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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«Δράση για την Άγρια Ζωή - Σωματείο για τη Μελέτη, Περίθαλψη και 
Επανένταξη της Άγριας Ζωής και τη Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας» 
 
 

Άρθρο 1 (Σύσταση) 

Ιδρύεται σήμερα ημέρα Τετάρτη 03 Ιουνίου του έτους 2009 στη Θεσσαλονίκη Σωματείο με την επωνυμία 

«Δράση για την Άγρια Ζωή – Σωματείο για τη Μελέτη, Περίθαλψη και Επανένταξη της Άγριας Ζωής και τη 

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας». 

Άρθρο 2 (Έδρα) 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη, οδός Αναστασίου Νάλτσα, αριθμός 1. Με απόφαση του Δ.Σ. 

μπορεί να ιδρύονται Γραφεία και Παραρτήματα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού. 

Άρθρο 3 (Σκοπός) 

Ο σκοπός του Σωματείου είναι να συμβάλλει (α) στη διατήρηση της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας και 

(β) στην προστασία των πολιτών από ζωοανθρωπονόσους. Ακρογωνιαίο λίθο του Σωματείου αποτελεί ο 

σεβασμός στις διάφορες μορφές ζωής που απαντώνται στον πλανήτη και του ρόλου τους στα ποικίλα 

οικοσυστήματα που αναπτύσσονται σε αυτόν. Πρωτεύουσα θέση αποτελεί φυσικά και ο ίδιος ο άνθρωπος ο 

οποίος ωφελείται ποικιλοτρόπως από τη συμβίωσή του με τους άλλους οργανισμούς χωρίς τους οποίους δεν 

θα μπορούσε να επιβιώσει. 

Άρθρο 4 (Επίτευξη σκοπού) 

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, όπως: 

α) Λειτουργία Κέντρου Επανένταξης Άγριας Ζωής για την περίθαλψη εκείνων των άγριων ζώων που 

προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και είναι ανήμπορα να επιβιώσουν μόνα τους (ασθενή, εξαντλημένα, 

τραυματισμένα, κ.λπ.), με πρωταρχικό στόχο την απελευθέρωσή τους. 

β) Διενέργεια επιχειρήσεων διάσωσης ανήμπορων άγριων ζώων σε κάθε γωνιά της επικράτειας, όποτε αυτό 

κρίνεται αναγκαίο και στην περίπτωση που αυτά δεν μπορούν να φτάσουν έγκαιρα με κάποιο άλλο τρόπο 

στο Σωματείο. 

γ) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με συμμετοχή σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας μέσω της περισυλλογής πτηνών (υδρόβια κ.α.) καθώς και άλλων ζώων τα οποία πιθανόν να 

έχουν κάποιο μεταδιδόμενο νόσημα, της μεταφοράς τους με κατάλληλα μέσα σε ειδική καραντίνα, της 

λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και της προώθησής τους σε κτηνιατρικά εργαστήρια για την εξέταση 

τους και την εξακρίβωση της κατάστασης της υγείας των ζώων. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων σε 

συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και λοιπές κρατικές υπηρεσίες για την πρόληψη και προστασία της 
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δημόσιας υγείας και της ελληνικής πτηνο - κτηνοτροφίας από τη μεταφορά τυχόν μεταδιδόμενων 

νοσημάτων. Η υποστήριξη των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών προς αυτή την κατεύθυνση και η εν γένει 

συμβολή με κάθε νόμιμο πρόσφορο μέσο σε θέματα πολιτικής προστασίας της αρμοδιότητάς του. 

δ) Εφαρμογή ποικίλων προγραμμάτων επανένταξης άγριων ζώων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με 

επιστημονικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας γνώσεις και εμπειρία που υπάρχει σε τέτοια θέματα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

ε) Μέριμνα της διαβίωσης των άγριων ζώων που κρίνονται ότι δεν είναι δυνατό να επιβιώσουν ελεύθερα στο 

φυσικό τους βιότοπο, δημιουργώντας για αυτά συνθήκες που θα προσομοιάζουν με τα ενδιαιτήματα τα 

οποία χρησιμοποιεί το κάθε είδος στη φύση. 

