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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο
μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης
κοινωνικού νομίσματος » και στα Αγγλικά «Οvolos Research Center» και τον
διακριτικό τίτλο «Οβολός Κέντρο Μελέτης».
Άρθρο 2
2.1 Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Πάτρας. Το σωματείο είναι δυνατόν να
έχει γραφεία και παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας μετά από
απόφαση του Διοικητικού του συμβουλίου.
Άρθρο 3
3.1 το σωματείο έχει βασικούς άξονες-στόχους οι οποίοι είναι:
α. Η μελέτη και τεκμηρίωση της δημιουργίας και λειτουργίας στην Ελλάδα κοινωνικού
ανταλλακτικού νομίσματος β. Η τεχνική υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας
κοινωνικών συνεταιρισμών
3.2 Η ενθάρρυνση και ανάληψη δραστηριοτήτων που αφορούν τις εναλλακτικές
μορφές εμπορίου και συναλλαγών.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών το σωματείο θα συνεργάζεται στενά με
την πολιτεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κέντρα ερευνών, τους κοινωνικούς
εταίρους και γενικότερα με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και θα αναλαμβάνει να εκτελεί έργα ή προγράμματα
που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα πεδία δράσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4
4.1 Τα μέλη του σωματείου ανήκουν σε πέντε κατηγορίες: α)Τακτικά, β)Δόκιμα,
γ)Επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη
Την ιδιότητα του τακτικού μέλους μπορούν να αποκτήσουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερευνητικά με τους τομείς
ενδιαφέροντος του σωματείου ή συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του στα
πλαίσια των δικών του δραστηριοτήτων.

2

β) Δόκιμα μέλη
Την ιδιότητα δοκίμου μέλους μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο
που απλώς ενδιαφέρεται για τους σκοπούς του σωματείου αλλά δεν ασχολείται
επαγγελματικά με τους τομείς ενδιαφέροντος του.
Δόκιμα μέλη μπορούν μετά παρέλευση έτους να ζητήσουν τη μετάταξή τους ως
τακτικά μέλη εφόσον εν τω μεταξύ έχουν δραστηριοποιηθεί μέσα στο σωματείο.
γ) Επίτιμα μέλη
Την ιδιότητα του επίτιμου μέλους μπορούν να αποκτήσουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ίδρυση, ανάπτυξη του σωματείου και
την προώθηση των σκοπών του.
4.2 Τακτικά μέλη του σωματείου είναι όλοι οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα
καταστατική σύμβαση ως ιδρυτικά μέλη.
4.3 Νέα μέλη διαφόρων κατηγοριών, μπορούν να γίνουν μελλοντικά και άλλα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα (μέσω εκπροσώπων τους) που πληρούν τις προϋποθέσεις για
ένταξη σε κάθε κατηγορία μελών όπως διατυπώθηκαν παραπάνω.
4.4 Τα τακτικά μέλη του σωματείου αποτελούν την Γενική Συνέλευση του
Σωματείου.
4.5 Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού και δόκιμου μέλους αποφασίζει το
Διοικητικό συμβούλιο μετά από σχετική γραπτή αίτησή του ενδιαφερομένου.
4.6 Η απόκτηση της ιδιότητας του επίτιμου μέλους γίνεται μετά από πρόταση του
Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4
των τακτικών μελών του σωματείου.
4.7 Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού, δοκίμου, επίτιμου, μέλους θεωρείται
έγκυρη από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής καταφατικής αποφάσεως του Δ.Σ.
ή της Γενικής Συνελεύσεως (στην περίπτωση των επίτιμων μελών) η οποία δεν
μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από δυο μήνες από την ημερομηνία υποβολής
της αιτήσεως του ενδιαφερομένου .
4.8 Δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα Τακτικά
Μέλη.
4.9 Τα Δόκιμα και τα Επίτιμα Μέλη δικαιούται να παρευρίσκονται στις Γενικές
Συνελεύσεις. Επιτρέπεται η αντιπροσώπηση μέλους από άλλο της ίδιας ιδιότητας με
έγγραφη εξουσιοδότηση. Κανείς δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί περισσότερα από
ένα μέλος.
