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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

Κεφάλαιο Α΄

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Έδρα 

1.  Ιδρύεται  όμιλος  με  την  επωνυμία  «Όμιλος  Δράσης  και  Πολιτισμού

Μεγανησίου».

2. Έδρα του Ομίλου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και θα στεγάζεται επί

της οδού Κουμπάρη, αρ. 4.

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί του Ομίλου είναι:

1. Η συνεργασία με την εκάστοτε δημοτική αρχή για την επίτευξη των σκοπών

του παρόντος καταστατικού.

2.  Η  συστράτευση  όλων  των  δυνάμεων  του  τόπου  ώστε  ο  καθένας  με  τις

γνώσεις  και  την  επαγγελματική  του  εμπειρία  να  συμβάλει  με  μελέτες  και

προτάσεις  για  την  αντιμετώπιση των  προβλημάτων  που  ανακύπτουν  λόγω

της  συνεχούς  αύξησης  του  τουρισμού  και  της  έλλειψης  των  απαιτούμενων

υποδομών.

3. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη του φυσικού κάλλους του

Μεγανησίου.

4.  Η  συνεργασία  με  τον  ιστορικό  σύλλογο «Μέντη»  στον  πολιτισμό,   για  την

ανάδειξη των παραδόσεων του νησιού.

5.  Η  αισθητική  των οικισμών,  η  διαχείριση  των απορριμμάτων,  το  ύφος  των

νέων  κτισμάτων,  η  πρόσβαση  στις  παραλίες, και  η  χωροθέτηση  εμπορικού

λιμανιού αποτελούν προτεραιότητες επαγρύπνησης του ομίλου, ώστε να μην

αλλοιωθεί  η  ιδιαίτερη  ταυτότητα  του  νησιού  και  να  μην  αποκλειστούν  οι

κάτοικοί  του  από  τα  δημόσια  αγαθά  εξαιτίας  της  πιθανής  άναρχης  και

καταιγιστικής τουριστικής ανάπτυξης.  
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6. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η

κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία τους και αλληλοϋποστήριξη. 

7. Η διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων των μελών με το Μεγανήσι.

8. Η σύσταση από τα Μέλη ‘Παρατηρητηρίου’, το οποίο θα νομιμοποιείται να

εγκαλεί  και  να  ασκεί  κάθε  νόμιμο  μέσο  σε  βάρος  κάθε  υπαιτίου  τυχόν

παρανόμων και βλαπτικών για τον τόπο πράξεων και συμπεριφορών.

Άρθρο 3ο

Μέσα επίτευξης σκοπών

Ο Όμιλος επιδιώκει την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών με κάθε νόμιμο

μέσο, ιδίως, δε:

1.  Με  την  διοργάνωση  ομιλιών,  διαλέξεων,  συνεδρίων,  επιμορφωτικών

σεμιναρίων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

2.  Με  την  διοργάνωση  ψυχαγωγικών  και  καλλιτεχνικών  εκδηλώσεων,  όπως

χοροεσπερίδες κλπ.

3.  Με  την  έκδοση  έντυπου  υλικού,  όπως  ενημερωτικό  περιοδικό,  εφημερίδα

και βιβλία σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον του

Μεγανησίου.

4. Με την πραγματοποίηση μελετών και ερευνών και την κατάρτιση σχετικών

πορισμάτων.

5.  Με  την  ανάληψη  πάσης  φύσεως  νόμιμων  δράσεων,  δικαστικών  ή

εξώδικων, για την διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του

Μεγανησίου. 

6. Με την δημιουργία ιστοσελίδας και την εν γένει χρήση ηλεκτρονικών μέσων

κοινωνικής δικτύωσης.

