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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   

MH KEPΔOΣKOΠIKΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Υπό τη μορφή Σωματείου, με την επωνυμία : 

«OPEN UP, Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας» 

και το διακριτικό τίτλο «OPEN UP» 

 

Άρθρο 1 

 EΠΩNYMIA 

1.1 Ιδρύεται Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα, υπό τη μορφή Σωματείου, για την προώθηση της 

Εκπαιδευτικής, Επιχειρηματικής, Ερευνητικής, Πολιτιστικής, Τεχνολογικής 

και Επενδυτικής Καινοτομίας και εν γένει της Συνεργασίας με την Ελλάδα, 

Ευρώπη ή/και Αμερική, αποτελούμενη από Εκπαιδευτικούς και στελέχη 

Εκπαίδευσης και διοικητικής οργάνωσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, 

ερευνητές, θεωρητικούς, φυσικούς και ειδικούς όλων των κατηγοριών, από 

στελέχη καινοτόμων, ερευνητικών και πάσης φύσεως άλλων επιχειρήσεων, 

από φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητικούς οργανισμούς και πάσης φύσεως 

φυσικές ή νομικές οντότητες, που έχουν κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, 

έρευνα, ανάπτυξη, αξιολόγηση, προώθηση και υλοποίηση δράσεων 

ανάπτυξης, συνεργασίας και καινοτομίας αναφορικά συνοπτικά με τα 

ανωτέρω, όπως ειδικότερα αναλύονται στο σκοπό της Ένωσης. 

1.2 H ακριβής επωνυμία της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης είναι 

«OPEN UP, Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Καινοτομίας» και ο 

διακριτικός της τίτλος «OPEN UP» (καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας 

ως η «Ένωση» ή/ και το «Σωματείο» ή/και η  «OPEN UP»). Για τις σχέσεις 

της Ένωσης με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται ως απόδοση η επωνυμία της 

με λατινικούς χαρακτήρες ή μεταφρασμένη στην Αγγλική και ο διακριτικός 

της τίτλος ως έχει, δηλαδή ”OPEN UP”. 

1.3 Το domain name www.openup.gr  καθώς και ο διακριτικός τίτλος (και  

ταυτόχρονα λογότυπο της σφραγίδας) της Ένωσης αποτελούν πνευματικό 

δικαίωμα και περιουσιακό στοιχείο και δικαίωμα του πρώτου εκ των Ιδρυτών 

και συμβαλλόμενων κ. Ορφανάκη Στυλιανού του Σταύρου και μπορούν να 

χρησιμοποιούνται έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του για τους σκοπούς της 

Ένωσης, καθ’ όλη τη διάρκειά της, εκτός και αν ο ίδιος εξέλθει ή αποχωρήσει 

ή αποβληθεί εξ’ αυτής, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, οπότε η Ένωση θα 

υποχρεούται να παύσει τη χρήση τους το αργότερο δυο (2) μήνες από την 

ημέρα που περιήλθε εις γνώση του ΔΣ το γεγονός εξόδου ή αποχώρησης του 

ως άνω Ιδρυτή και να του τα αποδώσει, ρητώς επιφυλασσόμενου του 

τελευταίου παντός δικαιώματός του. Για το λόγο αυτό, με μέριμνα του ΔΣ 

στην ως άνω περίπτωση θα συγκληθεί υποχρεωτικά Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης, εντός του ως άνω διμήνου, ούτως ώστε να ληφθεί 

σχετική απόφαση περί αλλαγής του domain name, της επωνυμίας και του 

διακριτικού της τίτλου και τροποποίησης του παρόντος.  

http://www.openup.gr/
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Άρθρο 2 

 EΔPA 

2.1 Έδρα της Ένωσης  ορίζεται ο Δήμος Λάρισας. Τα αρχικά γραφεία της 

θα βρίσκονται στην οδό Ιπποδάμου 13, Τ.Κ 41448.  

2.2 H Ένωση μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, γραφεία ή και υποκαταστήματα 

και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής.  

2.3 Η Ένωση μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός του Δήμου της έδρας της 

χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, παρά μόνο με απλή απόφαση του 

ΔΣ. Για αλλαγή της έδρας της εκτός Δήμου, απαιτείται απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, λαμβανόμενη με απλή απαρτία και πλειοψηφία.  

 

Άρθρο 3 

ΣKOΠOΣ – ANTIKEIMENO 

3.1   Η Ένωση έχει κατεξοχήν μη κερδοσκοπικό σκοπό και σκοπεύει : 

i. Στην ενίσχυση της γνώσης και στην ανάπτυξη  ιδεών, πρωτοβουλιών 

και συνεργασίας, μέσα από τη δημιουργική ένωση φυσικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων, 

ii. στη διάδοση της γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού με αρχές 

όπως η τιμιότητα, η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η ευθύτητα, η 

υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση των δράσεων και ο αμοιβαίος 

σεβασμός τόσο μεταξύ των μελών της Ένωσης όσο και ως προς την 

κοινωνία,  

iii. στην παροχή δυνατοτήτων και ευκαιριών στα μέλη της, μέσω της 

Επιστήμης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Συνεργασίας να 

καινοτομήσουν, να ξεχωρίσουν, να δημιουργήσουν να κτίσουν το 

μέλλον τους αλλά και να συμβάλλον στο καλό του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου, 

iv. στην αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των μελών σε ομάδες, όπως: 

επιστημονικές ομάδες εργασίας, καινοτομίας, έρευνας, παραγωγής 

πολιτισμού, ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών, και γενικά σε ομάδες που 

εξυπηρετούν τους στόχους της Ένωσης, 

v. στην απόκτηση από τα Μέλη κουλτούρας και ιδεών αναφορικά με τη 

Συνεργασία, τις Επιστήμες, την Έρευνα, την Εκπαίδευση, την 

Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία, την Πολιτική, τον Πολιτισμό, την 

Βιομηχανική Καινοτομία, τις Επενδύσεις, το Εμπόριο, την Τεχνολογία. 

vi. στην αξιοποίηση ιδεών στην έρευνα, στην επιστήμη, την καινοτομία 

και τη συνεργασία που συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής 

και εργασίας των ανθρώπων οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται 

αλλά και στη δημιουργία αναρίθμητων νέων ευκαιριών, προϊόντων και 

υπηρεσιών, 

vii. στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την 

προώθηση και την υλοποίηση νέων ιδεών και την ανάπτυξη νέων 

μέσων, τόσο από τα μέλη της αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες, 

viii. στη στήριξη Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών αλλά και ανεξάρτητων 

Επιστημόνων και Ερευνητών ώστε να συμμετέχουν σε έρευνες και 

προσπάθειες που έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των 

Ευρωπαίων πολιτών, (ενδεικτικά, αναφέρονται οι τομείς: Υγείας, 

επισιτιστικής ασφάλειας, βιώσιμης χρήσης βιολογικών πόρων, 
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Ενέργειας, Μεταφορών, Επικοινωνιών, Κλίματος, κοινωνικής ένταξης, 

ασφάλειας, κυβερνο-ασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης, 

επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης, πολιτισμού κ.α.) 

ix. στη δραστηριοποίηση και στη συνεργασία της με όλες τις βαθμίδες 

Εκπαίδευσης (ιδιωτικής και Δημόσιας), με ενώσεις συναφούς ή άλλου 

αντικειμένου, και εν γένει με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, 

για θέματα που συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και 

εργασίας των ανθρώπων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 

x. στη δραστηριοποίησή της με οποιοδήποτε τρόπο, 

συμπεριλαμβανομένων μεθόδων εξ’ αποστάσεως και χρήσης τεχνικών 

οπτικοακουστικών μέσων, στην επιστημονική Έρευνα και καινοτομία, 

στην Επιχειρηματικότητα, στη Βιομηχανική, Βιοτεχνική Καινοτομία και 

στο Εμπόριο, στην Επενδυτική, στην Πολιτική, στον Πολιτισμό, στις 

Τέχνες και στην Τεχνολογία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

xi. στη διερεύνηση και εισαγωγή νέων διδακτικών μεθόδων στην 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση με στόχευση την επιστημονική και ερευνητική καλλιέργεια 

και την έμπνευση των επιμορφούμενων για την έρευνα και την υψηλή 

τεχνολογία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί (ενδεικτικά και μη 

περιοριστικά):  

α. Με τη χρησιμοποίηση των μεθόδων PBL (project based learning, 

problem based learning) για την προαγωγή του  STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art, Mathematics. 

β. Με τη χρησιμοποίηση project ρομποτικής ως σύγχρονο τρόπο 

προαγωγής του STEAM. 

γ. Με τη βαθύτερη ενασχόληση των μαθητών με την εφαρμοσμένη 

πληροφορική και τον προγραμματισμό Η/Υ. 

δ. Με την καλλιέργεια με σύγχρονες μεθόδους της αναλυτικής και 

συνθετικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της 

αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. 

ε. Με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των επιμορφούμενων, με 

έμφαση την εκπαίδευση στη συνεργατικότητα και την αποδοτική 

ομαδική εργασία. 

Στ. Με την προαγωγή της Ρομποτικής.  

xii. Στην εκπαίδευση ενηλίκων, εφόσον πληρούνται οι εκ του νόμου 

προϋποθέσεις, με στόχευση (ενδεικτικά και μη περιοριστικά): 

α) την εξοικείωση με τις νέες Τεχνολογίες (πληροφορικής και 

επικοινωνιών), 

β) την εισαγωγή και εμβάθυνση στη ρομποτική τεχνολογία (hardware, 

software), 

γ) την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της σχεδίασης και 

ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού με τη χρήση νέων Τεχνολογιών, 

δ) την εξοικείωση τους με τα πλεονεκτήματα της δια βίου μάθησης, 

ε) την εκπαίδευσή τους ώστε να μπορούν να επιχειρήσουν σε ομάδες,  

στ) την επιχειρηματικότητα σε όλο το ηλικιακό φάσμα που μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως οικονομικά ενεργό,   

ζ) τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων τους. 
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xiii. Στην υποστήριξη της διάδοσης, του τρόπου χρήσης καθώς και την 

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της.  

