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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά 

(Ίδρυση –επωνυμία –έδρα –σφραγίδα –σκοποί –μέσα –πόροι) 

 

ΑΡΘΡΟ 1° 

Ίδρυση- Επωνυμία - έδρα-σφραγίδα 

Ιδρύεται περιβαλλοντικό πολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία  « 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ “ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ”» με έδρα τα 

Θεοδώριανα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής ενότητας 

Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Το Σωματείο φέρει κυκλική σφραγίδα στην οποία αναγράφεται 

κυκλικώς η επωνυμία και το έτος ιδρύσεως (1999), ενώ στο μέσον 

απεικονίζεται  παράσταση του καταρράκτη των Θεοδωριάνων.  

 Μέσα στα άρθρα του παρόντος καταστατικού θα αναφέρεται από τούδε 

και στο εξής ως «Σύλλογος». 

ΑΡΘΡΟ 2° 

Σκοποί του συλλόγου 

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: 

1. Η συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των Θεοδωριάνων 

και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής, η προώθηση της 

επιστημονικής τεκμηρίωσης και της υπεύθυνης ενημέρωσης για τα 

ζητήματα αυτά, η προαγωγή του δημοσίου διαλόγου και της διαφάνειας 

για όλα τα προβλήματα και τα έργα, μικρά ή μεγάλα, που επηρεάζουν 

την καθημερινή ζωή και τη φυσιογνωμία της περιοχής και η 

ενεργοποίηση των κατοίκων και όσων κατάγονται από τα Θεοδώριανα 

στις παραπάνω κατευθύνσεις. 



2. Η προστασία της οικολογικής ισορροπίας της ευρύτερης περιοχής των 

Θεοδωριάνων, των γειτονικών ορεινών όγκων και του Αχελώου και των 

παραποτάμων του και η ανάδειξη της, φυσικής, ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

 

3. Η καλλιέργεια και προώθηση της αντίληψης του «ενεργού πολίτη», των 

αρχών της «βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης» και η προώθηση της 

οικολογικής συνείδησης στα μέλη του συλλόγου τους κατοίκους της 

περιοχής και γενικότερα, σε επίπεδο πανηπειρωτικό ή και 

πανελλαδικό, και η συμμετοχή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες ή κινήσεις. 

Η ανάδειξη του πολιτιστικού προσώπου της περιοχής, του 

Ηπειρωτικού χώρου αλλά και της λεκάνης του Αχελώου γενικότερα και 

η συμβολή στην πολιτιστική αποκέντρωση. 

 

 

4. Η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, περιβαλλοντικές 

οργανώσεις,  επιστημονικούς οργανισμούς, με Οργανισμούς Κρατικούς 

ή Ιδιωτικούς, με ομάδες πολιτών και με επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς, στον τομέα του 

πολιτισμού και του περιβάλλοντος και της ευρύτερης έννοιας αυτών, 

όταν διαθέτουν παρόμοιους με τον Σύλλογο στόχους μέσα από 

συμμετοχικές διαδικασίες, κατάλληλες να λειτουργούν και με την μορφή 

δικτύου, πάντα με όρους ισοτιμίας, αυτοτέλειας, αυτονομίας και 

δημοκρατικής διαδικασίας. 

 

5. Η στήριξη κάθε είδους πρωτοβουλίας που θα έχει στόχο την 

καλλιτεχνική έκφραση, την προστασία των έργων του πολιτισμού και τη 

διατήρηση και προβολή της φυσιογνωμίας της περιοχής. 

 

6. Η  συντήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη των μνημείων και της ιστορίας 

της περιοχής. 

 



7. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού πλούτου των Θεοδώριάνων 

και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων.  Η διαρκής μέριμνα και η 

λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της καθαριότητας, της υγιεινής, 

του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, την 

περιβαλλοντολογική αξιοποίηση όλων των κοινόχρηστων χώρων 

παράλληλα με συστηματική διαμόρφωση και ανάδειξη της 

φυσιογνωμίας της περιοχής.  

 

8. Η επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των μελών του Σωματείου 

από εξειδικευμένα άτομα, ομάδες ή φορείς για την επίλυση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο παρόν καθώς και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

μεμονωμένα Μέλη ή ομάδες κατοίκων της περιοχής. 