Κεφάλαιο Β΄

Μέλη – Εγγραφή – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Αποχώρηση – 

Διαγραφή

Άρθρο 4ο

Μέλη 

1. Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
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2.  Τακτικά  μέλη  του  Ομίλου  είναι  όσοι  έλκουν  καταγωγή  από  το  Μεγανήσι,

καθώς  και  οι  συγγενείς  αυτών  μέχρι  και  τρίτου  βαθμού.  Επίσης  όσοι  είναι

ιδιοκτήτες μόνιμης ή εξοχικής κατοικία στο Μεγανήσι. 

3.  Επίτιμα  μέλη  του  Ομίλου  ανακηρύσσονται  με  πρόταση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης, όσοι έχουν διακριθεί

για  την  προσφορά  τους  στο  φυσικό  και  πολιτιστικό  περιβάλλον  του

Μεγανησίου.  Τα  επίτιμα  μέλη  δεν  καταβάλλουν  τέλος  εγγραφής  και  ετήσια

συνδρομή, ενώ στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4.  Τα  μέλη  του  Ομίλου  πρέπει  να  είναι  δικαιοπρακτικώς  ικανά  και  να  μην

έχουν στερηθεί του δικαιώματος ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμού ή ένωσης

προσώπων.

5.  Η  ιδιότητα  του  μέλους  είναι  προσωποπαγής,  δεν  επιδέχεται

αντιπροσώπευση, δεν μεταβιβάζεται και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής

στα Μητρώα του Ομίλου.

6.  Η  εγγραφή  μέλους  πραγματοποιείται  με  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου,  που  λαμβάνεται  κατόπιν  υποβολής  σχετικής  αιτήσεως  του

ενδιαφερομένου.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα μελών

Τα μέλη του Ομίλου δικαιούνται:

1.  Να  μετέχουν  ισότιμα  στη  Γενική  Συνέλευση  υπό  την  προϋπόθεση

εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων έναντι του Ομίλου.

2. Να εκφράζουν την άποψή τους με ψήφο.

3. Να εκλέγουν τα αιρετά όργανα διοίκησης του Ομίλου.

4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών οργάνων διοίκησης του Ομίλου.

5. Να απολαμβάνουν των ωφελημάτων και των δικαιωμάτων που απορρέουν

από την ιδιότητά τους ως μελών του Ομίλου.

6. Να αποχωρούν από τον Σύλλογο ελεύθερα, χωρίς κανένα δικαίωμα επί της

περιουσίας  του  Ομίλου  και  χωρίς  δικαίωμα  επιστροφής  των  καταβληθεισών

εισφορών. Τα αποχωρήσαντα μέλη δύνανται να επανεγγραφούν.
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Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις μελών 

Τα μέλη του Ομίλου οφείλουν: 

1. Να συμβάλουν στην εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του Ομίλου και

να μην αντιτίθενται εις αυτούς.

2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Να συμμετέχουν στις δράσεις του Ομίλου.

4. Να καταβάλουν το τέλος εγγραφής στο Σύλλογο.

5. Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές προς

τον Σύλλογο.

6. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

7.  Να  συμμορφώνονται  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  σωματείων,  τις

διατάξεις  του  παρόντος  Καταστατικού  και  τις  αποφάσεις  της  Γενικής

Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. 

Άρθρο 7ο

Διαγραφή μελών

1.  Η  διαγραφή  μέλους  πραγματοποιείται  με  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, που λαμβάνεται για σπουδαίο λόγο, αναγόμενο στην τήρηση των

καταστατικών όρων και της νομοθεσίας που αφορά τα σωματεία.

2. Το μέλος που διαγράφεται δύναται να αιτηθεί την επανεγγραφή του από το

Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής.

Κεφάλαιο Γ΄ 

Πόροι του Ομίλου

Άρθρο 8ο

Πόροι

Πόροι του Ομίλου είναι:

1. Η ετήσια συνδρομή των μελών και το εφάπαξ τέλος εγγραφής τους.