4.10 Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να αποχωρούν από το Σωματείο. Η
αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται δυο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.
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4.11 Κάθε ιδρυτικό μέλος καταβάλλει ως αρχική εισφορά ποσού, για τα νομικά
πρόσωπα 10 ευρώ και για τα φυσικά πρόσωπα 1 ευρώ. Κάθε νέο μέλος καταβάλλει
αρχική εισφορά που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. όπου λαμβάνεται υπ' όψιν η
ισότητα μεταξύ των μελών του σωματείου.
4.12 Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει έκτακτη εισφορά εφόσον η σχετική απόφαση του
επικυρωθεί με σχετική πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου.
Άρθρο 5
5.1 Κάθε μέλος υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις οι οποίες μπορεί να είναι α) απλή
επίπληξη, β) αποβολή από τη διοίκηση ή άλλο αξίωμα σε συλλογικό όργανο του
σωματείου, γ) διαγραφή από το σωματείο.
Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του
σωματείου, κατά απόλυτη πλειοψηφία (και κατά πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των
παρόντων μελών για την περίπτωση γ).
5.2 Συμπεριφορά που απάδει στους σκοπούς του σωματείου συμπεριφορά που είναι
αντίθετη με τις υποχρεώσεις του μέλους, κακή συμπεριφορά προς άλλα μέλη ή
υπαλλήλους ή συνεργάτες του σωματείου καθώς και οποιαδήποτε σοβαρή
παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχει το μέλος για την εκπλήρωση κοινών
σκοπών, θεωρείται επαρκής λόγος για τον αποκλεισμό του από το σωματείο με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
5.3 Δεν θεωρείται ως πράξη αντιτιθέμενη στα συμφέροντα του σωματείου η
συμμετοχή μέλους της με οποιαδήποτε μορφή ή οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε
άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με παρόμοιους ή παρεμφερείς
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής στην διοίκηση τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 6
Τους πόρους του Σωματείου συνιστούν: Οι συνδρομές των μελών το ύψος των
οποίων καθορίζεται από το παρόν καταστατικό και μπορεί να τροποποιηθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
Άρθρο 7
Το σωματείο καλύπτει όλη την Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 8
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Το σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο περί Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών.
Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και
τρία μέλη με τις παρακάτω αρμοδιότητες
9.1 Πρόεδρος
9.1.1.Το σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του. Ο
πρόεδρος επίσης συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. διακόπτει και
διαλύει αυτές, προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμών τα οποία πρέπει
προηγουμένως να έχουν υπογραφεί από τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα.
9.1.2 Τον κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο
πρώτος κατά σειρά επιτυχίας (ψήφων) μη κωλυόμενος σύμβουλος.
9.2 Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητές
του.
9.3 Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.,
προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του σωματείου, προσυπογράφει, μαζί
με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και τις προσκλήσεις του
σωματείου και τηρεί α. βιβλίο πρωτοκόλλου των εγγράφων που εισέρχονται και
εξέρχονται, β. φάκελο αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδει το σωματείο, γ.
φάκελο των εγγράφων που λαμβάνει το σωματείο, δ. μητρώο των μελών του
σωματείου που παρουσιάζει με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα,
χρόνο γεννήσεως, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, ε.
Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ.
οριζόμενο από τούτο.
9.4 Ταμίας
Από τον Ταμία τηρούνταιs α. στελέχη αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων που
εκδίδει το σωματείο, β. φάκελος που περιέχει τις αποδείξεις των πληρωμών που
ενεργούνται από το σωματείο, γ. βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, δ. φάκελος που
περιέχει τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 21.2, ε. βιβλίο κινητής και ακίνητης
περιουσίας του σωματείου, στ. φάκελος που περιέχει τις εκθέσεις σύμφωνα με το
άρθρο 13.4, και ζ. φάκελος που περιέχει πρωτόκολλα που τηρούνται σύμφωνα με το
άρθρο 19.