3.2  Η Ένωση εκπροσωπεί  τα μέλη της, που κατά το άρθρο 5, μπορεί να 

είναι εκπαιδευτικοί, καθηγητές, φοιτητές σπουδαστές, απόφοιτοι, στελέχη 

εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, 

φυσικοί, θεωρητικοί, νομικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, στελέχη καινοτόμων 

και πάσης φύσεως επιχειρήσεων, εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισμοί 

(ενδεικτικά  αναφέρονται: Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Κέντρα Ανάπτυξης και 

Έρευνας κ.α.), Εθνικοί ή Ευρωπαϊκοί ή Διεθνείς Δημόσιοι Φορείς – 

Υπηρεσίες, Επιχειρηματικοί ή Εμπορικοί ή Βιομηχανικοί Σύλλογοι/Ενώσεις 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επενδυτικοί φορείς ή επενδυτικές εταιρείες, 

εταιρείες/ βιομηχανίες (κερδοσκοπικές ή μη), πολιτικοί σχηματισμοί (είτε 

είναι στη Βουλή είτε όχι), ειδικοί που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον τη γνώση, 

έρευνα, το σχεδιασμό, την προώθηση, την αξιολόγηση, τη συνεργασία, την 

εκμετάλλευση και την υλοποίηση καινοτομικών δράσεων που βελτιώνουν τη 

ζωή των πολιτών εν γένει: 

i. Σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (ιδιωτικής και Δημόσιας),  

ii. στις Επιστήμες και στην Έρευνα, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, σε 

τομείς όπως: 

1. Αγροδιατροφικές Επιστήμες – Agricultural & Food Sciences 

2. Μηχανικής & Τεχνολογίας – Engineering & Technology (Civil 

Engineering, Environmental biotechnology, Industrial biotechnology, 

Materials engineering, Mechanical Engineering, Medical Engineering, 

Security, Aeronautics, Chemical Engineering, Electrical Engineering, 

Electronic Engineering, Information Engineering, Environmental 

Engineering, Nano-Technology, Cyber Security, Artificial Intelligent, 

Space) 

3. Ανθρωπιστικές επιστήμες – Humanities  

4. Ιατρικής & Υγείας – Medical and Health Sciences 

5. Επιστήμες Φύσης 

5.1 Επιστήμες Ζωής ή Βιολογικές Επιστήμες – Life Science or 

Biological Science 

5.2 Φυσικές Επιστήμες (Φυσικής Χημεία, Αστρονομία, Επιστήμες Γης) 

– Physical Science 

6. Κοινωνικές Επιστήμες ( Ανθρωπολογία, Επιστήμες Επικοινωνίας, 

Οικονομικά, Εκπαίδευση, Γεωγραφία, Ιστορία, Νομική, Γλωσσολογία, 

Πολιτικές Επιστήμες κ.α.) -   Social Sciences 

7. Μαθηματικά & Στατιστική – Mathematics & Statistics 

και γενικά σε οποιοδήποτε Επιστημονικό και Ερευνητικό Πεδίο 

δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί ο άνθρωπος. 

iii. Στην Επιχειρηματικότητα πάσης φύσεως και ιδιαίτερα στο χώρο της 

υψηλής τεχνολογίας και επιχειρηματικής καινοτομίας, 

iv. στη Βιομηχανική Καινοτομία, 

v. στην Πολιτική και ιδιαίτερα στη βελτίωση της θέσης των πολιτών,  

vi. στον Πολιτισμό, 

vii. στην Τεχνολογία.  
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3.3 Η Ένωση φροντίζει και δίνει προτεραιότητα: (ι) σε δράσεις και 

συνεργασίες που προάγουν τη βελτίωση της θέσης των μελών της στην 

κοινωνία αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας, (ιι) στη δημιουργία και την 

καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης, επιχειρηματικότητας, 

έρευνας, καινοτομίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της και των 

σχετιζόμενων με αυτά προσώπων, με ενώσεις συναφούς ή οποιουδήποτε 

άλλου αντικειμένου αλλά και με πάσης φύσεως φυσικές ή νομικές οντότητες 

που προάγουν τους σκοπούς της ένωσης, (ιιι) στην ανάπτυξη και προώθηση 

ευκαιριών και πρακτικών που οδηγούν στην αξιοποίηση του εγχώριου και 

ξενιτεμένου επιστημονικού δυναμικού και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 

υψηλής τεχνολογίας. 

  

Άρθρο 4 

 MEΣA ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ 

Η Ένωση για την επίτευξη των σκοπών της δύναται να χρησιμοποιεί κάθε 

πρόσφορο νόμιμο μέσο και ιδίως: 

i)  Να συμμετέχει σε Εθνικά – Ευρωπαϊκά – Διεθνή προγράμματα, 

Εθνικούς και Διεθνείς διαγωνισμούς - προκηρύξεις που είναι συμβατοί 

με τους σκοπούς της. 

ii)  Να συμμετέχει ή/και να προωθεί τη συνεργασία οπουδήποτε υπάρχει 

ανθρώπινη παρουσία ή ανθρώπινο ενδιαφέρον ή συλλογικό συμφέρον, 

ενδεικτικά αλλά όχι δεσμευτικά συνεργασίες με: πρόσωπα, φορείς, 

Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, Πρεσβείες, αντίστοιχους συλλόγους ή 

ενώσεις, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, Εθνικούς και διεθνείς 

οργανισμούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις 

(κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), πολιτικούς 

σχηματισμούς (είτε είναι στη Βουλή είτε όχι) κ.α. Η συνεργασία μπορεί 

να εξελίσσεται σε οποιοδήποτε επίπεδο, ενδεικτικά αλλά όχι δεσμευτικά 

αναφέρεται: σε Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό, Επιχειρηματικό, Εμπορικό, 

Επενδυτικό, Πολιτικό, Πολιτιστικό και Τεχνολογικό επίπεδο κ.α.  

iii)  Να συμμετέχει ή / και να προωθεί ενέργειες - συνεργασίες, στους 

τομείς της εκπαίδευσης (οποιαδήποτε βαθμίδας, δημόσιας ή ιδιωτικής), 

της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, του εμπορίου, των επενδύσεων, 

της πολιτικής, του πολιτισμού και της τεχνολογίας που είναι συμβατές ή 

/ και ενισχύουν τους σκοπούς του άρθρου 3.  

iv)  Να συντηρεί δικτυακό τόπο για την προβολή στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά των δραστηριοτήτων και δράσεων της προς το ευρύ κοινό,  

v)  Να συνεργάζεται με φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα οιασδήποτε 

μορφής, για την επίτευξη των σκοπών της, να συνάπτει πάσης φύσεως 

συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων εργασίας ή έργου μαζί 

τους. 

vi)  Να προβλέπει ωριαία αποζημίωση για τους διδάσκοντες σε σεμινάρια ή 

εργαστήρια, που οργανώνονται από την Ένωση και περιλαμβάνουν 

παροχή σημειώσεων και υλικό αξιολόγησης των επιμορφούμενων από 

τον διδάσκοντα. Το ποσό των πάσης φύσης αποζημιώσεων θα 

καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ.   

vii) Να διοργανώνει, διεξάγει, συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και 

σεμινάρια συναφή με το σκοπό της, να εκδίδει πληροφοριακά έντυπα, 

να αναρτά και να κυκλοφορεί έντυπο επιμορφωτικό υλικό, να εκδίδει 
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περιοδικό με συναφή του σκοπού της θεματολογία. Να ενημερώνει την 

κοινή γνώμη, με κάθε πρόσφορο μέσο. 

viii) Να μισθώνει χώρους ή να κάνει χρήση μισθίων που της παραχωρούνται 

τόσο για τη στέγαση των γραφείων/ παραρτημάτων της όσο και για τη 

διενέργεια εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ, να προμηθεύεται 

υλικά προς εξυπηρέτηση των αναγκών της, και γενικά, να προβαίνει σε 

κάθε απαιτούμενη ενέργεια με τρίτους ή /και τα μέλη της για την 

επίτευξη των σκοπών της, έστω και αν δεν αναφέρεται ειδικά. 

ix)  Να προβαίνει σε κάθε άλλη παρεμφερή με τα ανωτέρω ενέργεια, με 

οιοδήποτε νόμιμο μέσο, έστω και αν δεν αναφέρεται ειδικά. 

Διευκρινίζεται ότι, η όποια άσκηση οικονομικής δραστηριότητας της Ένωσης 

αποσκοπεί αποκλειστικά στο να αποκτήσει αυτή τους αναγκαίους 

χρηματικούς πόρους για την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού της, και 

δεν μεταβάλλει αυτόν. 

 

Άρθρο 5 

ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

5.1 Κάθε μέλος με την εγγραφή του υπεισέρχεται στο παρόν Καταστατικό 

και δεσμεύεται από τους όρους αυτού, και από τις αρχές της πίστης, 

τιμιότητας, της εμπιστοσύνης, της ακεραιότητας, της ευθύτητας, δεσμεύεται 

δε, ότι θα έχει σταθερό προσανατολισμό προς την επιτέλεση του καθήκοντος 

του προς την Ένωση, επιδιώκοντας τη μέγιστη απόδοση και υπευθυνότητα 

και φυσικά τον αμοιβαίο σεβασμό και δέσμευση προς την Ένωση.  

5.1.2 Μέλη της Ένωσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, καθηγητές, φοιτητές, 

απόφοιτοι, στελέχη εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, 

ερευνητές, ακαδημαϊκοί, θεωρητικοί, νομικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, 

στελέχη καινοτόμων επιχειρήσεων, πάσης φύσεως, εκπαιδευτικοί φορείς και 

οργανισμοί κλπ, ως αναφέρονται στο άρθρο 3.2 ανωτέρω, και πάσης 

φύσεως ειδικοί που πρεσβεύουν τους στόχους της Ένωσης, υπό τυχόν 

περιορισμούς που τίθενται στο παρόν και το νόμο.  

5.2 Τα Μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε: 

Ι)  Τακτικά μέλη - Ι,  

(ι) με όρο συμμετοχής: 

να διαθέτουν τουλάχιστον ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να είναι 

φοιτητές εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, 

(ιι) με δικαιώματα: 

α) να συμμετέχουν με μία ψήφο σε όλες τις γενικές συνελεύσεις και 

ψηφοφορίες (μυστικές ή φανερές) των Μελών της Ένωσης, 

β) να καταθέτουν υποψηφιότητα για Μέλη του ΔΣ αλλά και για όλες τις 

αιρετές θέσεις της Ένωσης, και να εκλέγονται,  

γ) να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις της Ένωσης, 

δ) να έχουν κάρτες με το λογότυπο της Ένωσης, και σε φόρμα που θα 

προσδιορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. Το κόστος βαρύνει αποκλειστικά το 

κάθε μέλος.  

(ιιι) με υποχρεώσεις: 

α) να καταβάλλουν τα ποσά της εγγραφής, των τακτικών ή/και 

έκτακτων εισφορών τους στους προβλεπόμενους από το Καταστατικό 
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χρόνους καθώς και κάθε τυχόν άλλο ποσό προβλέπεται στο παρόν ή το 

νόμο. 

β) να προωθούν τους σκοπούς της Ένωσης και να συμμετέχουν ενεργά 

στις δραστηριότητές της Ένωσης. 

 

ΙΙ) Τακτικά μέλη - ΙΙ,   

(ι)   με δικαιώματα: 

α) να συμμετέχουν με μία ψήφο σε όλες τις γενικές συνελεύσεις και 

ψηφοφορίες (μυστικές ή φανερές) των Μελών της Ένωσης,  

β) να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις της Ένωσης, 

γ) να έχουν κάρτες με το λογότυπο της Ένωσης, και σε φόρμα που θα 

προσδιορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. Το κόστος βαρύνει αποκλειστικά το 

κάθε μέλος.  

(ιι) χωρίς δικαίωμα: 

να καταθέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται στις θέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, καθώς το προνόμιο αυτό 

αποδίδεται με κοινή συμφωνία όλων των μελών μόνο στα Ιδρυτικά 

Μέλη Ι. Για την τροποποίηση του παρόντος απαιτείται απόφαση της ΓΣ 

που θα ληφθεί με την προβλεπόμενη αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία. 

(ιιι) με υποχρεώσεις: 

α) να καταβάλλουν τα ποσά της εγγραφής, των τακτικών ή/και 

έκτακτων εισφορών τους στους προβλεπόμενους από το Καταστατικό 

χρόνους καθώς και κάθε τυχόν άλλο ποσό προβλέπεται στο παρόν ή το 

νόμο. 

β) να προωθούν τους σκοπούς της Ένωσης και να συμμετέχουν ενεργά 

στις δραστηριότητές της Ένωσης. 