2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

3.  Τα  εισοδήματα  που  προέρχονται  από  την  περιουσία  του  Ομίλου  και  την

αξιοποίησή της.
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4. Τα έσοδα που προέρχονται από εκδηλώσεις του Ομίλου.

5. Τα έσοδα που προέρχονται από την εκδοτική δραστηριότητα του Ομίλου.

6. Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες προς τον Όμιλο.

Κεφάλαιο Δ΄ 

Όργανα διοίκησης

Άρθρο 9ο

Όργανα διοίκησης

Όργανα του Ομίλου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10ο

Η Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες 

1.  Η  Γενική  Συνέλευση  (Γ.Σ.)  είναι  το  κυρίαρχο  όργανο  διοίκησης  που

αποφασίζει  για  όλα  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στους  σκοπούς  του

Ομίλου ή αφορούν την ερμηνεία και  εφαρμογή του Καταστατικού, καθώς και

για  κάθε  θέμα  που  δεν  προβλέπεται  στο  Καταστατικό  και  δεν  αντίκειται  στο

Νόμο. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Ομίλου.

2.  Η  Γ.Σ.  απαρτίζεται  από  όλα  τα  οικονομικώς  τακτοποιημένα  μέλη  του

Ομίλου.

3. Έργο της Γ.Σ. είναι ιδίως η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και  της  Ελεγκτικής  Επιτροπής,  ο  έλεγχος  των  πράξεων  του  Διοικητικού

Συμβουλίου,  η  έγκριση  της  ετήσιας  έκθεσης  πεπραγμένων  του  Διοικητικού

Συμβουλίου,  η  έγκριση  του  προϋπολογισμού,  η  έγκριση  του  εσωτερικού



6

κανονισμού  λειτουργίας  του  Ομίλου,  η  τροποποίηση  του  Καταστατικού,  η

διάλυση του Ομίλου.

Άρθρο 11ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης – Λήψη αποφάσεων

1. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου

εκάστου ημερολογιακού έτους, και έκτακτα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου ή αιτήματος του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της.

Στην τελευταία περίπτωση οι αιτούντες υποχρεούνται να παραστούν κατά τη

συνεδρίαση της Γ.Σ.

2.  Τα  μέλη  της  Γ.Σ.  καλούνται  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  την

συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με κάθε πρόσφορο

μέσο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τηλεομοιοτυπία (fax), επιστολή

ή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ομίλου.

3.  Στην  πρόσκληση  των  μελών  αναγράφονται  τα  θέματα  της  ημερησίας

διάταξης και ο χρόνος διεξαγωγής της συνεδρίασης. Η Γ.Σ. συνεδριάζει στην

έδρα του Ομίλου ή όπου ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.  Για  την  απαρτία  της  Γ.Σ.  απαιτείται  η  παρουσία  του  ¼  των  οικονομικά

τακτοποιημένων  μελών  της.  Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  απαρτίας  η

συνεδρίαση  επαναλαμβάνεται  την  αμέσως  επόμενη  ημέρα,  οπότε  θεωρείται

ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

5.  Για  την  λήψη  απόφασης  απαιτείται  η  απόλυτη  πλειοψηφία  μεταξύ  των

ψηφισάντων μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100

του  Αστικού  Κώδικα.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  η  ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος

του Προέδρου του Ομίλου.

6. Για τη συνεδρίαση της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ομίλου.

7.  Στην  Γ.Σ.  δύνανται  να  παρίστανται  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  και  τρίτα

πρόσωπα,  που  έχουν  ειδικώς  κληθεί  από  το  Δ.Σ.,  όπως  ιδίως  φορείς  της

εκτελεστικής  εξουσίας,  εκπρόσωποι  λοιπών  φορέων  και  συλλόγων,  ειδικοί

συνεργάτες του Ομίλου όπως νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι κλπ. 
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8.  Η  Γενική  Συνέλευση  δύναται  να  διενεργηθεί  και  εξ  αποστάσεως  με  κάθε

πρόσφορο μέσον με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης. 

Άρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες 

1.  Ο  Όμιλος  διοικείται  από  επταμελές  (7μελές)  Διοικητικό  Συμβούλιο  (Δ.Σ.),

που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,

τον  Ταμία  και  τρείς  (3)  Συμβούλους,  που  εκλέγονται  από  την  Γ.Σ.  Όλες  οι

θέσεις  του  Δ.Σ.  είναι  άμισθες.  Αναπληρωματικά  μέλη  που  αντικαθιστούν  τα

τακτικά, που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. πριν λήξει η θητεία

τους, είναι οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι κατά την σειρά της

εκλογής τους.

2. Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύλλογο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., αποφασίζει για

κάθε  ζήτημα  που  του  αναθέτει  η  Γ.Σ.,  προσδιορίζει  και  αναπροσαρμόζει  το

ποσό της εγγραφής και  της ετήσιας συνδρομής των μελών, διαχειρίζεται  την

περιουσία  του  Ομίλου,  διορίζει  και  παύει  τυχόν  έμμισθο  προσωπικό  του

Ομίλου, καταρτίζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, μεριμνά για την τήρηση των

όρων  του  Καταστατικού,  εκπονεί  τον  εσωτερικό  κανονισμό  λειτουργίας  και

λογοδοτεί στη Γ.Σ. 

Άρθρο 13ο

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων – Παύση  

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά κάθε μήνα, με εξαίρεση τους μήνες

Ιούλιο  και  Αύγουστο  και  έκτακτα  όταν  το  κρίνει  αναγκαίο  ο  Πρόεδρος  ή

κατόπιν αιτήματος τριών (3) εκ των μελών του. Στην τελευταία περίπτωση οι

αιτούντες υποχρεούνται να παραστούν κατά τη συνεδρίαση.

2.  Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  καλούνται  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  την

συνεδρίαση  από  τον  Πρόεδρο  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  όπως  ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο  (e-mail),  τηλεομοιοτυπία  (fax),  επιστολή  ή  ανάρτηση  στην

ιστοσελίδα του Ομίλου.
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3.  Στην  πρόσκληση  των  μελών  αναγράφονται  τα  θέματα  της  ημερησίας

διάταξης και ο χρόνος διεξαγωγής της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην

έδρα του Ομίλου ή σε άλλο ειδικώς οριζόμενο με απόφασή του τόπο.

4. Για την απαρτία του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τεσσάρων (4) μελών του. 

5.  Για  την  λήψη  απόφασης  απαιτείται  η  απόλυτη  πλειοψηφία  μεταξύ  των

ψηφισάντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται

και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα

παριστάμενα μέλη.

7. Το Δ.Σ. ή μέλος αυτού παύεται πριν την λήξη της θητείας του για σπουδαίο

λόγο με απόφαση έκτακτης Γ.Σ.  που βρίσκεται  σε απαρτία με την παρουσία

του  μισού  συν  ένα  (1/2  συν  1)  των  οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών  του

Ομίλου και  αποφασίζει  έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)  των

παρόντων.  

8.  Η  συνεδρίαση  του  ΔΣ  δύναται  να  γίνει  και  εξ  αποστάσεως  μέσω

τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

1.  Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  εκπροσωπεί  τον  Σύλλογο  σε  όλες  του  τις  σχέσεις,

ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών, ενώπιον κάθε φυσικού

ή  νομικού  προσώπου  και  γενικά  σε  κάθε  περίπτωση,  που  απαιτείται

οποιαδήποτε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου. Συγκαλεί τις

τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Γ.Σ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,

καταρτίζει  την  ημερησία  διάταξη  και  διευθύνει  την  συζήτηση.  Υπογράφει  με

τον  Γραμματέα  τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων,  τα  έγγραφα  της

αλληλογραφίας  και  με  τον  Ταμία  τα  εντάλματα  εισπράξεων  και  πληρωμών.