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφει τις διπλότυπες
αποδείξεις εισπράξεως και με τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο τα εντάλματα
πληρωμών. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες για κάθε
απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή απόδειξη .Τον Ταμία κωλυόμενο
αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
Άρθρο 10
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10.1 Η Θητεία τον Δ.Σ. είναι για (2) χρόνια και αρχίζει από την επόμενη μέρα της
εκλογής του.
10.2 Το Δ.Σ. όταν λήξει η θητεία του και μέχρι να εκλεγεί ή να διοριστεί ή να αναλάβει
τα καθήκοντα του το νέο, διαχειρίζεται προσωρινά τις επείγουσες υποθέσεις του
σωματείου και ενεργεί τις απόλυτα αναγκαίες πράξεις.
Άρθρο 11
11.1 Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χάνεται αυτόματα
α. με την υποβολή δηλώσεως παραιτήσεως στο σωματείο εκτός αν αυτή ανακληθεί
σε 15 ημέρες από την υποβολή της, β. με την διαγραφή από το σωματείο σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 5.1.γ, και γ. με την αποβολή από την Διοίκηση ή από το
Σωματείο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5.
Άρθρο 12
12.1 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
δυο τρίτων των μελών του, κάθε μέλος του μπορεί να παυθεί αν απουσιάζει επί τρείς
συνεχείς συνεδριάσεις, εφόσον από την απουσία του, ανεξάρτητα από τους λόγους
στους οποίους οφείλεται, βλάπτεται σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου η ομαλή λειτουργία της διοικήσεως του σωματείου.
12.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσίαζε σε περισσότερες από τις
μισές τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
ενός ημερολογιακού έτους, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του.
Άρθρο 13
13.1 Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 94 παραγ.2 του Α.Κ. το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία από τα δυο τρίτα των παρόντων
μελών.
Άρθρο 14
14.1 Τη θέση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχασε την ιδιότητα του
για οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του κοινού ψηφοδελτίου
σύμφωνα με τις τελευταίες αρχαιρεσίες.
14.2 Σε περίπτωση που λείπουν επιλαχόντες για να συμπληρώσουν το Διοικητικό
Συμβούλιο όταν από αυτό αποχωρήσουν ή εκπέσουν μέλη του, ο διορισμός των
μελών γίνεται από το Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Α.Κ.
Άρθρο 15
15.1 Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος και όταν
απουσιάζει αυτός ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, το
μέλος που παρίσταται και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως
κατά τις αρχαιρεσίες.
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15.2 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές στα μέλη του
σωματείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι κλειστές αν το αποφασίσει το Διοικητικό
Συμβούλιο με πλειοψηφία των δυο τρίτων των παρόντων μελών του.
Άρθρο 16
16.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα
όταν συγκαλείται αυτεπάγγελτα από του Πρόεδρο ή με αίτηση από τρία μέλη του,
που να περιέχει τα προς συζήτηση Θέματα, σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται σε
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου και που θα περιέχει τα προς συζήτηση θέματα. Η
πρόσκληση θα δίνεται στα μέλη το αργότερο 24 ώρες πριν από τις συνεδριάσεις ή
θα τοιχοκολλάται στο Κατάστημα του Σωματείου το αργότερο 4 ημέρες, πριν από τις
συνεδριάσεις, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε η ειδοποίηση θα γίνεται με
τηλεγράφημα.
16.2 Αν αφού υποβληθεί η αίτηση ο πρόεδρος δεν ορίζει τόπο και χρόνο για έκτακτη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίσει αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο από 10
ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τόπο
και χρόνο που ορίζεται με γραπτή πρόσκληση των αιτούντων, που Θα περιέχει τα
προς συζήτηση θέματα και Θα μοιράζεται στα μέλη το αργότερο 24 ώρες πριν από
την συνεδρίαση.