στ) Αναπαραγωγή διαφόρων ειδών, με έμφαση στα απειλούμενα είδη, με ζώα τα οποία νοσηλεύτηκαν στο 

Σωματείο ή άλλες παρεμφερείς οργανώσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και δεν ήταν δυνατή η επανένταξή 

τους στο φυσικό περιβάλλον, σε κατάλληλους για κάθε είδος διαμορφωμένους χώρους, έπειτα από σχετική 

έρευνα που θα κάνει το Σωματείο ή συνεργαζόμενοι με αυτό επιστήμονες και επιστημονικές ομάδες, 

χρησιμοποιώντας γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από άλλους φορείς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Η 

ανάπτυξη των νεοσσών και των νεογνών που θα γεννούνται με επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους, ούτως 

ώστε να καθίστανται αυτά επανεντάξιμα στη φύση και να εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επανένταξης στην 

ίδια ή άλλη περιοχή η οποία κρίνεται ότι είναι κατάλληλη, ανάλογα με το είδος. 

ζ) Φροντίδα όσων άγριων ζώων δεν ανήκουν στην ελληνική πανίδα έως ότου να βρεθούν, σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθώς και άλλους φορείς, κατάλληλοι χώροι στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 

για τη φιλοξενία τους, την κοινωνικοποίησή τους και την επανένταξή τους εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό σε 

κατάλληλα περιβάλλοντα ανάλογα με το είδος. 

η) Δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων και προμήθεια του εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών 

που απαιτούνται για την επίτευξη του έργου του. 

θ) Συνεργασία με εθνικούς ή διεθνείς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, φυσικά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου, τα υπουργεία, τις κρατικές υπηρεσίες (Δασική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική, 

κ.α.), τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ΟΤΑ, τους Φορείς Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων και 

λοιπών προστατευόμενων περιοχών, τα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, κοινωφελή ιδρύματα, φιλοζωικά σωματεία και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και με κέντρα 

περίθαλψης και επανένταξης άγριων ζώων σε όλο τον κόσμο, αλλά και συμμετοχή σε κάθε είδος φορέα 

διαχείρισης και λειτουργίας με αντικείμενο το σκοπό του Σωματείου. 

ι) Συνεργασία με το παλαιότερο και πλέον έμπειρο κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων στην Ελλάδα το 

«Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων» και υποστήριξη με κάθε τρόπο της δράσης και προσφοράς του 

στην κοινωνία, στο βαθμό πάντα των δυνατοτήτων του Σωματείου. 

ια) Τήρηση στοιχείων και οργάνωση αρχείου για τη διερεύνηση και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις 

απειλές της άγριας ζωής. 

ιβ) Πολιτικές και νομικές παρεμβάσεις προς τα εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά όργανα για θέματα που 

αφορούν την απώλεια ή υποβάθμιση της βιολογικής ποικιλότητας καθώς και τη βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου που αφορά την περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων και την εν γένει προστασία των άγριων 

ζώων, των βιότοπων τους και του φυσικού περιβάλλοντος. 

ιγ) Εφαρμογή δράσεων για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των ενδιαιτημάτων της. 
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ιδ) Ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης τόσο μέσω της καθημερινής δράσης του Σωματείου όσο 

και με τη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας αλλά και την εφαρμογή προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με ομιλίες, συμμετοχή ή διενέργεια 

εκθέσεων, συνεδρίων, συμποσίων, ειδικών σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκθέσεων και 

παντός τύπου εκδηλώσεων σχετικών με το σκοπό του Σωματείου, δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας στο 

διαδίκτυο, συγγραφή και παραγωγή βιβλίων, εντύπων, φυλλαδίων, φωτογραφικών λευκωμάτων και 

οπτικοακουστικού υλικού (όπως βίντεο, DVD, CD-Rom), την παραγωγή κινηματογραφικών και  

ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών σχετικών με τη δράση του. 

ιε) Εκπόνηση ή ανάθεση επιστημονικών μελετών και ερευνών. 

ιστ) Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή προγράμματα που είναι σύμφωνα με το σκοπό του 

Σωματείου. 

ιζ) Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και τεχνογνωσίας στους 

πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών με έμφαση στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, της 

ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αραβικής χερσονήσου και της βορείου Αφρικής. Οι δράσεις 

αυτές θα στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

την υποστήριξη κέντρων επανένταξης άγριας ζωής, την προβολή των περιβαλλοντικών προβλημάτων με 

στόχο την αναζήτηση κοινωνικά αποδεκτών λύσεων και την αειφόρο ανάπτυξη των χωρών αυτών. 

ιη) Συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται 

από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που αφορούν 

μαθητές και σπουδαστές. Επίσης, να συμμετέχει, να εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα προστασίας 

περιβάλλοντος, ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και να διαχειρίζεται μέτρα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για το περιβάλλον. 