Φροντίζει  για  την  ανάπτυξη  και  προαγωγή  του  Ομίλου  και  την  ακριβή

εφαρμογή του Καταστατικού. 

2.  Τον  Πρόεδρο  απόντα  ή  προσωρινά  κωλυόμενο  αναπληρώνει  σε  όλα  τα

καθήκοντα και τα δικαιώματά του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

και αυτόν ένας Σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.



9

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

1.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  έχει  την  διεύθυνση  της  Γραμματείας  του  Ομίλου,

φροντίζει για την αλληλογραφία υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί τα

πρακτικά  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.,  τηρεί  την  σφραγίδα  του  Ομίλου  και

σφραγίζει τα έγγραφα, συνεργάζεται με τα όργανα του Ομίλου και παρέχει σε

αυτά  κάθε  απαιτούμενο   στοιχείο,  φυλάσσει  τα  πρακτικά  της  Γ.Σ.,  του  Δ.Σ.,

της εφορευτικής επιτροπής και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

2.  Τον  Γενικό  Γραμματέα απόντα ή  προσωρινά κωλυόμενο αναπληρώνει  σε

όλα  τα  καθήκοντα  και  τα  δικαιώματά  του  ένας  Σύμβουλος,  που  ορίζεται  με

απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 16ο 

Αρμοδιότητες Ταμία

1.  Ο  Ταμίας  έχει  την  διαχείριση  των  οικονομικών  του  Ομίλου,  ενεργεί

πληρωμές  και  εισπράξεις  βάσει  ενταλμάτων  πληρωμής  και  γραμματίων

εισπράξεως  που  υπογράφονται  από  τον  Πρόεδρο  και  τον  ίδιο,  κινεί  με  τον

Πρόεδρο τον τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου, θέτει  στη διάθεση του Δ.Σ.,

της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γ.Σ., του Προέδρου, κάθε στοιχείο που θα του

ζητηθεί και αφορά την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, τηρεί τα Βιβλία που

ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για

την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Για τους σκοπούς αυτούς θα τηρηθεί

τραπεζικός λογαριασμός εν ονόματι του Ομίλου σε Τράπεζα της χώρας. 

2. Οι δαπάνες εκτελούνται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Ο Ταμίας καταθέτει

τα χρήματα που εισπράττει ο Όμιλος στον τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου

στο τέλος κάθε μήνα. Η επιλογή της Τράπεζας γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο

Ταμίας  δύναται  να  κρατά  «εις  χείρας  του»  για  τις  τρέχουσες  δαπάνες

χρηματικό ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. 

3.  Τον  Ταμία  απόντα  ή  προσωρινά  κωλυόμενο  αναπληρώνει  σε  όλα  τα

καθήκοντα και τα δικαιώματά του ένας Σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση

του Δ.Σ.
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Άρθρο 17ο 

Η Ελεγκτική Επιτροπή – Αρμοδιότητες – Συνεδρίαση 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από δύο (2) μέλη που εκλέγονται

με  ισάριθμα  αναπληρωματικά  από  την  Γ.Σ.  ταυτόχρονα  με  την  εκλογή  των

μελών του Δ.Σ. 

2.  Η  Ε.Ε.  ελέγχει  την  οικονομική  κατάσταση  και  διαχείριση  του  Ομίλου  και

συντάσσει ετήσια σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της τακτικής Γ.Σ. Κατά

τον έλεγχο έχει πρόσβαση σε όλα τα Βιβλία του Ομίλου, ενώ δύναται να ζητά

και  να  λαμβάνει  πληροφορίες  από  κάθε  μέλος  του  Δ.Σ.  Ο  έλεγχος  της  Ε.Ε.

δύναται να γίνει και εκτάκτως, κατόπιν εντολής του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.  