Άρθρο 17
17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
τέσσερα από τα μέλη του.
Άρθρο 18
18.1 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν από το Νόμο ή από το Καταστατικό
ορίζεται διαφορετικά. Μέλος που αρνείται να ψηφίσει Θεωρείται ότι καταψηφίζει την
πρόταση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή
Προεδρεύοντος.
18.2 Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνεδρίαση, αν όλα τα μέλη δηλώνουν
γραπτά τη συναίνεσή τους σε κάποια πρόταση.
Άρθρο 19
19.1 Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, όταν λήξει η θητεία του παραδίδει στο νέο τα
έγγραφα, τα χρήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με πρωτόκολλο
παραδόσεως και παραλαβής που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ –Ε-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 20
20.1.Το οικονομικό έτος του σωματείου είναι η περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι και
31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
20.2 Πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάξει α. απολογισμό μαζί με συνοπτική
έκθεση για τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του προηγουμένου οικονομικού
χρόνου, β. ισολογισμό του προηγουμένου οικονομικού χρόνου όπου εμφανίζέται η
οικονομική κατάσταση της εταιρείας στο τέλος του χρόνου, γ. ανάλυση των
εισπράξεων και των δαπανών που έγιναν τον προηγούμενο οικονομικό χρόνο κατά
κατηγορίες, και δ. προϋπολογισμό για τον επόμενο οικονομικό χρόνο.
20.3 Η παραπάνω (20.2) έκθεση και ισολογισμός κατατίθενται στο γραφείο της
Εταιρείας και είναι σε διάθεση κάθε μέλους που θέλει να λάβει γνώση και
αναπτύσσονται προφορικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 21
21.1 Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου γίνεται από Εξελεγκτική
Επιτροπή.
21.2 Τα άρθρα 10,11,13,14,31 του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται ανάλογα
προκειμένου για την Εξελεγκτική Επιτροπή περιέχει έξι (6) το πολύ ονόματα
υποψηφίων.
21.3 Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί η καθένα χωριστά, έχουν
δικαίωμα κάθε χρονική στιγμή να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων
ανεξαίρετα των εγγράφων περιεχομένου τον αρχείου της εταιρείας και των
καταστάσεων των περιουσιακών της στοιχείων.
21.4 Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί ή καθένα χωριστά, έχουν
υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση για
το διαχειριστικό έλεγχο που έχουν κάνει και να την αναπτύσσουν προφορικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
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Άρθρο 22
22.1 Το σύνολο των τακτικών μελών σωματείου λαμβάνει αποφάσεις σε Γενική
Συνέλευση.
22.2 Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει σε τακτική είσοδο υποχρεωτικά κάθε χρόνο το
μήνα Φεβρουάριο και σε έκτακτη, σε οποιοδήποτε χρόνο που θα ορισθεί ύστερα
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
22.3 Σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών από την ημέρα υποβολής στο σωματείο
γραπτής αιτήσεως του ενός πέμπτου των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις
ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο και που θα
περιέχει τα προς συζήτηση θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει
τη Γενική Συνέλευση σε συνεδρίαση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 20 ημέρες από
την ημέρα υποβολής της αιτήσεως. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμορφωθεί
έγκαιρα σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτήν την παράγραφο, η Γενική Συνέλευση
συγκαλείται από δικαστική απόφαση σύμφωνα με τον Νόμο.
22.4 Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη Σύνοδο της Γενικής Συνελεύσεως, το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τη γνωστοποιήσει, με πρόσκληση
τοιχοκολημένη στα γραφεία τον σωματείου και δημοσιευμένη σε μία ημερήσια
εφημερίδα της Πάτρας που θα περιέχει α. τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της
Συνελεύσεως, β. τα προς συζήτηση θέματα, γ. σημείωση ότι η Συνέλευση είναι
πρώτη ή δεύτερη.
22.5 Η πρόσκληση σύμφωνα με τηυ προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να ορίζει και
του τόπο και του χρόνο της επαναληπτικής συνελεύσεως για την περίπτωση που η
πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας.