ιθ) Εκπόνηση προγραμμάτων και δράσεων εθελοντικής εργασίας. 

κ) Αναζήτηση και διαχείριση χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων από φορείς και ιδιώτες. 

κα) Οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες ενέργειες, κρίνονται πρόσφορες για την προώθηση και υλοποίηση του 

σκοπού του Σωματείου. 

Άρθρο 5 (Διάρκεια) 

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται αόριστος. 

Άρθρο 6 (Μέλη) 

Τα μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι δόκιμα, τακτικά και επίτιμα. 

Α) Δικαίωμα εγγραφής ως δόκιμου μέλους έχει οποιοσδήποτε πολίτης ανεξαρτήτου χώρας καταγωγής και 

ηλικίας καθώς και νομικά πρόσωπα. Η εγγραφή γίνεται με απλή αίτηση και το δόκιμο μέλος υποχρεούται να 

πληρώσει το εκάστοτε οριζόμενο δικαίωμα εγγραφής και την εκάστοτε οριζόμενη ετήσια συνδρομή. 

Β) Δικαίωμα εγγραφής ως τακτικού μέλους του Σωματείου έχει κάθε δόκιμο μέλος το οποίο θα καταθέσει 

αίτηση για εγγραφή του ως τακτικό μέλος στην πρώτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί έπειτα 

από την πάροδο δύο ετών από την εγγραφή του ως δόκιμο μέλος του Σωματείου. Αναγκαίες προϋποθέσεις 

για να εγγραφεί κάποιο άτομο ως τακτικό μέλος είναι (α) να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις 



 4 

προς το Σωματείο και (β) να μη βλάπτει άμεσα με ενέργειές του τα ζώα. Στις ενέργειες αυτές 

συγκαταλέγονται ο βασανισμός ζώων, ο σκόπιμος τραυματισμός ή θανάτωση ζώων, η σύλληψη άγριων 

ζώων και η διατήρησή τους σε αιχμαλωσία, η χρήση δηλητηριωδών δολωμάτων, η εργασία σε τσίρκο με 

ζώα, κ.λπ. 

Κατ’ εξαίρεση δικαίωμα εγγραφής νέου τακτικού μέλους έχει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή 

θα πρέπει να έχει την έγκριση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί 

χρονικά έπειτα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τακτικό μέλος θα πρέπει να έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Για τα νομικά πρόσωπα που 

θέλουν να αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους ισχύει η ίδια διαδικασία με τα φυσικά πρόσωπα και 

θα πρέπει στις Γενικές Συνελεύσεις να εκπροσωπούνται από κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο. 

Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι αυτοδικαίως και τακτικά μέλη του Σωματείου. Όλα τα τακτικά μέλη 

για να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 

Γ) Επίτιμα μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξέχοντα 

πρόσωπα κύρους που μπορεί να μην είναι μέλη του Σωματείου, τα οποία προσέφεραν ιδιαίτερα σημαντικές 

υπηρεσίες στο Σωματείο ή γενικότερα στην προαγωγή των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του 

δικαιώματος ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και στη λήψη αποφάσεων). Επίτιμο μέλος μπορεί να 

γίνει τακτικό μέλος και να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και να συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων εφόσον το επιθυμεί αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία των οριζόμενων στα (Α) και (Β) του 

παρόντος άρθρου. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να έχουν την 

πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ. και των συμμετεχόντων τακτικών μελών στις Γενικές Συνελεύσεις. 

Άρθρο 7 (Υποχρεώσεις Σωματείου έναντι τρίτων) 

Για τις υποχρεώσεις του Σωματείου έναντι τρίτων ευθύνεται μόνο το Σωματείο και αποκλείεται η προσωπική 

ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των μελών του Σωματείου. 

Άρθρο 8 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών) 

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται: 

Α) Να μετέχουν στις συνεδριάσεις τακτικών ή έκτακτων γενικών συνελεύσεων καθώς και σε όλες τις 

εκδηλώσεις. 

Β) Να εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο και να εκλέγονται σε αυτό. 

Γ) Να υποβάλουν στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. προτάσεις σχετικές με τη δράση του Σωματείου. 

Δ) Να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Σωματείου. 

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεούνται: 

Α) Να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις εισφορές και συνδρομές τους στο σωματείο. 

Β) Να τηρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και 

γενικότερα τις αρχές και τη φιλοσοφία του. 