3.  Σε  περίπτωση  ανεύρεσης  διαχειριστικών  ανωμαλιών,  η  Ε.Ε.  ζητά

εγγράφως από το  Δ.Σ.  την  σύγκληση της  Γ.Σ.  προκειμένου  να  θέσει  υπόψη

της τα πορίσματα. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γ.Σ.

εντός είκοσι (20) ημερών.

Κεφάλαιο Ε΄

Εκλογική διαδικασία 

Άρθρο 18ο 

Εκλογές – Διαδικασία – Εφορευτική Επιτροπή 

1.  Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  και  της  Ε.Ε.  εκλέγονται  ανά  τριετία  από  την  Γ.Σ.  με

μυστική  ψηφοφορία.  Δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  διαθέτουν  μόνον  τα

οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. 

2. Οι εκλογές διενεργούνται στην έδρα του Ομίλου και σε ημερομηνία και ώρες

που ορίζει  το Δ.Σ. με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται  στα μέλη της Γ.Σ.

με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), επιστολή

ή  ανάρτηση  στην  σελίδα  ή  την  ιστοσελίδα  του  Ομίλου,  προ  τριάντα  (30)

τουλάχιστον ημερών. 

3. Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν

εγγράφως  αίτηση  υποψηφιότητας  ενώπιον  του  Δ.Σ.  τουλάχιστον  δέκα  πέντε

(15) ημέρες πριν τις εκλογές, προσδιορίζοντας το όργανο όπου επιθυμούν να



11

εκλεγούν.  Ένα  μέλος  δεν  μπορεί  να  θέσει  υποψηφιότητα  και  για  το  Δ.Σ.  και

για την Ε.Ε. 

4. Το Δ.Σ. δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών ανακηρύσσει τους υποψηφίους

και αναδεικνύει δια κληρώσεως μεταξύ των μη υποψήφιων μελών τα τρία (3)

μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (Πρόεδρο και δύο (2) μέλη). Το Δ.Σ. πέντε

(5)  ημέρες  προ  των  εκλογών  συντάσσει  και  παραδίδει  στην  Εφορευτική

Επιτροπή τον εκλογικό κατάλογο,  που συμπεριλαμβάνει  όλα τα οικονομικώς

τακτοποιημένα μέλη.

5.  Η  Εφορευτική  Επιτροπή  με  την  συνδρομή  του  Δ.Σ.  προετοιμάζει  και

αναπαράγει  σε  ικανό αριθμό δύο ενιαία  ψηφοδέλτια  για  το  Δ.Σ.  και  την  Ε.Ε.

αντίστοιχα,  αναγράφοντας  με  αλφαβητική  σειρά  το  ονοματεπώνυμο  και

πατρώνυμο εκάστου υποψηφίου.

6.  Η  Εφορευτική  Επιτροπή  με  την  συνδρομή  του  Δ.Σ.  μεριμνά  για  την

διαμόρφωση και τον εξοπλισμό κατάλληλου χώρου στην έδρα του Ομίλου για

την  διενέργεια  της  εκλογικής  διαδικασίας.  Η  Εφορευτική  Επιτροπή  τηρεί

Πρακτικά Εκλογής, Βιβλίο Ψηφισάντων και χειρίζεται τον εκλογικό κατάλογο. 

7.  Οι  σταυροί  τίθενται  παραπλεύρως  του  ονόματος  του  υποψηφίου.  Οι

εκλογείς  δύνανται  να  βάλουν  αριθμό  σταυρών  κατ’ανώτατο  όριο  ίσο  με  τον

αριθμό των μελών των οργάνων που εκλέγονται (επτά (7) για το Δ.Σ. και δύο

(2) για την Ε.Ε.). 

8.  Για  κάθε  ζήτημα  που  ανακύπτει  ή  ένσταση  που  υποβάλλεται  κατά  την

εκλογική διαδικασία αποφασίζει κατά πλειοψηφία η Εφορευτική Επιτροπή.