ΙΙΙ)  Επίτιμα μέλη,  

(ι)  με δικαιώματα: 

να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις της Ένωσης και να 

προωθούν τους σκοπούς της ΄Ένωσης, με δικαίωμα απλής παρουσίας  

(ιι) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή 

έκτακτες) της Ένωσης. 

5.3 Επιτρέπεται η απασχόληση των μελών της Ένωσης σε δραστηριότητες ή 

νομικά πρόσωπα με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς, όμως θα πρέπει 

ταυτόχρονα να αποφεύγουν κάθε πράξη ανταγωνισμού και να παρέχουν 

επιμελώς και πρώτιστα στην Ένωση την προσωπική τους ενασχόληση για την 

ευόδωση των σκοπών της.  

5.4  Ειδικά τα Ιδρυτικά Μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να 

καλύψουν τα έξοδα για τη δημιουργία της Ένωσης και τη λειτουργία της για 

όσο χρονικό διάστημα η Ένωση δεν έχει τα απαιτούμενα έσοδα. Τα έξοδα 

αυτά θα τα πάρουν πίσω στο ακέραιο μελλοντικά, εάν και εφόσον η Ένωση 

αποκτήσει έσοδα που θα της δώσουν αυτή τη δυνατότητα και ύστερα από 

σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

5.6 Τα Ιδρυτικά Μέλη της Ένωσης ορίζονται εξ’ ορισμού ως Τακτικά 

Μέλη-Ι ή Τακτικά Μέλη ΙΙ, άνευ τηρήσεως οιασδήποτε διαδικασίας.  
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5.7 Εκτός από τα Τακτικά μέλη - Ι , δεν απαιτείται η ταυτόχρονη ύπαρξη 

άλλων κατηγοριών μελών. 

 

Άρθρο 6 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

6.1 Με εξαίρεση των διορισμένων πρώτων Τακτικών Μελών – Ι (ιδρυτικά 

μέλη της Ένωσης), για να γίνει κάποιο ήδη μέλος της Ένωσης Τακτικό 

μέλος-Ι, θα πρέπει:  

1ον) να είναι ήδη Τακτικό μέλος–ΙΙ,  

2ον) να είναι τακτοποιημένο οικονομικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις του 

στην Ένωση,  

3ον) να καταθέσει αίτηση στο Δ.Σ (ηλεκτρονική ή έντυπη με απόδειξη 

παραλαβής) και να αιτιολογεί τους λόγους και τη μέχρι τότε συνεισφορά του 

στην εξέλιξη των στόχων της Ένωσης.  

6.1.1 Οι πρώτες αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο μετά την 

παρέλευση τριών (3) ετών από την ημέρα εκλογής του πρώτου Δ.Σ. 

Εφόσον η αίτηση εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις το Δ.Σ είναι 

υποχρεωμένο στην πρώτη του συνεδρίαση να αποφασίσει με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων. Το Δ.Σ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να 

κρίνει την αίτηση, κάθε τυχόν δε απόρριψη θα πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη.  

6.2 Με εξαίρεση των διορισμένων πρώτων Τακτικών Μελών – ΙΙ, για να γίνει 

κάποιο μέλος της Ένωσης Τακτικό μέλος-ΙΙ θα πρέπει:  

1ον)  

να καταθέσει αίτηση στο Δ.Σ (ηλεκτρονική ή έντυπη ) και να αιτιολογεί τους 

λόγους και τη συνεισφορά του στην Ένωση.  

6.2.1 Εφόσον η αίτηση εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις το Δ.Σ είναι 

υποχρεωμένο στην πρώτη του συνεδρίαση να αποφασίσει με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων. Το Δ.Σ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να 

κρίνει την αίτηση κάθε τυχόν δε απόρριψη θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.   

6.3 Σε κάθε περίπτωση για να ολοκληρωθεί η εγγραφή οποιουδήποτε νέου 

μέλους απαιτείται η έγγραφη αποδοχή από μέρος του όλων των όρων του 

Καταστατικού και των οικονομικών υποχρεώσεων που αναφέρονται σε αυτό.  

6.4 Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν προσφέρει ή προσφέρουν 

σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία και οι στόχοι τους συμπίπτουν με τους 

γενικούς στόχους και όραμα της Ένωσης. Η απονομή της ιδιότητας του 

επιτίμου μέλους γίνεται με την έγκριση της απλής πλειοψηφίας του Δ.Σ., δεν 

απαιτεί δε υποβολή αιτιολογημένης αίτησης από  το υποψήφιο Μέλος. Τα 

επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία ταμειακή/ οικονομική υποχρέωση. Μπορούν να 

παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρακολουθούν τις εργασίες 

της, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου χωρίς να μπορούν να εκλέγουν 

και να εκλέγονται. Εξυπακούεται ότι, δεν θα συνυπολογίζονται στα ποσοστά 

απαρτίας. 

6.5 Λεπτομέρειες υλοποίησης των διαδικασιών για την υποστήριξη των 

παραπάνω εδαφίων θα προσδιορίζονται όπου χρειάζεται με απόφαση του 

Δ.Σ.  
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Άρθρο 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

7.1 Τα μέρη υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής, εκτός και αν το ΔΣ με 

σχετική απόφασή του αποφασίσει διαφορετικά. Η συνδρομή για τα πρώτα 

τέσσερα χρόνια από την ημέρα καταχώρισης του παρόντος Καταστατικού στα 

βιβλία του Πρωτοδικείου Λάρισας καθορίζεται στα 20 ευρώ (τα ιδρυτικά μέλη 

δεν καταβάλλουν επιπλέον τα 20 ευρώ) και προκαταβάλλεται. Με τη λήξη 

κάθε τετραετίας από την εγγραφή του κάθε μέλος θα καταβάλλει το ως άνω 

ποσό (ή το εκάστοτε ορισθέν από ΔΣ) ως τακτική συνδρομή, με ισχύ για 

άλλα τέσσερα έτη. Το ΔΣ, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη 

παράγραφο, μπορεί με απόφασή του να αναθεωρήσει το ποσό και το χρόνο 

καταβολής των συνδρομών, καθώς και να ορίσει έκτακτη συνδρομή. Μπορεί 

επίσης, να καταργήσει τη συνδρομή. 

7.2 Αναπροσαρμογή του κόστους συνδρομής, αναθεώρηση του χρόνου 

καταβολής αυτής, εισαγωγή έκτακτης συνδρομής/ εισφοράς ή ακόμα 

κατάργηση της συνδρομής, είναι δυνατή μετά την παρέλευση των τεσσάρων 

χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ. Τυχόν νέα 

αναπροσαρμογή της συνδρομής ή και αναθεωρημένος χρόνος καταβολής της 

θα έχει ισχύ για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από την ημέρα της απόφασης 

του ΔΣ, εκτός και αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη ΓΣ. Επαναφορά 

καταργηθείσης συνδρομής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, κατά την κρίση του 

ΔΣ. 

7.3 Λεπτομέρειες υλοποίησης των διαδικασιών για την υποστήριξη των 

παραπάνω εδαφίων θα προσδιορίζονται με απόφαση του ΔΣ.  

7.4 Τα Ιδρυτικά Μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να καλύψουν τα 

έξοδα για τη δημιουργία της Ένωσης και τη λειτουργία της για όσο χρονικό 

διάστημα η Ένωση δεν έχει τα απαιτούμενα έσοδα. Για το σκοπό αυτό θα 

καταβάλουν έκαστος το ποσό των εξήντα ευρώ (60 ευρώ) για την ίδρυση 

του Σωματείου και τη λειτουργία του τα πρώτα χρόνια. Οι ως άνω 

καταβολές, που περιλαμβάνουν συνδρομή, έξοδα σύστασης (δικηγορικά 

κλπ) και όποια τυχόν άλλα έξοδα απαιτηθούν, θα περαστούν στα βιβλία της 

εταιρείας, τα δε Ιδρυτικά Μέλη θα τα πάρουν πίσω μελλοντικά, εάν και 

εφόσον η Ένωση αποκτήσει έσοδα που θα της δίνουν αυτή τη δυνατότητα. 

7.5 Εφόσον Μέλος της Ένωσης που είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής δεν έχει πληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις για 30 το μέγιστο 

ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 

υποχρέωσης που έχει οριστεί από το παρόν ή το Δ.Σ, εκπίπτει αυτόματα του 

αξιώματος του, υπό την προϋπόθεση ότι θα του αποσταλεί προηγουμένως 

σχετική υπενθύμιση και δεν θα συμμορφωθεί εντός 5 ημερών.  

 

Άρθρο 8 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

8.1 Η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης χάνεται: 

α) ύστερα από έγγραφη αίτηση παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή με προηγούμενη έγγραφη 
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γνωστοποίηση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού 

έτους και ισχύει για το τέλος του (άρθρο 87 Α.Κ.) 

β) με αποβολή και διαγραφή του, (ι) ύστερα από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εφόσον το Δ.Σ κρίνει ότι το συγκεκριμένο μέλος ενεργεί 

αντίθετα προς τους σκοπούς και το συμφέρον της Ένωσης ή δεν τηρεί της 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του Δ.Σ ή με οποιοδήποτε τρόπο 

εμποδίζει την πραγμάτωση των αποφάσεων αυτών ή καθυστερεί να 

τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ένωση πέραν των 

χρονικών ορίων που ορίζει σαφώς το Καταστατικό ή (ιι) ύστερα από 

απόφαση της ΓΣ εάν υπάρχει οιοσδήποτε άλλος λόγος (εκτός των ως άνω) 

που θεωρηθεί σπουδαίος. 

8.2 Λεπτομέρειες υλοποίησης των διαδικασιών για την υποστήριξη των 

παραπάνω εδαφίων θα προσδιορίζονται με απόφαση του ΔΣ εφόσον 

απαιτείται.  

 

Άρθρο 9 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ως πόροι της Ένωσης, ορίζονται: 

i. Οι συνδρομές και τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών.  

ii. Έσοδα από επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες και εκδηλώσεις που 

συνάδουν με τους σκοπούς της Ένωσης. 

iii. Έσοδα από συμμετοχή της ένωσης σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 

προγράμματα ή Διεθνή προγράμματα και διαγωνισμούς. 

iv. Επιχορηγήσεις και χορηγίες από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και 

οργανισμούς, και από πάσης φύσεως νομικές οντότητες και φυσικά 

πρόσωπα.  

v. Έσοδα από συνεργασίες πάσης φύσεως με Δημόσια ή Ιδιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ φορείς/ υπηρεσίες όλων των βαθμίδων, με 

επιχειρήσεις (βιομηχανικές , εμπορικές κ.α.), με επενδυτικές εταιρείες  

με πολιτικούς φορείς, με πολιτιστικούς φορείς. 

vi. Έσοδα από παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών  ή έργων και τη 

διαχείριση των μέσων της. 

vii. Τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα, για την αποδοχή των οποίων θα 

απαιτείται απλή απόφαση του Δ.Σ. 

viii. Κάθε άλλο σύμφωνο με το νόμο έσοδο. 

 

Άρθρο 10 

 ΔIAPKEIA 

10.1 Η διάρκεια της Ένωσης  ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από 

την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού και πράξης ίδρυσης στα βιβλία 

δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Λάρισας. Καθ’ όλη τη διάρκειά της ισχύει 

υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, εθνικό και πιθανώς ευρωπαϊκό 

καθεστώς, σε περίπτωση ενδεχόμενης κατάργησης ή τροποποίησης των 

διατάξεων των νόμων που χρησιμοποιήθηκαν ως αφετηρία για τη σύστασή 

της. 