 

9. Η εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση τοπικών, 

περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 

Πρωτοβουλιών, για λογαριασμό του Σωματείου, σε σχέση με την 

ευρεία έννοια της πολιτιστικής – πνευματικής –κοινωνικής – 

περιβαλλοντικής – επιμορφωτικής αναβάθμισης και της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των 

δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων στο Σύλλογο, προς 

αυτήν την κατεύθυνση.  

 

10. Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τόπου 

μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, 

των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των 

κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των 

στοιχείων πολιτιστικής μνήμης. 

 

11. Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών και 

καλλιτεχνικών δυνάμεων της περιοχής.  

 



12.  Η ηθική και υλική στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ατόμων, 

ομάδων, Φορέων, θεμάτων που άπτονται της πνευματικής, κοινωνικής, 

περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δραστηριότητάς του.  

 

ΑΡΘΡΟ  3° 

Μέσα Πραγματοποίησης των σκοπών 

1. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων , 

εκθέσεων τέχνης, καλλιτεχνικών παραστάσεων και προβολής ταινιών, 

εκδρομών και περιηγήσεων με ανάλογο σκοπό και περιεχόμενο. 

 

2. Με την ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικού κέντρου, λαογραφικού 

μουσείου, βιβλιοθηκών, λέσχης, εντευκτηρίου. 

 

3. Με τη δημιουργία τμήματος εθελοντικής αιμοδοσίας και τη συνεργασία 

με άλλα σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις. 

 

4. Με την έκδοση εφημερίδας, βιβλίων, ανθολογίων σχετικών με την 

ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της περιοχής, καθώς και τη 

διατήρηση ιστοσελίδας και σελίδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

 

5. Με κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και ανάπτυξη της 

πολιτιστικής ζωής της περιοχής μας. 

 

6. Με την αφιλοκερδή προσφορά της προσωπικής εργασίας ή 

επιστημονικής συμβουλής των μελών του.  

 

7. Με την ίδρυση και λειτουργία κάθε είδους τμημάτων και επιτροπών, 

έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. 

Ο Σύλλογος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου ή εν γένει να 

προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό ή εργάτες για την πραγματοποίηση 

των σκοπών του, όταν κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν αρκεί η 

εθελοντική εργασία των μελών του για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Δεν 



επιτρέπεται να συνάπτει σχέσεις εργασίας με μέλη του ΔΣ, τα οποία 

προσφέρουν μόνο αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Μπορεί, ωστόσο, να 

καλύπτει τυχόν έξοδα της αφιλοκερδούς εργασίας τους, όπως έξοδα 

μετακίνησης (καύσιμα κλπ) ή το κόστος των υλικών και των εργαλείων που 

είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Πόροι 

Πόροι του Σωματείου είναι: 

1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών. 

2. Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών. 

3. Δωρεές καθώς και έσοδα από εράνους. 

4. Έσοδα από εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου, όπως 

πανηγυριών, καλλιτεχνικών παραστάσεων και εκθέσεων τέχνης. 

5. Οι ευρωπαϊκές (πχ ΕΣΠΑ), κρατικές, περιφερειακές, δημοτικές, και 

πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δωρεές ή διαθήκες καθώς και κάθε 

άλλη είσπραξη, από νόμιμη αιτία. Δωρεές όμως ή Διαθήκες που 

υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς 

του, δεν γίνονται δεκτές. 

6. Εισπράξεις από την χρησιμοποίηση πολιτιστικού κέντρου και από 

εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων ή άλλων εκδηλώσεων, έσοδα από 

πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνικών έργων που παράγει, τόκοι 

καταθέσεων. 

7. Κάθε άλλο έσοδο νόμιμα περιεχόμενο στο Σωματείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5° 



Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της 

λειτουργίας του, που διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού 

και της ισχύουσας νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, 

ανεξάρτητα από τον βαθμό του στην αυτονομία του αυτή, χωρίς 

διάταξη νόμου δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται 

από τα όργανα. Μπορεί, ωστόσο, να γίνεται μέλος υπερκείμενων 

ενώσεων και ομοσπονδιών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 

να αναλαμβάνει δεσμεύσεις στα πλαίσια αυτού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Μέλη 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγραφή Μέλους 

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει οιοσδήποτε  Έλληνας πολίτης ή 

πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει κάποια σχέση με τα Θεοδώριανα (κατοικία, 

καταγωγή, εξ αγχιστείας συγγένεια, έμπρακτο ενδιαφέρον κλπ), αφού 

υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου, καταβάλει το 

δικαίωμα εγγραφής και ανεπιφυλάκτως αποδεχτεί τους Σκοπούς του 

Σωματείου και λοιπούς όρους που αναφέρονται στο Καταστατικό του.  