9.  Η εκλογική  διαδικασία  δύναται  να  διενεργηθεί  και  με  ηλεκτρονικά  μέσα εξ

αποστάσεως, τηρουμένων όλων των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 19ο 

Εκλογικό αποτέλεσμα

1.  Η  Εφορευτική  Επιτροπή  αποφασίζει  την  λήξη  της  ψηφοφορίας  την

προγραμματισθείσα  ώρα,  εκτός  και  αν  έχουν  ψηφίσει  όλοι  οι  εγγεγραμμένοι

στον εκλογικό κατάλογο, οπότε η ψηφοφορία λήγει νωρίτερα.

2. Με το πέρας της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία

αριθμούνται και μονογράφονται από την Εφορευτική Επιτροπή. 
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3.  Με  το  πέρας  της  διαλογής  αναδεικνύονται  κατά  σειρά  ψήφων  ως

επιτυχόντες  όσοι  συγκέντρωσαν  τον  μεγαλύτερο  αριθμό  ψήφων.  Σε

περίπτωση  ισοψηφίας  διενεργείται  κλήρωση.  Τα  Πρακτικά  Εκλογής  και

ολόκληρο  εν  γένει  το  εκλογικό  υλικό  παραδίδεται  από  την  Εφορευτική

Επιτροπή στο Δ.Σ., που επικυρώνει με απόφασή του το εκλογικό αποτέλεσμα

και ενημερώνει άμεσα τους υποψηφίους με κάθε πρόσφορο μέσο.

4. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επικύρωση της εκλογής των μελών του

Δ.Σ. ο πλειοψηφήσας σύμβουλος και σε περίπτωση ισοψηφίας ο αρχαιότερος

βάσει  του  χρόνου  εγγραφής  στα  μητρώα  του  Ομίλου  καλεί  τους  λοιπούς

εκλεγέντες συμβούλους προς εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμ

ματέα  και  Ταμία.  Αυτοί  εκλέγονται  με  μυστική  ψηφοφορία  και  με  απόλυτη

πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απόλυτης

πλειοψηφίας  η  εκλογή  επαναλαμβάνεται  μεταξύ  των  δύο  πρώτων  για  κάθε

θέση, οπότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία για την εκλογή. 

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Βιβλία – Σφραγίδα – Τροποποίηση – Διάλυση – Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 20ο 

Βιβλία

1.  Ο  Όμιλος  τηρεί  υποχρεωτικώς:  α)  Μητρώο  μελών  του  Ομίλου.  Σε  αυτό

καταχωρούνται  όλα  τα  στοιχεία  των  μελών  που  αφορούν  τον  Σύλλογο,  β)

Βιβλίο  Πρακτικών  Δ.Σ.,  γ)  Βιβλίο  Πρακτικών  Γ.Σ.  των  μελών  και  δ)  Βιβλίο

Εισπράξεων - Πληρωμών.

2.  Ο  Όμιλος  τηρεί  προαιρετικώς  :  α)  Πρωτόκολλο  Εισερχόμενων  και

Εξερχόμενων  εγγράφων,  β)  Βιβλίο  (αρχείο)  Εισερχόμενων και  Εξερχόμενων

εγγράφων,  γ)  Βιβλίο  παρουσίας  μελών  στην  Γενική  Συνέλευση,  δ)  Βιβλίο

αναλώσιμων υλικών.

3.  Τα παραπάνω Βιβλία  είναι  αριθμημένα ανά σελίδα και  θεωρημένα από τον

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

4. Ο Όμιλος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

5. Τα παραπάνω βιβλία δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Άρθρο 21ο 

Σφραγίδα

1. Η σφραγίδα του Ομίλου είναι στρογγυλή και στην περίμετρό της αναγράφεται

η επωνυμία του Ομίλου. Στο κέντρο της αναγράφεται η χρονολογία ίδρυσης του

Ομίλου.