10.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης (Τακτικά Μέλη Ι και 

Τακτικά Μέλη ΙΙ), όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία των μισών τουλάχιστον 

(1/2) οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η αυξημένη πλειοψηφία των 

τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, μπορεί να αποφασισθεί η παράταση 
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της διάρκειας της Ένωσης ή η πρόωρη λύση και διάλυση αυτής ή η 

μετατροπή της διάρκειάς της σε αορίστου χρόνου.   

10.3 Δίνεται η δυνατότητα για μετατροπή της Ένωσης, σε άλλη νομική 

μορφή ή συγχώνευσή της εφόσον προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Σε 

περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της νομικής μορφής της Ένωσης, η 

περιουσία της μεταβιβάζεται στο νέο διάδοχο σχήμα μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. Προκειμένου να υλοποιηθεί η μετατροπή ή συγχώνευση 

απαιτείται η προηγούμενη λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική 

Συνέλευση , όπου απαιτείται η αυξημένη απαρτία των μισών τουλάχιστον 

(1/2) οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η αυξημένη πλειοψηφία των 

τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

 

Άρθρο 11 

 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τα όργανα διοίκησης της  Ένωσης είναι: 

(ι) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μελών (Τακτικά μέλη-Ι, και Τακτικά 

μέλη-ΙΙ),  

(ιι) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που δύναται να αποτελείται από 

πέντε έως δεκατρία μέλη (Τακτικά μέλη-Ι), μεταξύ των οποίων: Πρόεδρο, 

Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό 

Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Γραμματέα Οργανωτικού, 

και απλά Μέλη Δ.Σ. Είναι δυνατόν (κατά την κρίση του εκάστοτε εκλεγέντος 

Δ.Σ), πέραν από τις ιδιότητες του Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Γενικού 

Γραμματέα, Ταμία, και Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων που είναι 

υποχρεωτικοί, οι λοιπές ιδιότητες να μην αποδίδονται μερικώς ή ολικώς και 

οι εκλεγέντες να χαρακτηρίζονται απλά Μέλη Δ.Σ., και 

(ιιι) η Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη συν δυο 

αναπληρωματικά, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ.  

 

Άρθρο 12 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

12.1 Η Γενική Συνέλευση των Μελών (συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 

όλα τα οικονομικώς ενήμερα Τακτικά μέλη-Ι, Τακτικά μέλη-ΙΙ) είναι το 

κυρίαρχο όργανο της Ένωσης.  

12.1.1 Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των Μελών (Γ.Σ.) κατά αποκλειστική 

αρμοδιότητα: 

i. Εκλέγει για τετραετή θητεία τα μέλη του Δ.Σ ή/και απαλλάσσει αυτά 

των καθηκόντων τους. Τα Μέλη είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα, 

μπορούν δε να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Ένωσης, 

λαμβανόμενη με τη συνήθη (απλή) απαρτία και πλειοψηφία. 

ii. Τροποποιεί το καταστατικό. 

iii. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τους Ισολογισμούς της Ένωσης, τα 

πεπραγμένα του Δ.Σ. και τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής ανά 

έτος (Τακτική ΓΣ). 

iv. Αποφασίζει για την τυχόν μετατροπή της Ένωσης ή τη συγχώνευση 

αυτής, κατ΄ αρθρο 10 Γ. ανωτέρω. 
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v. Αποφασίζει για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της Ένωσης 

καθώς και τη μετατροπή αυτής σε αορίστου χρόνου. 

vi. Αποφασίζει για τη λήξη της διάρκειας της Ένωσης και τη διάλυση 

αυτής. 

vii. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα για το οποίο είναι υποχρεωτικά 

αρμόδια βάσει της οικείας νομοθεσίας. 

 

12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Ένωσης διοικεί την Ένωση και 

διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την 

Ένωση, ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και στο σκοπό της, εκτός 

από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το 

Νόμο είτε από το Καταστατικό. 

12.2.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με 

θητεία για τέσσερα (4) χρόνια. Αμέσως μετά την εκλογή του και όχι σε 

διάστημα μεγαλύτερο των 7 εργάσιμων ημερών συγκροτείται σε σώμα και 

μοιράζονται οι αρμοδιότητες εκάστου Μέλους, ώστε να το εκπροσωπούν.  

Το Δ.Σ ενδεικτικά : 

i. Διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις τρέχουσες υποθέσεις της Ένωσης. 

ii. Διαχειρίζεται την περιουσία της.  

iii. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.   

iv. Ενεργεί για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, όπως ορίζονται στο 

Καταστατικό. 

v. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των 

σκοπών της Ένωσης. 

vi. Καθορίζει τα ποσά των συνδρομών καθώς και τυχόν έκτακτες 

εισφορές, σύμφωνα πάντα και με τους περιορισμούς του 

Καταστατικού στο Άρθρο 7. 

vii. Δύναται να αποφασίζει για την εκπροσώπηση της Ένωσης και ανάθεση 

αρμοδιοτήτων σε Μέλη αυτής ή Μη, ενώπιον των κρατικών Αρχών, 

Οργανισμών, Φορέων, Πιστωτικών Ιδρυμάτων, πάσης φύσεως 

Νομικών και Φυσικών Προσώπων και εν γένει Τρίτων. 

viii. Διορίζει νομικούς συμβούλους του Σωματείου, λογιστές/ 

φοροτεχνικούς ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, 

εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

ix. Διοργανώνει πάσης φύσεως δράσεις που είναι συμβατές με τους 

σκοπούς της Ένωσης. 

x. Ασκεί τον έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που 

αδυνατεί, δύναται να αναθέτει σε ανεξάρτητη αρχή τον έλεγχο αυτό  

xi. Προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. και αναλαμβάνει κάθε 

έργο που του αναθέτει η Γ.Σ. 

xii. Διανέμει εξουσίες και αρμοδιότητες, αποφασίζει την αντικατάσταση 

Μέλους του Δ.Σ. που απώλεσε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά 

του, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο στοιχείο Ε ακολούθως. 

xiii. Παρέχει ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις για συγκεκριμένες 

αποφάσεις εφόσον κριθεί σκόπιμο ή απαραίτητο. 

xiv. Αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με την Ένωση και δεν 

αποτελεί ρητώς αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης. 

xv. Τηρεί τα εκ του νόμου Βιβλία της Ένωσης, (Βιβλίο Πρακτικών ΔΣ, 

Πρακτικών ΓΣ, Βιβλίο Μελών, Βιβλίο Ταμείου κλπ). 
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12.2.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλεγγύως για τις 

εργασίες της Ένωσης, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης 

αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα 

πρακτικά. Ευθύνονται επίσης καθόσον ασκούν διοίκηση, σύμφωνα με τα 

εκάστοτε εκ του νόμου οριζόμενα για τυχόν χρέη της Ένωσης προς το 

δημόσιο. 

12.2.3 Ο Πρόεδρος θα προτιμάται να είναι δημότης από την περιοχή που 

ορίζεται ως έδρα της Ένωσης, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό. 

12.2.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται εξόδων 

παραστάσεως και αποζημιώσεως για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην 

Ένωση, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ. 

12.2.5 Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή απωλέσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο  

την ιδιότητά τους Μέλη του ΔΣ, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη είναι 

τουλάχιστον πέντε (5), τη Διοίκηση αναλαμβάνουν τα εναπομείναντα Μέλη, 

τα οποία δύνανται κατά την κρίση τους: α) είτε να συνεχίσουν τη διοίκηση 

της Εταιρείας λαμβάνοντας και δημοσιεύοντας σχετική απόφασή τους περί 

της διοίκησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα Μέλη με ανασυγκρότηση 

του ΔΣ β) είτε το αργότερο εντός δύο (2) μηνών να έχουν συγκαλέσει 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση  για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την εκλογή 

νέου ΔΣ.  

12.2.6 Εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη του ΔΣ είναι λιγότερα από πέντε (5) 

θα πρέπει να συγκαλέσουν άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη 

διενέργεια αρχαιρεσιών και την εκλογή νέου ΔΣ.  

 

Άρθρο 13 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 

13.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής 

και παντός Φορέα, Οργανισμού, Πιστωτικού Ιδρύματος, και εν γένει ενώπιον 

παντός φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκτός 

και αν από το ΔΣ αποφασισθεί διαφορετικά, αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα 

που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμενος να μεταβιβάζει και 

εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή σε μέλος της Ένωσης και επιπλέον : 

i. Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Δ.Σ.  

ii. Έχει μία ψήφο σε όλες τις ψηφοφορίες όπως όλα τα μέλη της Ένωσης 

που δικαιούνται ψήφο αλλά σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του 

Προέδρου υπερισχύει. 

iii. Έχει την μέριμνα για τη διενέργεια όλων των δράσεων για την 

επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.  

iv. Έχει την μέριμνα για τη διενέργεια των έργων που αναθέτει η Γ.Σ. στο 

Δ.Σ.  

v. Συγκαλεί μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο τις Γενικές Συνελεύσεις των 

μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. 

vi. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  

vii. Υπογράφει για λογαριασμό της Ένωσης και κοινοποιεί μέσα σε 

διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών ψηφιακό αντίγραφο στον Γενικό 

Γραμματέα ή τον Ταμία, ανά περίπτωση.  



 14 

viii. Ελέγχει και ενημερώνεται από τον Ταμία για τα οικονομικά της 

Ένωσης. 

ix. Υπογράφει είτε αυτός είτε ο Ταμίας για το άνοιγμα Τραπεζικού 

Λογαριασμού της Ένωσης και για τη δυνατότητα κίνησης αυτού μέσω 

e-banking. Εκτελεί μόνος του πληρωμές, μεταφορές, αναλήψεις και 

πάσης φύσεως χρηματικές συναλλαγές της Ένωσης έως του ποσού 

των 10.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, και υπογράφει κάθε σχετικό 

έγγραφο. Για την εκτέλεση πληρωμών, μεταφορών, αναλήψεων και 

πάσης φύσεως χρηματικών συναλλαγών της Ένωσης άνω του ποσού 

των 10.000 Ευρώ ανά συναλλαγή και έως του ποσού των 

100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή απαιτείται από κοινού σύμπραξη του 

Προέδρου με τον Ταμία. Για την εκτέλεση πληρωμών, μεταφορών, 

αναλήψεων και πάσης φύσεως χρηματικών συναλλαγών της Ένωσης 

άνω του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή θα απαιτείται 

πρότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με παροχή ειδικής 

εντολής και εξουσιοδότησης. Επίσης, υπογράφει και οπισθογραφεί 

επιταγές έως των ως άνω ποσών. 

x. Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Ένωσης, Κωδικούς Χρήσης e-

banking με οριζόμενους Χρήστες τόσο τον ίδιο (Α’ Χρήστης) όσο και 

τον Ταμία (Β’ Χρήστης) ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ένωσης οριστεί 

για το σκοπό αυτό από το ΔΣ της Ένωσης προκειμένου για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών της Ένωσης (αναλήψεις/ 

πληρωμές/ μεταφορές κλπ) στο πλαίσιο των ανωτέρω. Οι αναλήψεις/ 

πληρωμές/ μεταφορές και εν γένει χρηματικές συναλλαγές από τον 

τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης θα γίνονται (με δυνατότητα 

φυσικής παρουσίας ή μέσω e-banking) είτε από τον Πρόεδρο είτε από 

τον Πρόεδρο μαζί με τον Ταμία, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέλος της 

Ένωσης με πρότερη απόφαση του ΔΣ ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  

xi. Με απόφαση του ΔΣ που θα δημοσιοποιείται, οι ως άνω (υπό στοιχείο 

ix και x) αρμοδιότητες μπορούν να εκχωρούνται διαφορετικώς, τόσο 

όσον αφορά στα πρόσωπα που κινούν τους λογαριασμούς και 

ορίζονται Χρήστες μέσω e-banking όσο και αναφορικά με τα 

επιμέρους όρια των ως άνω ποσών, χωρίς ανάγκη τροποποίησης του 

παρόντος. 

xii. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, υπογράφει πάσης φύσεως 

συμβάσεις μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ 

ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος. Για κάθε Σύμβαση ποσού 

μεγαλύτερου των 10.000 Ευρώ (ι) είτε θα συνυπογράφει με τον Ταμία 

εφόσον αυτή περιλαμβάνει οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού 

των 100.000 Ευρώ (ιι) είτε θα λαμβάνει την πρότερη έγκριση του ΔΣ.  

xiii. Υπογράφει μόνος ή συνυπογράφει με το Γραμματέα, όπου στο παρόν 

ορίζεται, έγγραφα που δεν αφορούν σε οικονομικές συναλλαγές της 

Ένωσης.  

xiv. Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών της 

Ένωσης. 

xv. Αποφασίζει την ανάθεση ειδικότερων αρμοδιοτήτων στον Α’ 

Αντιπρόεδρο και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Β’ Αντιπρόεδρο, 

εφόσον ορισθεί. 