Για την εγγραφή των νέων μελών αποφασίζει το Δ.Σ. του σωματείου. 

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να 

προσφύγει στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο προς τον 

Γραμματέα του σωματείου εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη γνώση της 

απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 



Υποχρεώσεις Μέλους 

Τα μέλη υποχρεούνται:  

1. Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή που ορίζεται από το ΔΣ στην 

αρχή κάθε έτους. Από τη συνδρομή αυτή δύναται να απαλλαγεί με 

απόφαση του ΔΣ οποιοσδήποτε προσφέρει επί μακρόν και 

αφιλοκερδώς την προσωπική του εργασία στο Σύλλογο και συνδράμει 

προς την επίτευξη των σκοπών του 

2. Να συμμορφώνονται με το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών 

του Σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Δικαιώματα – Απώλεια Ιδιότητας Μέλους - Αποχώρηση 

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα: 

1. Να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε 

θέμα, να μετέχουν στις ψηφοφορίες για την λήψη των αποφάσεων. 

2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

3. Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να διαβάζουν τα πρακτικά, να 

ενημερώνονται για τα οικονομικά του Σωματείου και να υποβάλουν 

κάθε είδους υπομνήματα, προτάσεις στη Γ.Σ. μέσω του Δ.Σ. 

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από 

έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. χάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 

ιδιότητά του ως τέτοιο, αφού προηγουμένως καταβάλλει την συνδρομή μέχρι 

τον μήνα που αποχωρεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 



Αποβολή – Διαγραφή Μέλους 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διαγράψει κάθε μέλος στις εξής 

περιπτώσεις: 

1. Εάν καθυστερεί τις συνδρομές του πέραν του έτους και αφού εκλήθη 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν συμμορφώθηκε. 

2. Εάν δεν συμμορφώνεται και δεν εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του 

Δ.Σ. ή προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες με το σκοπό και τις 

αρχές του Σωματείου. 

3. Όταν παραβιάζει όρο του Καταστατικού. 

4. Όταν θίγει δημοσίως την τιμή του Συλλόγου. 

Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής, 

μπορεί το μέλος που διαγράφτηκε να προσφύγει στην πρώτη μετά την 

απόφαση του Δ.Σ. Γενική Συνέλευση, διαφορετικά η απόφαση παραμένει 

ισχυρή και έγκυρη. 

Διαγραφή μέλους που προσβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και 

ακυρώθηκε, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ. 

Το μέλος που διαγράφηκε δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του 

Σωματείου, ευθύνεται όμως για την καταβολή της εισφοράς του, για τον χρόνο 

που διετέλεσε μέλος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι: 

1) Η Γενική Συνέλευση 



2) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες 

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική 

Συνέλευση. Έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα του Σωματείου και 

ειδικότερα: 

1. Να ελέγχει το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή και επίσης 

αποφασίζει για την ίδρυση ειδικών επιτροπών εργασίας. 

2. Εκλέγει τα παραπάνω όργανα, οποτεδήποτε δε απαλλάσσει αυτά ή 

τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους. 

3. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Δ.Σ. και τον 

ισολογισμό εσόδων και εξόδων και την έκθεση εργασιών της 

εξελεγκτικής επιτροπής. 

4. Αποφασίζει σε περίπτωση προσφυγής  για την τελική διαγραφή ή 

όχι μέλους του Σωματείου. 

5. Τροποποιεί το Καταστατικό και γενικότερα αποφασίζει για κάθε 

θέμα που δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. όπως και για 

σοβαρά θέματα που το Δ.Σ. παραπέμπει σ’ αυτή. 