Γ) Να μην προχωρούν σε ενέργειες που αντίκεινται στο Σωματείο και τη δράση του. 
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Τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να τους επιτραπεί να παρευρεθούν σε Γενική 

Συνέλευση ή Δ.Σ. και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Πέραν αυτού δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα. Η 

απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. 

Άρθρο 9 (Λήξη της ιδιότητας του μέλους) 

Η ιδιότητα του μέλους λήγει με το θάνατο, την αποχώρηση ή τη διαγραφή του. Η αποχώρηση ενός μέλους 

γίνεται με απλή έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. του Σωματείου. Τα δικαιώματα των τακτικών μελών 

αναστέλλονται εφόσον δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις οπότε και δεν 

υπολογίζονται στη συμπλήρωση των απαρτιών που ορίζει το καταστατικό και ο νόμος. Μέλος το οποίο δεν 

έχει τηρήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις του για τέσσερα συνεχή έτη διαγράφεται αυτοδικαίως από το 

Σωματείο και στην περίπτωση που επιθυμήσει να εγγραφεί ξανά στο μέλλον θα πρέπει να ακολουθήσει τη 

διαδικασία που ορίζει το άρθρο 6. Τακτικό μέλος το οποίο έχει επιδείξει αποδεδειγμένα ανάρμοστη 

συμπεριφορά εις βάρος της άγριας ζωής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος Β(β) 

διαγράφεται αυτοδικαίως από το Σωματείο. Μέλος του οποίου οι ενέργειες και η εν γένει συμπεριφορά του 

είναι αντίθετες με τους σκοπούς του Σωματείου ή έχει προξενήσει καθοιονδήποτε τρόπο βλάβη στο 

Σωματείο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία όμως θα πρέπει να έχει την έγκριση των μελών της 

γενικής συνέλευσης που θα ακολουθήσει χρονικά την απόφαση αυτή και οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να 

συγκεντρώνουν τα 2/3 των μελών του Δ.Σ. και των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 10 (Πόροι) 

Πόροι του Σωματείου είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών του, όπως αυτές 

ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να περιέλθουν στην 

κατοχή του Σωματείου, προαιρετικές εισφορές και οικονομικές ενισχύσεις των μελών, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες, έσοδα από εκδόσεις έντυπου ή άλλου υλικού και από την πώληση αναμνηστικών για τη 

δράση του Σωματείου, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, λαχειοφόρες αγορές, 

χορηγίες και κάθε άλλο έσοδο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του νόμου και των σκοπών του Σωματείου. 

Δωρητής του Σωματείου ανακηρύσσεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταβάλει στο σωματείο εφάπαξ 

χρηματικό ποσό αντίστοιχο με το χιλιαπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ισάξια 

αντικείμενα. 

Ευεργέτης ορίζεται ανακηρύσσεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταβάλει στο Σωματείο εφάπαξ 

χρηματικό ποσό αντίστοιχο με το δεκαχιλιαπλάσιο τουλάχιστον της ετήσιας συνδρομής ή που δωρίζει ισάξια 

αντικείμενα. 

Άρθρο 11 (Διοικητικό Συμβούλιο) 

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρία απλά μέλη, έχει διετή θητεία και τα μέλη του εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση με αναλογικό σύστημα, τρισταυρία και μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία εποπτεύεται 

από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. διενεργεί κάθε πράξη 

διοίκησης, διεύθυνσης και διαχείρισης του Σωματείου και εν γένει κάθε πράξη αναγόμενη στη λειτουργία και 
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τους σκοπούς του που δεν υπάγεται δυνάμει του νόμου ή του παρόντος καταστατικού στην αρμοδιότητα 

της Γενικής Συνέλευσης. Με δική του ευθύνη καθορίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός που καθορίζει τη 

λειτουργία του Σωματείου. Η ευθύνη των μελών του είναι συλλογική. Εξαιρούνται τα μέλη που τυχόν 

αντιρρήσεις έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. 

Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον τα μέλη του καλούνται εγκαίρως από τον Πρόεδρο 

ακόμα και τηλεφωνικά και παρίστανται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε μέλη του. Αποφάσεις 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας με υπερίσχυση της 

ψήφου του Προέδρου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το τετράμηνο, ενώ δύναται να 

συνεδριάζει συχνότερα όποτε τα μέλη του το κρίνουν απαραίτητο για τις ανάγκες του Σωματείου. 