 15 

xvi. Δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο, μέλος της Ένωσης ή μη, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή 

του. 

xvii. Συντάσσει μαζί με τον Α’ Αντιπρόεδρο και παρουσιάζει την ετήσια 

έκθεση για τη δράση της Ένωσης. Η πρώτη έκθεση θα παρουσιαστεί 4 

χρόνια μετά την εγγραφή της Ένωσης στο βιβλίο των σωματείων που 

τηρείται στο Πρωτοδικείο Λάρισα. 

13.2  Ο Α’ Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκπλήρωση 

του έργου του και τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του όταν (επιβεβαιωμένα 

από τον Πρόεδρο) ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει. Στον Α’ Αντιπρόεδρο 

μπορούν να ανατεθούν από τον Πρόεδρο ειδικότερα καθήκοντα και 

αρμοδιότητες. Η ανάθεση ή ανάκληση επιπλέον αρμοδιοτήτων γίνεται με 

απόφαση του Προέδρου και απλή κοινοποίηση στο Δ.Σ της Ένωσης. 

13.3 Ο Β’ Αντιπρόεδρος εφόσον διορισθεί συνεργάζεται με τον Πρόεδρο 

για την εκπλήρωση του έργου του και τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του 

όταν (επιβεβαιωμένα από τον Πρόεδρο) ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει. 

Στον Β’ Αντιπρόεδρο μπορούν να ανατεθούν από τον Πρόεδρο ειδικότερα 

καθήκοντα και αρμοδιότητες. Η ανάθεση ή ανάκληση επιπλέον 

αρμοδιοτήτων γίνεται με απόφαση του Προέδρου και απλή κοινοποίηση στο 

Δ.Σ της Ένωσης. 

13.4 Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης: 

i. Διεξάγει την έγχαρτη και ηλεκτρονική αλληλογραφία της Ένωσης. 

Κάθε ηλεκτρονικώς εισερχόμενο αποστέλλεται αμέσως στο e-mail που 

ορίζει το ΔΣ και κοινοποιείται στον Πρόεδρο ενώ για κάθε εξερχόμενο 

απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη έγκριση (υπογραφή) του 

Προέδρου. Η ηλεκτρονική του αλληλογραφία διεξάγεται από email 

που ορίζει το Δ.Σ. και κοινοποιείται ταυτόχρονα στο email του 

Προέδρου της Ένωσης, όπως αυτό θα κοινοποιηθεί.  

ii. Ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

iii. Τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των 

Γ.Σ., της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης και τις εκθέσεις της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

iv. Έχει την ευθύνη τήρησης και ενημέρωσης όλων των βιβλίων και των 

ηλεκτρονικών αρχείων της Ένωσης (Βιβλίο Πρακτικών ΔΣ, Πρακτικών 

ΔΣ, Μητρώο Μελών της ένωσης) πλην του Βιβλίο Ταμείου 

(Εισπράξεων/ Πληρωμών. Τα Βιβλία μπορούν να τηρούνται 

ηλεκτρονικά, εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός εκ του νόμου. 

v. Δύνανται να εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις Αρχές ύστερα από 

αίτημα του Προέδρου που έχει αποσταλεί στο email αλληλογραφίας 

που έχει ορίσει το Δ.Σ. 

13.5  Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης: 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας συνεργάζεται με τον Γενικό 

Γραμματέα για την εκπλήρωση του έργου του και τον αντικαθιστά στα 

καθήκοντά του όταν (επιβεβαιωμένα από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό 

Γραμματέα) κωλύεται ή απουσιάζει. 

13.6 Ο Γραμματέας Οργανωτικού, ενισχύει το ρόλο του  Γενικού 

Γραμματέα και είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των 

σχέσεων και επαφών της Ένωσης. Ειδικότερα: 
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i. Ενεργοποιεί και συντονίζει την επικοινωνία της Ένωσης σε έκτακτα 

επείγοντα θέματα. 

ii. Οργανώνει και προγραμματίζει εκδηλώσεις ή δράσεις της Ένωσης 

(συγκεντρώσεις – συνεδριάσεις – διαλέξεις – συνέδρια – 

συνεντεύξεις, αποστολές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) 

iii. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές 

επαφές και σχέσεις με άλλες Ενώσεις , Εταιρίες ή σωματεία που έχουν 

τους ίδιους σκοπούς με την Ένωση. 

13.7 Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση και 

καταγραφή των οικονομικών πόρων της Ένωσης, ειδικότερα: 

i. Εκτελεί μόνος του πληρωμές, και μεταφορές χρημάτων, που αφορούν 

ιδίως σε λειτουργικά έξοδα της Ένωσης και άπτονται της καθημερινής 

δραστηριότητας αυτής, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά 

συναλλαγή. Επίσης, υπογράφει και οπισθογραφεί επιταγές έως του 

ως άνω ποσού μόνος του και με τον Πρόεδρο έως των 

προβλεπόμενων στο στοιχείο ιι. ακολούθως. 

ii. Συνεκτελεί μαζί με τον Πρόεδρο πληρωμές, μεταφορές αναλήψεις και 

εν γένει χρηματικές συναλλαγές από τον τραπεζικό λογαριασμό της 

Ένωσης (με δυνατότητα φυσικής παρουσίας ή μέσω e-banking) 

εφόσον αφορούν ποσά άνω των 5.000 Ευρώ ανά συναλλαγή και 

μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο παρόν αρθ. 13.1 (ix, x) . 

iii. Ορίζεται Β΄ Χρήστης Ε-Βanking των Τραπεζικών Λογαριασμών της 

Ένωσης, προκειμένου να διενεργεί ηλεκτρονικά χρηματικές 

συναλλαγές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εκτός κι αν οριστεί 

διαφορετικά με απόφαση του Δ.Σ. 

iv. Δύναται να συνυπογράφει με τον Πρόεδρο συμβάσεις ποσού 

μεγαλύτερου των 10.000 Ευρώ και μέχρι του ποσού των 

100.000 Ευρώ.  

v. Με απόφαση του ΔΣ που θα δημοσιοποιείται, οι ως άνω (υπό στοιχείο 

i. ii, iii και iv) αρμοδιότητες μπορούν να εκχωρούνται διαφορετικώς, 

τόσο όσον αφορά στα πρόσωπα Χρηστών e-banking όσο και 

αναφορικά με τα επιμέρους όρια των ως άνω ποσών, χωρίς ανάγκη 

τροποποίησης του παρόντος. 

vi. Οργανώνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές με διπλότυπα αποδείξεων 

και χρηματικά εντάλματα, παρέχοντας σχετική ενημέρωση στο e-mail 

της Ένωσης. 

vii. Τηρεί το προβλεπόμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων.  

viii. Τηρεί ψηφιακό αρχείο που αποτυπώνει την τρέχουσα οικονομική θέση 

της Ένωσης και την αναλυτική κίνηση των εσόδων εξόδων ενώ 

διατηρεί σε ψηφιακά αντίγραφα όλες τις αποδείξεις ή παραστατικά ή 

δικαιολογητικά πληρωμών ή εισπράξεων. Το ψηφιακό αυτό αρχείο 

αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στον Πρόεδρο της Ένωσης μέσω e-mail.  

ix. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό που οφείλει να 

παρουσιάσει στο Δ.Σ. το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του 

λογιστικού έτους, καθώς και να τον συνυπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο ή ένα μέλος Δ.Σ που θα ορισθεί από 

τον Πρόεδρο.   
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x. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου ό,τι του ζητηθεί, 

αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.  

xi. Συνεργάζεται με τον Λογιστή ή το Λογιστικό Γραφείο που παρέχει 

υπηρεσίες στην Ένωση, εφόσον ανατεθούν οι σχετικές υπηρεσίες. Σε 

αυτή την περίπτωση ο ετήσιος απολογισμός θα πρέπει να φέρει και τη 

σφραγίδα του λογιστικού γραφείου / λογιστή. 

13.8 Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: 

i. Ενημερώνει για τις ενέργειες του ώστε να δημιουργήσει ευνοϊκή 

εικόνα και γενικότερα για να προβάλει την Ένωση τόσο προς το ευρύ 

κοινό, όσο και στο ειδικό κοινό αλλά και στους συνεργάτες στους 

οποίους στοχεύει και απευθύνεται. 

ii. Φροντίζει για τη σύνταξη των δελτίων τύπου και την επικοινωνία με 

ΜΜΕ ώστε να επιτευχθεί η διάχυση των στόχων και των ενεργειών της 

Ένωσης, αφού συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο του ΔΣ και έχει την 

έγκριση του. 

13.9 Ο Υπεύθυνος Μεταφραστικού (εφόσον ορισθεί) : 

i. Φροντίζει για τη μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα όλων των 

απαιτούμενων εγγράφων για την επικοινωνία της Ένωσης με τους 

Ευρωπαίους συνεργάτες της, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ 

. 

ii. Φροντίζει για τη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα όλων των 

απαιτούμενων εγγράφων για την επικοινωνία της Ένωσης με τους 

Ευρωπαίους συνεργάτες της, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

iii. Φροντίζει για τη σύνταξη των δελτίων τύπου στην Αγγλική γλώσσα 

και την επικοινωνία με ΜΜΕ ή κατάλληλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) 

ώστε να επιτευχθεί η διάχυση των στόχων και των ενεργειών της 

Ένωσης, αφού συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ και έχει την 

έγκριση του. 

 

Άρθρο 14 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (Γ.Σ) 

14.1 Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) των μελών, Τακτική και Έκτακτη, 

συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) τακτικά μεν μία φορά κάθε 

έτος, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο, άλλως αν το ζητήσει το 

1/5 των Μελών (Τακτικών Μελών Ι και Τακτικών Μελών ΙΙ) με αίτηση όπου 

αναγράφονται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.   

14.2 Η πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο (έντυπο ή 

ηλεκτρονικό) προς τα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την καθορισμένη 

ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Εναλλακτικά, μπορεί να αναρτάται σε 

διακριτό σημείο στην ιστοσελίδα της Ένωσης, εφόσον τηρείται. 