6. Εκλέγει τον Πρόεδρο κάθε Γ.Σ. ο οποίος διευθύνει τις εργασίες κάθε  

Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τακτικές –Έκτακτες Συνεδριάσεις 



Η Γ.Σ. συγκαλείται  τακτικά μια φορά το χρόνο κατά το μήνα Αύγουστο  

από το Διοικητικό Συμβούλιο  και έκτακτα όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή 

μετά από αίτηση του 1/5  των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, στην οποία 

θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα που πρόκειται να 

συζητηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Διαδικασία Σύγκλησης της Γ.Σ. 

Η σύγκληση της Γ.Σ. γνωστοποιείται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον 

πριν από  την ημέρα που θα γίνει, με ανακοίνωση στην εφημερίδα του, στην 

ιστοσελίδα που διατηρεί ο Σύλλογος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Όταν πρόκειται για Τακτική Γενική Συνέλευση 

κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες, η γνωστοποίηση της 

σύγκλησης γίνεται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημέρα που θα 

πραγματοποιηθεί. 

Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. πρέπει να γράφουν τον τόπο, την ημέρα 

και την ώρα της Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν και η Συνέλευση 

είναι τακτική ή έκτακτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Αποκλεισμός των Μελών από τις Συνεδριάσεις της Γ.Σ. 

Η γενική Συνέλευση από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του 

Σωματείου. Κάθε μέλος που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένο δεν δικαιούται 

να μετάσχει σε καλούμενη Γ.Σ. 

Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους, παίρνουν μέρος στη 

Συνέλευση αφού τακτοποιηθούν ταμειακά πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 



ΑΡΘΡΟ 15ο 

Απαρτία – Διαδικασία Λήψης Απόφασης 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται σε απαρτία με την 

παρουσία του  μισού και ενός των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς 

τακτοποιημένα. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται την αντίστοιχη 

ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία, πραγματοποιείται 

ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του ½ συν 

1 των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία διενεργείται με ανάταση του χεριού. 

Επί προσωπικών ή άλλων ιδιαίτερα σοβαρών ζητημάτων, η ψηφοφορία 

γίνεται πάντα μυστική. Τις εργασίες της Συνέλευσης διευθύνει το Δ.Σ. . 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Καταχώρηση Αποφάσεων Γ.Σ. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο το οποίο 

τηρείται με επιμέλεια του Γραμματέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Σωματείο Διοικείται από πενταμελές (5 μελές) Διοικητικό Συμβούλιο 

το οποίο εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών του μετά από μυστική ψηφοφορία. Κατά την ίδια 

ημέρα της ψηφοφορίας εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο και η Εξελεγκτική 

Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη.  

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

είναι διάρκειας δύο (2) ετών. 

 



ΑΡΘΡΟ 18ο 

Αποβολή Μελών του Δ.Σ. 

Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) 

συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμά του, αφού 

προηγουμένως γίνει σε αυτό έγγραφη κλήση για να δικαιολογήσει τους 

λόγους της απουσίας του. Το εκπεσόν μέλος αναπληρώνεται από τον πρώτο 

κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος, όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες 

εκλογές του σωματείου.  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αποβάλλεται με απόφαση της Γ.Σ. αν αρνηθεί τη 

σύγκληση αυτού η οποία ζητήθηκε νομότυπα και αναπληρώνεται από το 

πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Στη συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ. 

ψηφίζουν μεταξύ τους για την εκλογή νέου προέδρου και επανακατανομή των 

αξιωμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Εκλογές  

        Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια στο τέλος της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. Οι υποψήφιοι για Δ.Σ. και Ε.Ε. και προτείνονται επί τόπου και 

σχηματίζονται κατάλογοι με αλφαβητική σειρά. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Εκλογικό Σύστημα 

Ισχύει το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα: Εκλέγονται αυτοί οι 

υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους. Οι λοιποί 

ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά της εκλογής τους.  

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Εφορευτική Επιτροπή 

Η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία ενώπιον τριμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι 

ή συγγενείς α’ βαθμού των υποψηφίων. 