Το Δ.Σ. εντός οκτώ ημερών από την εκλογή του, καλούμενο από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο που ασκεί 

προσωρινά καθήκοντα Προέδρου, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το 

Γραμματέα και τον Ταμία. Για την περίπτωση που για κάποιο λόγο ένα από τα μέλη του Δ.Σ. παραιτηθεί 

υπάρχουν και τρία αναπληρωματικά μέλη που αντικαθιστούν με σειρά προτεραιότητας το μέλος που 

παραιτείται. Στην περίπτωση που παραιτηθούν πάνω από τρία μέλη του Δ.Σ. τότε συγκαλείται εκτάκτως 

Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα 

για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις τότε θεωρείται παραιτηθέν από την ιδιότητά του αυτή και 

αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. δεν επιδέχεται 

αντιπροσώπευσης από άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και του Σωματείου. 

Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στα τακτικά μέλη τα οποία μπορούν να τις παρακολουθούν και να εκφέρουν 

άποψη εφόσον τους ζητηθεί ή το ζητήσουν τα ίδια και το επιτρέψει το Δ.Σ. Για ειδικές περιπτώσεις ή 

προκειμένου να συζητηθούν προσωπικά θέματα η συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να είναι κλειστή στα τακτικά 

μέλη. 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα. Συμβάλλεται με τρίτους για λογαριασμό του 

Σωματείου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειές του οι 

οποίες υπόκεινται σε έγκριση από αυτό, διοικεί το Σωματείο, εγκρίνει και πραγματοποιεί τις τρέχουσες 

πληρωμές διοικητικής φύσης, εισπράττει χρήματα για λογαριασμό του Σωματείου, τηρεί με ευθύνη του τα 

αναγκαία μετρητά για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου και γενικά υλοποιεί της αποφάσεις του Δ.Σ. και 

της Γενικής Συνέλευσης. 

Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί χρέη Προέδρου όποτε αυτό του ζητηθεί από τον Πρόεδρο και δύναται να 

εκπροσωπεί το Σωματείο με έγκριση του Δ.Σ. 

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη της σύνταξης και τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, των αρχείων και των μητρώων του Σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας 

δύναται να αναθέτει μέρος των καθηκόντων του σε άλλα μέλη του Δ.Σ., μέλη του Σωματείου ή υπαλλήλους 

έπειτα από έγκριση του Δ.Σ. 

Ο Ταμίας παρακολουθεί τις οικονομικές υποθέσεις του Σωματείου, τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο 

βιβλία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε οικονομική έκθεση, παρακολουθεί τους λογαριασμούς των 

τραπεζών και κάθε οικονομική δοσοληψία, εκτελεί πληρωμές και εισπράξεις για λογαριασμό του Σωματείου, 

υπογράφει στη θέση του Προέδρου συμφωνητικά που συνεπάγονται οικονομικές συναλλαγές για το 

Σωματείο (οικονομικές υποχρεώσεις ή έσοδα). Ο Ταμίας μπορεί να αναθέτει μέρος των καθηκόντων του 

έπειτα από έγκριση του Δ.Σ. σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή του Σωματείου ή υπαλλήλους έπειτα από έγκριση του 
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Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να ορίσει Διευθυντή ο οποίος μπορεί να είναι και μέλος του Σωματείου. Οι 

ευθύνες και οι υποχρεώσεις του Διευθυντή καθώς και η αμοιβή του καθορίζονται από το Δ.Σ. 

Άρθρο 12 (Βιβλία Σωματείου) 

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 

1. Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, το 

πατρώνυμό του, το επάγγελμα, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η χρονολογία εγγραφής ή και 

διαγραφής του μέλους, η ταμειακή ενημέρωση, τα τηλέφωνα καθώς και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική 

διεύθυνση. 

2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών. 

3. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται χρονολογικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 

5. Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του 

Σωματείου. 

Άρθρο 13 (Γενική Συνέλευση) 

Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που έχουν τακτοποιήσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Η Γενική 

Συνέλευση εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό και το πρόγραμμα 

δράσης για το επόμενο έτος, τροποποιεί το καταστατικό, εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., αποκλείει ή διαγράφει 

μέλη από το Σωματείο που αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Σωματείου ή τις αποφάσεις της Γ.Σ., διαλύει 

το Σωματείο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους με πρόσκληση 

που δημοσιεύεται στο δελτίο ή περιοδικό του Σωματείου ή τοιχοκολλείται στα γραφεία του και η οποία 

αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τη νέα ημερομηνία 

σύγκλισής της σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την 

πραγματοποίησή της. Είναι στην ευχέρεια του Δ.Σ. να ενημερώσει με ατομικές προσκλήσεις αποστελλόμενες 

στα μέλη ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά. Σε περίπτωση επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ. λόγω μη απαρτίας αυτή 

πραγματοποιείται ανεξαρτήτως απαρτίας και με τα παρευρίσκοντα σε αυτή μέλη. Η Γ.Σ. προεδρεύετε από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. Πριν την έναρξη της 

Γ.Σ. καταγράφονται όλα τα παρόντα τακτικά μέλη και κατόπιν άρχεται η συνεδρίαση. Μετά το πέρας των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. δύναται να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερησίας διάταξης 

αρκεί αυτά να έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο της Γ.Σ. μέχρι την έναρξή της. Οι αποφάσεις της 

Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας η 

ψήφος του Προέδρου προσμετράτε ως διπλή. Απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των 

μελών που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση στις εξής ψηφοφορίες: τροποποίηση του καταστατικού, 

εγγραφή νέου τακτικού μέλους, ανάκληση Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα ή Ταμία, διαγραφή μέλους 

από το Σωματείο. 

Το Δ.Σ. δύναται να συγκαλέσει, έπειτα από απόφασή του, έκτακτη Γ.Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο. Έκτακτη 
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Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί και έπειτα από απλή ενυπόγραφη αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών του 

Σωματείου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι σύγκλισης της Γ.Σ.. Για τη σύγκλιση της έκτακτης Γ.Σ. 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την τακτική Γ.Σ. 

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευσης στις Γ.Σ. 

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις Γ.Σ. με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτά εκπρόσωπο 

τους. Τα νομικά πρόσωπα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά 

τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίηση της εκάστοτε συνέλευσης. Την ευθύνη για τη 

νομιμότητα, την καταστατική εναρμόνιση, κ.λπ. των εγγράφων φέρουν αυτά τα ίδια τα νομικά πρόσωπα - 

μέλη του Σωματείου. Τυχόν μη -τυπική ή ουσιαστική- νομιμότητα, καταστατική αντίφαση, ανακριβής 

δήλωση κ.λπ. των νομικών προσώπων μελών του Σωματείου δεν αποτελεί αιτία ακύρωσης των Γ.Σ. ή των 

αποφάσεών τους, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 

των μελών τους. 

Άρθρο 14 (Λύση του Σωματείου) 

Το Σωματείο λύεται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της. Το 

Σωματείο εάν και όταν λυθεί τίθεται σε εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα οποία υπάρχουν κατά το χρόνο της λύσεως του και την έναρξη της εκκαθαρίσεως, εκτός εάν 

αποφασίσει αλλιώς η Γ.Σ. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του αποδίδεται σε μη 

κυβερνητικές οργανώσεις ή σωματεία παρεμφερούς σκοπού. 

Άρθρο 15 

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή Δ.Σ. θα συνέλθει μέσα σε τρεις μήνες από την εγγραφή 

του Σωματείου στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου. Έως τότε το Σωματείο θα διοικείται από προσωρινό 

επταμελές Δ.Σ. το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί εγγραφές μελών. 

Άρθρο 16 

Για οτιδήποτε τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου. 

Άρθρο 17 

Εξουσιοδοτείται το προσωρινό Δ.Σ. να αποδεχθεί τις τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του 

παρόντος που τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή. Με την αποδοχή του παρόντος 

καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη ορίζουν τους ακολούθους ως μέλη του προσωρινού Δ.Σ. 

1. Χρυσούλα Κλειδάκη του Ελευθερίου                  - Πρόεδρος 
2. Κωνσταντίνος Χατζηαράπης του Γεωργίου         - Αντιπρόεδρος 
3. Αικατερίνη-Ελευθερία Μουξιού του Γεωργίου     - Γραμματέας 
4. Ελισάβετ Καραμανάβη του Γεωργίου                - Ταμίας 
5. Ιωάννης Αναστασιάδης του Παντελεήμονα       - Μέλος 
6. Αικατερίνη Σαράτση του Φιλίππου                   - Μέλος 
7. Δανάη-Αθηνά Καπασακάλη του Ιωάννη            - Μέλος 

 



 9 

 

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 17 άρθρα και αφού διαβάστηκε και συζητήθηκε άρθρο προς άρθρο, 

εγκρίθηκε στο σύνολό του και υπογράφηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη…. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                 Θεσσαλονίκη, 03 Ιουνίου 2009 