14.3 Ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) μπορεί να είναι και 

εκτός της έδρας του σωματείου, κατά την κρίση του Δ.Σ. Η γενική 

Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών 

είτε με τηλεδιάσκεψη (εξ’ αποστάσεως συνεδρίαση) για όλα ή ορισμένα μέλη 

της. Στη δεύτερη περίπτωση η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τις 
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αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες προς τα μέλη για τη συμμετοχή 

τους. 

14.4 Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. κατά την κρίση του Δ.Σ. μπορεί 

να συντομεύεται η προθεσμία της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου 

μέχρι και  σε 3 ημέρες. 

14.5 Στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ) προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε 

περίπτωση κωλύματος ο Α’ Αντιπρόεδρος, ορίζεται δε από τον Πρόεδρο 

οιοδήποτε Μέλος ΔΣ ως Γραμματέας, για την τήρηση των Πρακτικών.  

14.6 Στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ) που γίνονται αρχαιρεσίες, ισχύουν τα 

ανωτέρω και επιπλέον, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τη 

Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής. 

14.7 Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία 

(απλή, συνήθης απαρτία) αν συμμετάσχουν σ' αυτή το 1/5 των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών (Τακτικά Μέλη Ι και Τακτικά Μέλη ΙΙ). Η συνέλευση 

αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 +1) των (οικονομικά 

τακτοποιημένων) μελών που είναι παρόντα. Αν δεν υπάρξει απαρτία 

επαναλαμβάνεται μετά από 3 έως 15 ημέρες, και οι αποφάσεις μπορούν να 

ληφθούν με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 +1) των οικονομικά τακτοποιημένων 

μελών που είναι παρόντα, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής.  

14.8 Κατ’ εξαίρεση, για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή 

η μετατροπή της εταιρικής μορφής ή συγχώνευσης της ένωσης, ή η 

μεταφορά της έδρας σε άλλο δήμο, η παράταση διάρκειας/ μετατροπής 

αυτής σε αορίστου χρόνου ή η  διάλυση του σωματείου καθώς και κάθε 

άλλης περίπτωσης που ορίζεται στο παρόν ή στο νόμο, απαιτείται 

αυξημένη απαρτία των μισών τουλάχιστον (1/2) οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών και αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 3 

έως 15 ημέρες, και οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με αυξημένη 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των (οικονομικά τακτοποιημένων) 

μελών που είναι παρόντα, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής. 

14.9 Ειδικά για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να 

συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως. Κάθε 

τροποποίηση του Καταστατικού κατατίθεται στο Πρωτοδικείο Λάρισας, 

σύμφωνα με το νόμο. 

14.10 Στις επαναληπτικές συγκλίσεις δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας 

πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της 

ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης της 

ελάχιστης απαρτίας.  

14.11 Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι 

άκυρη, εκτός και αν παρίσταται το σύνολο των μελών της Ένωσης και 

συμφωνήσει στη συζήτηση του εκτός πρόσκλησης θέματος. 

14.12 Το ίδιο ισχύει και εάν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε 

ορισμένη πρόταση, οπότε μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση 

των μελών. Τα Πρακτικά στην περίπτωση αυτή, υπογράφονται δια 

περιφοράς. 
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14.13 Ως συμμετοχή εκάστου Μέλους στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) ορίζεται: 

I. είτε η φυσική του παρουσία στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ), που μπορεί 

να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη (ζωντανή σύνδεση) εφόσον 

ορισθεί στην πρόσκληση, 

II. είτε η ηλεκτρονική αποστολή υπογεγραμμένης- σκαναρισμένης 

επιστολής, με την οποία το Μέλος θα αναφέρει την ψήφο του ή μη για 

όλα τα θέματα που θα τεθούν σε ψηφοφορία στο ε-μαιλ που θα 

προσδιορίσει το Δ.Σ, μέχρι δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της 

Γενικής Συνέλευσης. 

III. είτε η ταχυδρομική αποστολή - στην έδρα της Ένωσης – απλής 

επιστολής, με την οποία το Μέλος θα αναφέρει την ψήφο του ή μη για 

όλα τα θέματα που θα τεθούν σε ψηφοφορία.  

Το Δ.Σ δικαιούται να καθορίζει συγκεκριμένο τρόπο συμμετοχής κάθε φορά 

ή να παρέχει στα Μέλη τη δυνατότητα επιλογής. 

14.14 Όταν η Γ.Σ έχει και ως θέμα την εκλογή μελών του Δ.Σ τότε η 

συμμετοχή εκάστου Μέλους θα γίνεται με φυσική του παρουσία στη ΓΣ  

εκτός και αν αποσταλούν από το ΔΣ στα Μέλη (Τακτικά Μέλη-Ι και Τακτικά 

Μέλη-ΙΙ) οδηγίες για συμμετοχή σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e 

vote). 

14.15 Οι απλές αποφάσεις των Γ.Σ (τακτικών και έκτακτων) λαμβάνονται, 

ως προαναφέρθηκε με απλή πλειοψηφία του ημίσεως συν ένα (1/2 +1) των 

παρόντων (οικονομικά τακτοποιημένων) μελών. Αν ο αριθμός που προκύπτει 

δεν είναι ακέραιος στρογγυλοποιείται στον κοντινότερο μεγαλύτερο ακέραιο.  

14.16 Εξαιρούνται ως επίσης προαναφέρθηκε, οι περιπτώσεις, της 

τροποποίησης του Καταστατικού, της μετατροπής της εταιρικής μορφής ή 

συγχώνευσης της ένωσης, της μεταφοράς της έδρας της Ένωσης σε άλλο 

Δήμο, της παράτασης της διάρκειας της Ένωσης, της διάλυσης της Ένωσης, 

και όσων τυχόν άλλων ορίζονται στο παρόν ή στο νόμο, όπου και απαιτείται 

η αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων (οικονομικά 

τακτοποιημένων) μελών. Αν ο αριθμός που προκύπτει δεν είναι ακέραιος 

στρογγυλοποιείται στον κοντινότερο μεγαλύτερο ακέραιο. 

14.17 Οι αποφάσεις της Γ.Σ (τακτικής ή έκτακτης) λαμβάνονται πάντοτε με 

ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. 

14.18 Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Εξελεγκτικής Επιτροπής (όχι όμως 

Εφορευτικής), σε θέματα μομφής ή εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και σε 

προσωπικά ζητήματα, και διεξάγεται σύμφωνα με ό,τι ορίζεται στη 

παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία 

είναι φανερή για τους παρόντες και γίνεται με ανάταση του χεριού και με 

βάση την παράγραφο Η του παρόντος άρθρου για τους υπόλοιπους. 

14.19 Οι επιστολές που έχουν σταλεί (ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομείο) από 

Μέλη που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση 

φροντίζεται να παραμένουν ασφαλείς ώστε να διατηρούν τη μυστικότητα 

των επιλογών που έχουν κάνει τα Μέλη που τις απέστειλαν.  

14.20 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε ιδιαίτερο 

βιβλίο, το οποίο τηρείται με την επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα του 
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Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) ή/και ενός πρακτικογράφου που ορίζεται από 

τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Το εν λόγω Βιβλίο μπορεί να τηρείται 

ηλεκτρονικά. 

14.21 Το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ δύναται, λαμβάνοντας υπόψη το παρόν 

καταστατικό, να ορίσει όποιες επιπλέον διαδικασίες απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων. 

 

Άρθρο 15 

 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

15.1 Τρεις έως ένα μήνα πριν την λήξη της τετραετούς θητείας του το 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) ενημερώνει για την ημερομηνία σύγκλησης της 

Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), 

ενώ ταυτόχρονα ζητάει να κατατεθούν οι υποψηφιότητες για τα μέλη Δ.Σ, 

για την Εξελεγκτική Επιτροπή και για την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή μέσα 

σε διάστημα 30 ημερών, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα. Εφόσον 

δεν κατατεθούν υποψηφιότητες για Εφορευτική Επιτροπή, οι αρχαιρεσίες 

δύνανται να πραγματοποιηθούν χωρίς την εν λόγω επιτροπή. 

15.2 Σε διάρκεια 30 ημερών από την επόμενη ημέρα που το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) ενημέρωσε τα μέλη της Ένωσης για την ημερομηνία 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)  μέσω email ή με ανάρτηση στον 

ιστότοπο της Ένωσης, θα πρέπει,  

όσα από τα Τακτικά μέλη-Ι επιθυμούν:  

i. να δηλώσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

να στείλουν  email στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.) και να το δηλώσουν.  

ii. να είναι υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής να στείλουν  

email στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και να 

το δηλώσουν. 

iii. να είναι υποψήφια μέλη της τριμελής Εφορευτικής Επιτροπής να 

στείλουν  email στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.) και να το δηλώσουν. 

και όσα από Τακτικά μέλη-ΙΙ επιθυμούν να δηλώσουν: 

i. ως υποψήφια της Εξελεγκτικής Επιτροπής να στείλουν  email στο 

Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και να το 

δηλώσουν. 

ii. ως υποψήφια μέλη της τριμελής Εφορευτικής Επιτροπής να στείλουν  

email στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και να 

το δηλώσουν. 

15.3 Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το πέρας υποβολής υποψηφιοτήτων για 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), της Εξελεγκτικής Επιτροπής  και 

της Εφορευτικής Επιτροπής, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) σε 

ειδική συνεδρίαση επικυρώνει τον πίνακα υποψήφιων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου (Δ.Σ), υποψήφιων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

υπ.5οψήφιων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.  

15.4 Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, 

αφού εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζει τις λεπτομέρειες της 

εκλογής, διευθύνει αυτήν και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια (έντυπα 
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ή/και ηλεκτρονικά) κάνει τη διαλογή, συντάξει το πρακτικό και το 

υπογράψει, ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων υποψηφίων προκειμένου να 

καταγραφεί η εκλόγιμη θέση καθενός.    

15.5 Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) μεριμνά για την έγκαιρη 

συμπλήρωση του ψηφοδελτίου με τα ονόματα των υποψηφίων και την 

τύπωσή του (ηλεκτρονική ή/και έντυπη).  

15.6 Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έως ότου αναλάβει τα 

καθήκοντά του το νέο, διεκπεραιώνει τις υποθέσεις της Ένωσης. 

15.7 Το νέο Δ.Σ θα πρέπει να αναλάβει τη Διοίκηση της Ένωσης τα αργότερο 

σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων. Η 

συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατόπιν 

συνεννοήσεως ή ψηφοφορίας μεταξύ των εκλεγμένων μελών του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου.   

15.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ είναι υποχρεωμένο λαμβάνοντας υπόψη 

το παρόν καταστατικό να ορίσει όποιες επιπλέον διαδικασίες απαιτούνται για 

την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών για τις Αρχαιρεσίες της Ένωσης 

μέχρι πριν τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής.  

 

Άρθρο 16 

 ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

17.1 Κάθε μέλος της Ένωσης που έχει δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει τους 

υποψηφίους της προτίμησής του, σημειώνοντας παραπλεύρως κάθε 

ονόματος, για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης 

και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

17.2 Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκέντρωσαν τους 

περισσότερους ψήφους εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). 

17.3 Οι τρεις (3) υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή που 

συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους αποτελούν την Εξελεγκτική 

Επιτροπή και οι επόμενοι δύο (2) εκλέγονται αναπληρωματικοί και 

αντικαθιστούν τα μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση αποχώρησης ή 

παραίτησής τους. 