22.6 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων θεμάτων στις προσκλήσεις για δεύτερη
συνέλευση.
Άρθρο 23
23.1 Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως κατά την ετήσια τακτική σύνοδο
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα θέματα: α. Έγκριση απολογισμού και
εκθέσεως πεπραγμένων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, β. έγκριση
ισολογισμού του προηγούμενου οικονομικού χρόνου, γ. απαλλαγή τον Διοικητικού
Συμβουλίου από την ευθύνη των πεπραγμένων και αποφάσεων του απέναντι στην
εταιρεία, δ. έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού χρόνου, ε.
διενέργεια εκλογών, εφόσον βάση του άρθρου 10 λήγει η Θητεία τον Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στ. εκλογή εφορευτικής επιτροπής και
των αναπληρωματικών μελών της
σύμφωνα με το άρθρο 27.

Άρθρο 24
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24.1 Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως ο πρόεδρος τον Διοικητικού Συμβουλίου ή
αν απουσιάζει ή αρνείται, ο αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο 15, κηρύσσει
την έναρξη των εργασιών και μετά από πρόσκληση του η Συνέλευση εκλέγει αμέσως
με ονομαστική κλήση ένα από τα παριστάμενα τακτικά μέλη σαν πρόεδρο της, που
αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του και προσλαμβάνει δυο γραμματείς από τα
λοιπά παρευρισκόμενα μέλη.
24.2 Ο Πρόεδρος και οι γραμματείς μπορούν να αντικατασταθούν με ίδια απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 25
25.1 Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των τακτικών
μελών και ταμειακών εν τάξει του Σωματείου σύμφωνα με την παράγραφο 25.3 και
αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν από το Νόμο ή από το
καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.
25.2 Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση καλείται με τα ίδια Θέματα σε χρόνο όχι
μικρότερο από τρεις και όχι μεγαλύτερο από δέκα ημέρες από την πρώτη και
θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/6 των τακτικών μελών
σύμφωνα με την παράγραφο 25.3.
25.3 Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται στις συνεδριάσεις της Γενικής
Συνέλευσης έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.
Άρθρο 26
26.1 Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή
συλλογικών οργάνων, εκλογή αντιπροσώπων σε ένωση, ζητήματα εμπιστοσύνης,
έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήματα είναι άκυρη αν δεν είναι
μυστική, κάθε δε ψηφοφορία για άλλα Θέματα γίνεται με ανάταση ή ονομαστική
κλήση, ποτέ όμως «δια βοής».
26.2 Απόφαση της Γενικής συνέλευσης που πάρθηκε με ανάταση είναι άκυρη αν
κατά την ψηφοφορία ψήφισαν πρόσωπα άλλα από τα οριζόμενα στο `Άρθρο.
Άρθρο 27
27.1 Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές
ψηφοφορίες της εταιρείας γίνονται κάτω από έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τα
τρία , τακτικά μέλη του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 24.3, που εκλέγονται από
τη Γενική Συνέλευση με κλήρωση.
27.2 Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του
υποψηφίου Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά
η μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 28
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28.1 Οι μυστικές ψηφοφορίες ενεργούνται πάντοτε με ψηφοδέλτια.
28.2 Κάθε ψηφοφόρος αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά του και η ταμιακή
τακτοποίηση από την εφορευτική επιτροπή, λαμβάνει από αυτήν φάκελο
σφραγισμένο και μονογραφημένο από του Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και το
ψηφοδέλτιο, αποσύρεται στον ειδικά ετοιμασμένο από την εφορευτική επιτροπή
χώρο, στον οποίο συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και το κλείνει μέσα στο φάκελο.
Έπειτα ο ψηφοφόρος ρίχνει το φάκελο μόνος του στην κάλπη που πρέπει να έχει
εξετασθεί και σφραγισθεί από την εφορευτική επιτροπή πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο
Θέτοντας μέχρι 7 σταυρούς προτιμήσεως για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Εξελεγκτική
Εmτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που η ψηφοφορία
θα τελειώσει.