2. Το Δ.Σ. του Ομίλου δύναται να καθορίσει ειδικό σήμα.

Άρθρο 22ο 

Τροποποίηση Καταστατικού

Για  την  τροποποίηση  του  Καταστατικού  απαιτείται  απόφαση  της  Γ.Σ.,  που

βρίσκεται  σε  απαρτία  με  την  παρουσία  του  μισού  συν  ένα  (1/2  συν  1)  των

οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών  του  Ομίλου  και  αποφασίζει  έγκυρα  με

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 23ο 

Διάλυση του Ομίλου – Τύχη περιουσίας

1.  Ο  Όμιλος,  πέραν  των  περιπτώσεων  των  άρθρων  104  και  105  του  Αστικού

Κώδικα, διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικώς για τον σκοπό

αυτό βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού συν ένα (1/2 συν 1) των

οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών  του  Ομίλου  και  αποφασίζει  έγκυρα  με

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2.  Η  ίδια  ως  άνω Γ.Σ.  αποφασίζει  για  την  τύχη  της  περιουσίας  του  Ομίλου,  η

οποία δεν διανέμεται στα μέλη.

Άρθρο 24ο 

Γενικές Διατάξεις 

1. Η πρώτη Γ.Σ. μετά τη νόμιμη σύσταση του Ομίλου θα γίνει με την ευθύνη της

Προσωρινής  Διοικούσας  Επιτροπής,  έργο  της  οποίας  είναι  η  εγγραφή  μελών

και η διενέργεια των πρώτων εκλογών εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση

του παρόντος Καταστατικού. 

2.  Μέχρι  την  ενδεχόμενη  λήψη  σχετικής  απόφασης  από  το  Δ.Σ.,  το  τέλος

εγγραφής των μελών προσδιορίζεται στο εφάπαξ ποσό των δέκα (10) ευρώ και

η ετήσια συνδρομή στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.
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3.  Ο  παρών  Όμιλος  δεν  αποτελεί  βραχίονα   κομμάτων  και  δημοτικών

παρατάξεων.  Στόχος  του  είναι  η  συνεργασία  με  οιαδήποτε  δημοτική  αρχή

επιλέγουν  κάθε  φορά  οι  πολίτες,  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  και  την

εξεύρεση βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για το Μεγανήσι. 

Άρθρο 25ο 

Τελική Διάταξη

1.  Κάθε  ζήτημα  που  αφορά  το  Σύλλογο  και  δεν  προβλέπεται  από  το  παρόν

Καταστατικό ρυθμίζεται πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του και τον Νόμο. Κάθε

αμφισβήτηση για τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού λύεται από την Γ.Σ.

βάσει των αντιστοίχων διατάξεων περί σωματείων. 

2.  Το  παρόν  Καταστατικό,  που  αποτελείται  από  είκοσι  πέντε  (25)  άρθρα

διαβάστηκε,  συζητήθηκε,  ψηφίστηκε  ομόφωνα  κατ’άρθρον  και  στο  σύνολο  και

εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της …/…/2022 από εμάς τα ιδρυτικά μέλη, που

υπογράφουμε αμέσως παρακάτω.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το  καταστατικό  αυτό,  το  οποίο  αποτελείται  από  25  άρθρα,  είναι

εναρμονισμένο με τις  διατάξεις του νόμου 281/1914 «περί  σωματείων»

που  επανήλθε  σε  ισχύ  με  το  άρθρ.1  παρ.1  ΝΔ  42/1974  ΦΕΚ  247  Α’,

καθώς και με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 61 έως και 108)

περί  νομικών  προσώπων,  συζητήθηκε  και  ψηφίστηκε  κατ’  άρθρον  και

στο  σύνολό  του  και  τελικώς  εγκρίθηκε  ως  έχει  από  τα  κάτωθι  ιδρυτικά

αυτού μέλη.

Αθήνα, …/…/2022

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