17.4 Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο των 

ονομάτων των υποψηφίων και αναγράφεται ο τίτλος «Υποψήφιοι για το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Επίσης ταυτόχρονα εκλέγεται και η 

τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο των ονομάτων των υποψηφίων και 

αναγράφεται ο τίτλος «Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή». 

17.5 Τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι δυνατό 

να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο με εκείνα των υποψηφίων για 

το Δ.Σ. με σημείωση υπεράνω αυτών του τίτλου «Υποψήφιοι για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή». 

17.6 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

είναι τετραετής και αναλαμβάνει τη Διοίκηση της Ένωσης. 
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Άρθρο 17 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 

 

17.1  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) δύναται να συνεδριάζει τακτικά μία 

φορά τον μήνα – εκτός Ιουλίου και Αυγούστου- και έκτακτα όσες φορές θα 

το συγκαλεί ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια του χρόνου, με έγγραφη (μέσω 

email) ειδοποίηση προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών. Εφόσον δεν υπάρχει 

θέμα προς συζήτηση δεν απαιτείται η σύγκλιση τακτικής συνεδρίασης ούτε η 

άνευ θέματος τήρηση Πρακτικού.  

17.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) συνεδριάζει επίσης έκτακτα εάν 

ζητήσουν γραπτά (μέσω email) από τον Πρόεδρο τέσσερα (4) τουλάχιστον 

μέλη του Δ.Σ. αναγράφοντας και τους λόγους της σύγκλισης. Ο Πρόεδρος 

είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες.  

17.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) μπορεί με απόφασή του να ορίσει 

διαφορετικό χρονικό διάστημα για τακτικές συνεδριάσεις (μεγαλύτερο ή 

μικρότερο του ενός μηνός). 

17.4 Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) επιτρέπεται να 

πραγματοποιείται  όχι μόνο με φυσική παρουσία αλλά και με τηλεδιάσκεψη 

μέσω ειδικού λογισμικού (π.χ. skype ή άλλο). 

17.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) βρίσκεται σε απαρτία όταν 

παρίστανται τουλάχιστον τα μισά Μέλη (1/2) του συνολικού αριθμού των 

μελών που το απαρτίζουν, αρκεί να είναι πάνω από τρία. Εφόσον δεν 

σχηματιστεί απαρτία το ΔΣ αναβάλλει τη συζήτηση λόγω έλλειψης απαρτίας 

και επανασυνεδριάζει εντός 3 ημερών. Εφόσον έχει προβλεφθεί κατά την 

αρχική πρόσκληση ο χρόνος, τόπος και ώρα συνεδρίασης δεν απαιτείται νέα 

πρόσκληση. Στην επαναληπτική συνεδρίαση το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία 

ανεξαρτήτως αριθμού Μελών, αρκεί να είναι άνω των τριών. 

17.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία 

(1/2 + 1) των παρόντων ή συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, η 

ψήφος του Α’ –Αντιπροέδρου. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται 

στο βιβλίο των πρακτικών και κοινοποιούνται στα email των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Το εν λόγω Βιβλίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. 

17.7 Αν όλα τα μέλη του ΔΣ συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, 

μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. Τα Πρακτικά 

στην περίπτωση αυτή υπογράφονται δια περιφοράς. 

 

Άρθρο 18 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή: 

i. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μελών , για ίση με τη θητεία 

του ΔΣ διάρκεια, και αποτελείται από τρία (3) μέλη και δυο (2) 

αναπληρωτές τους, που αντικαθιστούν οποιοδήποτε μέλος της 

Επιτροπής σε περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησης ή αποβολής του. 

ii. ελέγχει την οικονομική κατάσταση και τα βιβλία της Ένωσης, και 

συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη κατά την ημέρα της 

Τακτικής  Γενικής Συνελεύσεως των μελών. 
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iii. σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που 

απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της 

Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει 

Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών. 

 

Άρθρο 19 

 ΣΗΜΑ /ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

Η Ένωση θα έχει ως κεντρικό σήμα της το παρακάτω: 

 

 
 

 

Το ως άνω σήμα θα αποτυπώνεται στη σφραγίδα της Ένωσης μαζί με την 

επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο αυτής. Όπως και τα domain.names, το ως 

άνω σήμα αποτελεί αποκλειστική έμπνευση, δημιουργία, δικαίωμα και 

ιδιοκτησία του Ιδρυτή κ. Στυλιανού Ορφανάκη, εφόσον δε, ο ίδιος εξέλθει 

ή αποχωρήσει ή αποβληθεί εκ της Ένωσης, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, η 

Ένωση θα υποχρεούται να παύσει της χρήσης τους, το αργότερο δυο (2) 

μήνες από την ημέρα που περιήλθε εις γνώση του Δ.Σ το γεγονός εξόδου ή 

αποχώρησης ή αποβολής του ως άνω Ιδρυτή, ρητώς επιφυλασσόμενου του 

τελευταίου παντός δικαιώματός του. Αλλαγές στο κεντρικό σήμα μπορούν να 

γίνουν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Ιδρυτή κ. Στυλιανού Ορφανάκη. 

 

Άρθρο 20 

 ΔΙΑΛΥΣΗ 

20.1 Η Ένωση διαλύεται: α) με απόφαση του πρωτοδικείου, αν το ζητήσει η 

διοίκησή του ή το ένα πέμπτο των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή : 1. αν, 

επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο 

να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το 

σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό· 2. αν ο σκοπός του σωματείου 

εκπληρώθηκε η αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του 

έχει εγκαταλειφθεί· 3. αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από 

εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του 

σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη 

δημόσια τάξη. 

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έχει συνέλθει , (με εξαιρετική 

απαρτία (3/4) των οικονομικά τακτοποιημένων Μελών της) με αυτό και μόνο 

το θέμα ημερήσιας διάταξης και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των 

συμμετεχόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.  
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γ) Επίσης, η Ένωση διαλύεται όταν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από 

δέκα.  

20.2 Παράλληλα με τη διάλυση της Ένωσης, η ίδια η Γενική Συνέλευση Γ.Σ. 

αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας της, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία εκκαθαρίζεται και μετά την ικανοποίηση 

τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων περιέρχεται σε σωματεία, µη 

κερδοσκοπικές µη κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανισμούς που 

εξυπηρετούν παρόμοιους ή γενικού συμφέροντος σκοπούς, σύμφωνα με την 

αρχή « διανομή χωρίς συμφέρον», τα οποία θα καθοριστούν µε απόφαση 

της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τους όρους 

κτήσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων. 

20.3 Η διάλυση του σωματείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα 

ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων, δίπλα 

στην εγγραφή του. Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του 

σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε τη διάλυσή του. 

 

Άρθρο 21 

TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ 

 

21.1 Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό και δεν 

υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και λοιπών σχετικών 

νομοθετημάτων περί Σωματείων υπό τη μορφή Επιστημονικών μη 

Κερδοσκοπικών Ενώσεων. 

21.2 Με τις μεταβατικές διατάξεις που ακολουθούν ορίζεται η προσωρινή 

διοίκηση της Ένωσης, που αναλαμβάνει όλες τις προκαταρκτικές διαδικασίες 

για τη σύσταση αυτής. Η εν λόγω Διοίκηση, κατά ρητή και συνομολογουμένη 

συμφωνία όλων των ιδρυτικών μελών, εκλέγεται από τώρα και ως 

οριστική Διοίκηση της Ένωσης, η θητεία της οποίας άρχεται από την 

καταχώριση της Ένωσης στο βιβλίο των σωματείων του 

Πρωτοδικείου Λάρισας και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη, εκτός και εάν 

κατά τη διάρκεια αυτής η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 

Εκλέγεται επίσης, η πρώτη εξελεγκτική Επιτροπή για θητεία ίδια με αυτήν 

του ΔΣ. 

21.3 Μεταβολή των μεταβατικών διατάξεων, με κατάργηση των ενταύθα 

διατάξεων του άρθρου 22 δεν συνεπάγεται υποχρέωση τροποποίησης της 

παρούσας πράξης, απαιτεί όμως δημοσίευση των αποφάσεων που 

ελήφθησαν. 

 

Άρθρο 22 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

22.1 (α) Ορισμός Προσωρινής Διοίκησης & Εκλεγμένου Πρώτου ΔΣ  

Ως  προσωρινή Διοίκηση, και εν συνεχεία από τώρα εκλεγμένο πρώτο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με θητεία τετραετή από την καταχώριση 
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της Ένωσης στο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας, που 

αποτελείται από 13 Μέλη, Ελληνικής Υπηκοότητας ορίζονται οι κάτωθι : 

Πρόεδρος : Ορφανάκης Στυλιανός του Σταύρου και της Μαρίας, γεννηθείς 

την 27η Δεκεμβρίου το έτος 1971 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης,  

Εκπαιδευτικός, κάτοικος Λάρισας, οδός Ιπποδάμου αρ. 13 Τ.Κ 41448, με ΑΔΤ 

ΑΕ789711, ΑΦΜ 10188, ΔΟΥ Λάρισας. 

Α’ Αντιπρόεδρος: Γιάννακας Γεώργιος του Τιμολέοντα και της Αικατερίνης, 

γεννηθείς το έτος 1969 στη Λαμία, Εκπαιδευτικός, κάτοικος Λαμίας, οδός 

Λεβαδείας αρ. 3 ΤΚ 35132, με ΑΔΤ Χ483301, ΑΦΜ 044341596, ΔΟΥ 

Λαμιέων. 

Β’ Αντιπρόεδρος: Πάλλας Αναστάσιος του Μιχαήλ και της Χρυσής, 

γεννηθείς την 18η Δεκεμβρίου το έτος 1960 στην Κολωνία της Γερμανίας, 

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και ΠΕ 04.01 

Φυσικός), κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καλλιπόλεως αρ. 22 ΤΚ 54454, με 

ΑΔΤ ΑΟ209681, ΑΦΜ 031555106, ΣΤ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης. 

Γενικός Γραμματέας: Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη και της 

Ροδούλας, γεννηθείς την 21η Αυγούστου το έτος 1971 στη Δράμα, 

Εκπαιδευτικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητή Χατζηδάκη 6 ΤΚ 

54655, με ΑΔΤ ΑΜ276934, ΑΦΜ 077021449, ΔΥΟ Ζ’ Θεσσαλονίκης. 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ανεστόπουλος Κωνσταντίνος του 

Νικολάου και της Σταυρούλας, γεννηθείς το έτος 1960 στα Καμένα Βούρλα, 

Εκπαιδευτικός, κάτοικος Καινούριου του δήμου Καμένων Βούρλων, οδός 

Πλάτωνος αρ. 5 ΤΚ 35008, με ΑΔΤ ΑΜ983860, ΑΦΜ 042191613, ΔΟΥ 

Λαμίας. 

Ταμίας: Ταμπάκος Σωτήρης του Γεωργίου και της Κωνσταντινιάς, γεννηθείς 

την 11η Ιανουαρίου το έτος 1968 στο Gütersloh της Γερμανίας, κάτοικος 

Λάρισας, οδός Μίλλερ αρ. 56 ΤΚ 41447, με ΑΔΤ ΑΖ263513, ΑΦΜ 

071848155, ΔΟΥ Λάρισας. 

