισμό προμηθειών, προϊόντων
και υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 36ο
Διάλυση σωματείου
1. Το Σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα.
Το Σωματείο δεν διαλύεται, εφόσον το αρμόδιο Δικαστήριο αιτήσει της
εποπτεύουσας αρχής, διορίσει προσωρινή διοίκηση και εκ μη μελών αυτού και
εφόσον κατά τη διάρκεια της θητεία της οριζόμενης με δικαστική απόφαση ήθελε
συμπληρωθεί ο κατά νόμο απαιτούμενος ελάχιστον αριθμός μελών.
Μεταβολή του σκοπού του σωματείου σε άλλο, που δεν προβλέπεται από το
αρθ. 1 του Ν.Δ. 1111/72, αποτελεί λόγο διαλύσεως αυτού, που γίνεται
υποχρεωτικά χωρίς να έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αρθ.
100 Α.Κ.
2. Το σωματείο διαλύεται με απόφαση του οικείου Δικαστηρίου μετά από
αίτηση της διοικήσεώς του ή του ενός πέμπτου των μελών ή της
εποπτεύουσας αρχής:
α) Αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών ή άλλων αιτιών είναι αδύνατη η
ανάδειξη διοικήσεως ή εν γένει είναι αδύνατη η εξακολούθηση λειτουργίας του
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
β) Αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του ή αν εξ αιτίας μεγάλης αδράνειας συνάγεται
εγκατάλειψη του σκοπού αυτού.
Επί ακουσίας διαλύσεως σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος πρέπει αντίγραφο
της αποφάσεως της συνελεύσεως των μελών του σωματείου περί διαλύσεώς του
να κοινοποιηθεί με φροντίδα του Προέδρου της συνελεύσεως, μέσα σε ένα μήνα
από τη λήψη της στο αρμόδιο Δικαστήριο για να εγγραφεί στο κατά το αρθ. 78
του Α.Κ. και ενημέρωση του σχετικού φακέλου, ως και στην εποπτεύουσα αρχή.
ΑΡΘΡΟ 37ο
Εκκαθάριση
Η εκκαθάριση ενεργείται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δικαστήριο.
1. Ο εκκαθαριστής επέχει θέση διοικούντος το Σωματείο.
Η εξουσία του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.
2. Χρόνος εκκαθαρίσεως ορίζεται το έτος

3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται μετά το πέρας του έργου του να υποβάλλει στην
εποπτεύουσα αρχή έκθεση περί των ενεργειών του για την εκκαθάριση της
περιουσίας του Σωματείου.
Η εκκαθάριση ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως
κληρονομίας που εφαρμόζονται ανάλογα
ΑΡΘΡΟ 38ο
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», έχει δική του σφραγίδα, που φέρει κυκλικά την επωνυμία αυτού και
το έτος ιδρύσεώς του 1929. Έμβλημα του Συλλόγου είναι η κεφαλή του
Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου.
ΑΡΘΡΟ 39ο
Για το κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1111/72 «περί Φιλανθρωπικών Σωματείων» σε
περίπτωση δε ασάφειας κάποιου άρθρου αποφαίνεται η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία
του ½ τουλάχιστον των τακτικώς εντάξει μελών του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 40ο
Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 40 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από την
τακτική Γ.Σ. του σωματείου της 14/09/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