Η τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση και καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής. Κάνει τη διαλογή των 

ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η 

Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για τον ορισμό της σειράς εκλογής. 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία για τυχόν ενστάσεις 

κατά της εγκυρότητας των εκλογών ή ψηφοδελτίων, οι οποίες πρέπει να 

υποβληθούν το αργότερο μέχρι το τέλος της διαλογής. Η Εφορευτική 

Επιτροπή τηρεί πρακτικό εκλογών στο βιβλίο πρακτικών του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Εκλογή Δ.Σ. 

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς 

προτίμησης σε υποψηφίους της αρεσκείας του για το Διοικητικό Συμβούλιο και 

μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

Οι επόμενοι των πέντε (5) πρώτων σε σταυρούς προτίμησης 

θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά των ψήφων που συνέλεξαν, 

και αντικαθιστούν τα παραιτούμενα, θανόντα ή αποβαλλόμενα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Τα μέλη που απουσιάζουν έχουν τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν 

ένα άλλο μέλος ώστε να ψηφίσει αντί αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Εκλογή Προεδρείου  

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το μέλος που πλειοψήφησε καλεί νεοεκλεγμένο συμβούλιο υπό 

την προεδρία του, σε συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου,   



Γραμματέα, Ταμία και αφού συγκροτηθεί σε σώμα, παραλαμβάνει τη Διοίκηση 

από το παλαιό Συμβούλιο, μέσα σε μια (1) εβδομάδα από τη συγκρότησή του. 

 

ΑΡΘΡΟ  24ο 

Συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δίμηνο, έκτακτα δε όποτε συγκληθεί 

με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή μετά από αίτηση τεσσάρων (4) μελών 

αυτού, με αναγεγραμμένους σαφώς τους λόγους σύγκλησης.  

Ο Πρόεδρος στην τελευταία περίπτωση είναι υποχρεωμένος να 

συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες. 

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει και συντομότερα χρονικά 

διαστήματα τακτικών συνεδριάσεων. 

Οι προσκλήσεις για την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στέλνονται από 

τον Πρόεδρο πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες, σε έκτακτη δε πριν από 

24 ώρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Απαρτία Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) 

μέλη αυτού, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή του Αντιπροέδρου όταν τον 

αντικαθιστά. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Καθήκοντα Δ.Σ. 



Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά 

αυτό, το οποίο (θέμα) δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. 

Το Δ.Σ. διατηρεί, με ευθύνη του Γραμματέα: 

1. Μητρώο μελών, 

2. Πρακτικό συνεδριάσεων της Διοίκησης καθώς και των Γ.Σ. μελών, 

3. Βιβλίο ταμείου (εσόδων – εξόδων), 

4. Βιβλίο περιουσίας, από το οποίο να προκύπτει με λεπτομέρεια η κινητή 

και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, 

5. Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων και, 

6. Κάθε άλλο απαραίτητο για την ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία 

αυτού βιβλίο. 

Τα πιο πάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα με τη 

σφραγίδα του Συλλόγου πριν από κάθε χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο 

Αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. 

 

Ι. Καθήκοντα του Προέδρου 

Ο Πρόεδρος φροντίζει για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και 

προΐσταται των εργασιών. Φέρνει σε πέρας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της 

Γ.Σ., καλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και υπογράφει όλα τα έγγραφα τα σχετικά 

με τη δραστηριότητα του Σωματείου μαζί με το Γραμματέα. 

Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα 

καθώς και στις σχέσεις του με τους τρίτους, αλλά και στις υπερκείμενες αυτού 

ενώσεις ή ομοσπονδίες. 

ΙΙ. Καθήκοντα του Αντιπροέδρου 



Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται σε όλα τα καθήκοντά του. 

ΙΙΙ. Καθήκοντα Γραμματέα 

Ο Γραμματέας φυλάσσει τα έγγραφα και βιβλία του Σωματείου, τηρεί τα 

βιβλία και την αλληλογραφία αυτού και συντάσσει τα σχετικά με την 

δραστηριότητα του Σωματείου έγγραφα καθώς και τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για τη 

λειτουργία και την ενημέρωση της ιστοσελίδας και της σελίδας του Συλλόγου 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

V. Καθήκοντα Ταμία 

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο και ενεργεί τις 

εισπράξεις δίνοντας διπλότυπη απόδειξη ως και τις πληρωμές με εντάλματα 

υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο. 

Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Σωματείου, κρατάει το ταμείο 

του Σωματείου, με υποχρέωση να το καταθέτει σε λογαριασμό του 

Σωματείου σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, όταν το ποσό αυτό 

υπερβαίνει τα 200 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με 

απόφαση του Δ.Σ. 

Κάθε δαπάνη γίνεται με ένταλμα πληρωμής και γι’ αυτό 

αποφασίζει το Δ.Σ. και προσυπογράφει ο Πρόεδρος και ο Ταμίας.  

Οι καταθέσεις στην τράπεζα γίνονται στο όνομα του Σωματείου 

και οι αναλήψεις από τον πρόεδρο ή τον ταμία μετά από σχετική 

εξουσιοδότηση του προέδρου και του γραμματέα. Τον Ταμία 

αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα καθήκοντά του ένα 

από τα μέλη που εξουσιοδοτείται από το ΔΣ. 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με θητεία δύο 

(2) ετών.  



Ελέγχει τις πράξεις της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και 

συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν υπάρχει σοβαρός 

λόγος. 

Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει λεπτομερή και 

ενυπόγραφη έκθεση σχετικά με την σ’ όλη τη χρονιά διαχείριση της 

περιουσίας του Σωματείου από το Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

 

Τιμητικά Μέλη 

Τιμητικό μέλος μπορεί να ανακηρυχτεί από τη ΓΣ, έπειτα από πρόταση 

του ΔΣ όποιος έχει ευεργετήσει το σύλλογο ή έχει εξέχουσα παρουσία και 

προσφορά στον πολιτισμό και την παιδεία της περιοχής εν γένει. Τα τιμητικά 

μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, ούτε το δικαίωμα 

του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, ούτε τις υποχρεώσεις των μελών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

(Διάλυση Σωματείου – Τροποποίηση Καταστατικού) 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο 

Διάλυση Σωματείου 

Το Σωματείο διαλύεται εφόσον ο αριθμός των μελών μειωθεί σε 

λιγότερα από 10 ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Για τη διάλυση του Σωματείου πρέπει να παρευρίσκονται το ½ συν 1 

των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η απόφαση να παρθεί με 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. 



Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η εκκαθάριση πρέπει να 

γίνεται μέσα σε ένα εξάμηνο, σε καμία δε περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

διανομή της περιουσίας του Σωματείου μεταξύ των μελών του. Με τη διάλυση 

του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στην Κοινότητα 

Θεοδωριάνων, εκτός αν η ΓΣ αποφασίσει αιτιολογημένα κάτι διαφορετικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο 

Τροποποίηση του Καταστατικού 

Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. και μετά 

από πρόταση του 1/3 τουλάχιστον των μελών, τα οποία είναι υποχρεωμένα 

να υποβάλλουν προσχέδιο τροποποίησης ή μετά από πρόταση του Δ.Σ. 

Για να παρθεί απόφαση από τη Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του ½ συν 

1 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 

¾ αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται: 

1. Από τις διατάξεις περί Σωματείων που ισχύουν, 

2. Με απόφαση του Δ.Σ. η οποία μπορεί να τροποποιηθεί από την 

Γ.Σ. και 

3. Με απόφαση της Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο 

Ακροτελεύτιο 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από  τριάντα τρία (33) άρθρα, 

είναι η τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού,  που αρχικά 

συντάχθηκε από την ιδρυτική Γ.Σ του Σωματείου την 18-08-1999, 

αναγνωρίσθηκε  με  την  υπ’ αριθμ.  27/2004  απόφαση  του  Μονομελούς  



Πρωτοδικείου  Άρτας  και  εγγράφηκε  νόμιμα  στο  ειδικό  βιβλίο  σωματείων  

του  Πρωτοδικείου  Άρτας  με  αύξοντα  Αριθμό  Μητρώου  707/1999. 

  Αφού διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο μετά των 

τροποποιήσεων και προσθηκών από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου 

πραγματοποιήθηκε την 17-08-2019, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και 

στο σύνολό του και ισχύει από τη χρονολογία της δικαστικής απόφασης που 

θα το εγκρίνει.  

ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 17  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ 

 

 

 

(Ακολουθεί πίνακας με τις υπογραφές απάντων των μελών -του Σωματείου, 

παρόντων κατά τη Γενική Συνέλευση της 17-08-2019) 

 

 