28.3 Όταν τελειώσει η ψηφοφορία και πιστοποιηθεί το απαραβίαστο των σφραγίδων
της κάλπης, η εφορευτική επιτροπή αρχίζει τη διαλογή των ψήφων και σημειώνει το
αποτέλεσμα στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.
28.4 Είναι άκυρη η ψήφος αν στο φάκελο (βρεθούν περισσότερα από ένα
ψηφοδέλτια ή αν στο ψηφοδέλτιο με σημεία διαφορετικά παραβιάζεται η μυστικότητα
της ψηφοφορίας.
Άρθρο 29
29.1 Τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία που
γίνεται έπειτα από το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
29.2 Τα τακτικά μέλη ψηφίζουν με ψηφοδέλτια που περιέχουν λεξικογραφικά τα
επώνυμα και τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Η χρήση χειρογράφων ψηφοδελτίων απαγορεύεται με ποινή
ακυρότητας.
29.3 Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με δήλωση του υποψηφίου που
κατατίθενται στο σωματείο δέκα ημέρες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως,
29.4 Εκλέξιμοι είναι μόνο τακτικά μέλη του Σωματείου, ενήλικες Έλληνες πολίτες με
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, πλήρη πολιτικά δικαιώματα και οι οποίοι έχουν
εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις στην εταιρεία μέχρι
την ημέρα υποβολή υποψηφιότητας.
29.5 Με δαπάνες του Σωματείου και με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.
Άρθρο 30
30.1 Σαν μέλη τον Δ.Σ. εκλέγονται 7 υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με
τους σταυρούς προτιμήσεως.
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30.2 Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων γίνεται κλήρωση.
30.3 Το μέλος που πλειοψήφησε συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με
μυστική πλειοψηφία εκλέγει του Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα
και τον Ταμία, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του.
Άρθρο 31
Σχετικά με τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά από τους
γραμματείς της, σε βιβλίο που υπογράφεται έπειτα από κάθε συνεδρίαση από τον
Πρόεδρο της και τους Γραμματείς.
Άρθρο 32
32.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 100 του Α.Κ. για να αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να είναι παρόντα το 50 %
τουλάχιστον των μελών που ικανοποιούν την παργ.24.3 και να ψηφίσουν υπέρ της
τροποποιήσεως τουλάχιστον τα 3/4 τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 33
33.1 Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται
με την απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο32.
33.2 Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, πριν από τη ψηφοφορία για την διάλυση του
σωματείου, να αποφασίσει για τυχόν πρόταση που έχει υποβληθεί σε αυτήν από
οποιοδήποτε τακτικό μέλος που παρίσταται και που αφορά αναβολή. Η πρόταση για
αναβολή γίνεται προφορικά μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας και η απόφαση
λαμβάνεται με την συνήθη ψηφοφορία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 33.1.
33.3 Εάν αποφασισθεί η αναβολή, η ψηφοφορία, και η λήψη της αποφάσεως σχετικά
με την πρόταση για τη διάλυση του Σωματείου αναβάλλεται αυτόματα για την
επόμενη τακτική ή έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία νέα
αναβολή επιτρέπεται, μόνο με απόφαση που Θα ληφθεί με απαρτία και πλειοψηφία
σύμφωνα με το άρθρο 33.1.

Άρθρο 34
34.1 Η τύχη της περιουσίας του σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως του
καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία
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και πλειοψηφία του άρθρου 33 και που μπορεί να ανακαλείται ή να τροποποιείται με
του ίδιο τρόπο, σε καμία όμως περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη.
Άρθρο 35
35.1 Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως και όπως ο νόμος ορίζει.
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 35 άρθρα και ισχύει από την ημέρα που θα
εγκριθεί όπως έχει από το Πρωτοδικείο Πατρών και αφού τηρηθεί η νόμιμη
διαδικασία.
Πάτρα .........