Γραμματέας Οργανωτικού: Παπαδημητρίου Αγαμέμνων του Ιωάννου και 

της Άννας, γεννηθείς την 25η Αυγούστου το έτος 1972 στην Λάρισα, 

Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Λάρισας, οδός Μπουκουβάλα αρ. 6-10 ΤΚ 

41222, με ΑΔΤ Ξ703902, ΑΦΜ 068802479, ΔΟΥ Λάρισας. 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ιωάννα Χατζοπούλου του Βασιλείου και 

της Ελένης, γεννηθείσα την 18η Ιανουαρίου το έτος 1973 στην Κομοτηνή, 

Διοικητικός Υπάλληλος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας (και ΠΕΟ2, φιλόλογος), κάτοικος Λάρισας, οδός Γιαννιτσών αρ. 4 

ΤΚ 41221, με ΑΔΤ ΑΜ825650, ΑΦΜ 068803950, ΔΟΥ Λάρισας. 

Μέλος: Δοδοντσάκης Γεώργιος του Σταματίου και της Κυριακούλας, 

γεννηθείς την 11η Ιουλίου το έτος 1960 στη Νέα Λέυκη Λάρισας, 

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (και ΠΕ02, φιλόλογος), 

κάτοικος Λάρισας, οδός Βάσου Βαρίκα αρ.6 ΤΚ 41335, με ΑΔΤ ΑΙ836479, 

ΑΦΜ 030144516, ΔΟΥ Λάρισας.  

Μέλος: Σταύρος Σταυρινίδης του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς την 

31η Μαρτίου το έτος 1970, στη Θεσσαλονίκη, Μέλος ΕΔΙΠ του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικά 

ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα», κάτοικος Σουρωτής Θεσσαλονίκης, 

οδός Ρήγα Φερραίου 5, ΤΚ 57006, ΑΜ288459, ΑΦΜ 061507248, Ζ’ ΔΟΥ 

Θεσσαλονίκης.   
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Μέλος: Αγγέλης Κωνσταντίνος του Στεφάνου και της Άννας, γεννηθείς την 

3η Ιανουαρίου το έτος 1972 στην Καρδίτσα, Οικονομολόγος – Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων, κάτοικος Λάρισας, οδός Ιουστινιανού αρ. 49 Τ.Κ 41223, με 

ΑΔΤ ΑΒ832350, ΑΦΜ 076765406, ΔΟΥ Λάρισας. 

Μέλος: Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Ηρακλή και της Βασιλικής, 

γεννηθείς την 30η Μαΐου το έτος 1967 στην Καλλιθέα Ελασσόνας, 

Εκπαιδευτικός, κάτοικος Καλλιθέα Ελασσόνας, οδός Καλλιθέα Ελασσόνας ΤΚ 

40200, με ΑΔΤ ΑΗ766428, ΑΦΜ 047011945, ΔΟΥ Λάρισας. 

Μέλος: Τσουπάκης Δημήτριος του Ευαγγέλου και της Ανθούλας, γεννηθείς 

την 9η Μαΐου το έτος 1998 στην Λάρισα, Προπτυχιακό φοιτητής, κάτοικος 

Λάρισας, οδός Φρέ αρ. 5 ΤΚ 41336, με ΑΔΤ ΑΜ818714, ΑΦΜ 168370412, 

ΔΟΥ Λάρισας. 

  

(β) Ορισμός Πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής 

Ως πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή, με θητεία τετραετή από την καταχώριση 

της Ένωσης στο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία 

αποτελείται από 3 Μέλη και 2 Αναπληρωματικά, Ελληνικής Υπηκοότητας, 

ορίζονται οι κάτωθι : 

1. Βαλδούμας Χαράλαμπος, του Αντωνίου και της Παναγιώτας, γεννηθείς το 

έτος 1965 στην Ελασσόνα,  Εκπαιδευτικός, κάτοικος Λάρισας, οδός 

Δημητρίου Γληνού αρ. 12 ΤΚ 41447, με ΑΔΤ ΑΚ 411944, ΑΦΜ 074615353, 

ΔΟΥ Λάρισας. 

2. Καραδούκα Φωτεινή, του Αστερίου και της Φανής, γεννηθείσα το έτος 

1969 στη Λάρισα, Εκπαιδευτικός, κάτοικος Λάρισας, οδός Ερμογένους αρ. 38 

ΤΚ 41447, με ΑΔΤ ΑΑ433550, ΑΦΜ 057399802, ΔΟΥ Λάρισας. 

3. Τσουπάκης Ευάγγελος του Δημητρίου και της Ευανθίας, γεννηθείς την 10η 

Σεπτεμβρίου το έτος 1964 στην Λάρισα, Οικονομολόγος, κάτοικος Λάρισας, 

οδός Φρέ αρ. 5 ΤΚ 41336, με ΑΔΤ ΑΜ818722, ΑΦΜ 038653803, ΔΟΥ 

Λάρισας 

 

-------------------------------- 

Α’ Αναπληρωματικό μέλος: Σταματία Τσιλινίκου, του Κωνσταντίνου και της 

Φανής, γεννηθείσα την 1η Αυγούστου το έτος 1970 στη Δεσκάτη Γρεβενών, 

Εκπαιδευτικός, κάτοικος Λάρισας, οδός Αντιόχου αρ. 14 ΤΚ 41335, με ΑΔΤ 

ΑΗ767337, ΑΦΜ 069580679, ΔΟΥ Λάρισας. 

Β’ Αναπληρωματικό μέλος: Γεωργίου Ειρήνη Ευαγγελία του Ευαγγέλου και 

της Αφροδίτης, γεννηθείς την 29η Αυγούστου το έτος 1971, Εκπαιδευτικός, 

κάτοικος Νίκαιας Λάρισας, οδός Αρχαίας Ολυμπίας αρ. 2 ΤΚ 41500, με ΑΔΤ 

ΑΜ818027, ΑΦΜ 045524337 ΔΟΥ Λάρισας.  

 

21.2. Αρμοδιότητες Μελών ΔΣ 

Η εκπροσώπηση της Ένωσης και οι αρμοδιότητες εκάστου των ανωτέρω 

Μελών ΔΣ, θα έχουν όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος. Όπου στο 

άρθρο 13 υπάρχει αναφορά σε ποσά, παρέχεται δυνατότητα αλλαγής των 

ορίων αυτών, με απλή απόφαση του ΔΣ που καταχωρείται στο μητρώο αν 

απαιτείται, χωρίς ανάγκη τροποποίησης του παρόντος. 
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21.3 Κατά κοινή συμφωνία όλων των υπογραφόντων το παρόν Καταστατικό, 

και ρητή παραίτησή τους από κάθε ένσταση, από τη νόμιμη σύσταση του 

παρόντος, η ως άνω Διοίκηση και Εξελεγκτική Επιτροπή θα είναι οριστική. 

21.4 Παρέχεται με το παρόν ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο 

ή/ και τον Α’ Αντιπρόεδρο ή/και το Β’ Αντιπρόεδρο ή/και το Γενικό 

Γραμματέα ή/και τον Ταμία εκ των Μελών του ΔΣ, όπως ενεργώντας από 

κοινού ή ο καθένας χωριστά, επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Ένωσης, 

προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

/Πρωτοδικείου, της αρμόδιας ΔΟΥ και κάθε άλλης Διοικητικής Αρχής για την 

ολοκλήρωση της σύστασης της Ένωσης  και της έναρξης λειτουργίας αυτής, 

και ενώπιον παντός άλλου αρμόδιου για το σκοπό αυτό Φορέα και 

Πιστωτικού Ιδρύματος (ενδεικτικά, Τραπεζών ή/και παντός Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου), υπογράφοντας και υποβάλλοντας 

οποιοδήποτε για το σκοπό αυτό έγγραφο, έστω και αν δεν αναφέρεται 

ειδικά. Ο Πρόεδρος δύναται με απλή εντολή του να διορίζει περαιτέρω 

πρόσωπα (Μέλη του ΔΣ ή Μη) συμπεριλαμβανομένων Δικηγόρων και 

Λογιστών/ Φοροτεχνικών για την εκτέλεση των ως άνω ενεργειών κατά την 

κρίση του, για να εκπροσωπήσουν ειδικά την Ένωση και να ενεργήσουν για 

λογαριασμό της. Τέλος, οι υπογράφοντες το παρόν εγκρίνουν κάθε 

προκαταρκτική ενέργεια για την ίδρυση της Ένωσης. 

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι δυο (22) άρθρα, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών διατάξεών του, εγκρίθηκε και 

ψηφίστηκε από το σύνολο των Μελών του και υπογράφηκε εις διπλούν όπως 

ακόλουθα. 

 

Το καταστατικό αυτό θα ισχύει μετά την έκδοση διάταξης του Ειρηνοδίκη 

περί εγγραφής της σύστασης του Σωματείου και από την καταχώρησή του 

στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο σωματείων που τηρείται στο αρχείο του 

Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

Λάρισα, ___/___/2020 
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Τα ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ           ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

1 Δοδοντσάκης Γεώργιος, του Σταματίου, οδός 

Βάσου Βαρίκα αρ.6 Λάρισα ΤΚ 41335, 

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας (και ΠΕ02, φιλόλογος), ΑΔΤ: ΑΙ 

836479, ΑΦΜ: 030144516 

 

2 Χατζοπούλου Ιωάννα, του Βασιλείου, οδός 

Γιαννιτσών αρ. 4 Λάρισα ΤΚ 41221, Διοικητικός 

Υπάλληλος στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (και ΠΕ02, φιλόλογος), 

ΑΔΤ:ΑΜ 825650, ΑΦΜ: 068803950 

 

3 Ορφανάκης Στυλιανός, του Σταύρου, 

Ιπποδάμου αρ. 13 Λάρισα ΤΚ 41448, 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Φυσικός - M.Sc), ΑΔΤ: ΑΕ 789711, ΑΦΜ: 

101688208 

 

4 Τσουπάκης Δημήτριος, του Ευαγγέλου, οδός 

Φρέ αρ. 5 Λάρισα ΤΚ 41336,  Προπτυχιακός 

φοιτητής, ΑΔΤ: ΑΜ 818714, ΑΦΜ: 168370412 

 

5 Τσουπάκης Ευάγγελος, του Δημητρίου, οδός 

Φρέ αρ. 5 Λάρισα ΤΚ 41336, Οικονομολόγος, 

ΑΔΤ: ΑΜ 818722, ΑΦΜ: 038653803 

 

6 Παπαδόπουλος Παναγιώτης, του Ηρακλή, οδός 

Καλλιθέα Ελασσόνας ΤΚ 40200, Εκπαιδευτικός, 

ΑΔΤ: ΑΗ 766428, ΑΦΜ: 047011945 

 

7 Καραδούκα Φωτεινή, του Αστερίου, οδός 

Ερμογένους αρ. 38 Λάρισα ΤΚ 41447, 

Εκπαιδευτικός, ΑΔΤ: ΑΑ 433550, ΑΦΜ: 

057399802 

 

8 Βαλδούμας Χαράλαμπος, του Αντωνίου, οδός 

Δημητρίου Γληνού αρ. 12 Λάρισα ΤΚ 41447, 

Εκπαιδευτικός, ΑΔΤ: ΑΚ 411944, ΑΦΜ: 

074615353 

 

9 Τσιλινίκου Σταματία, του Κωνσταντίνου, οδός 

Αντιόχου αρ. 14 Λάρισα ΤΚ 41335, Εκπαιδευτικός, 

ΑΔΤ: ΑΗ 767337, ΑΦΜ: 069580679 

 

10 Κυλινδρής Θωμάς, του Βασιλείου, οδός Αχιλλέα 

Ταμπάρα αρ. 3 Λάρισα Τ.Κ 41447, Μέλος ΕΔΙΠ 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Ηλ. Μηχ/κος-Μηχ/κός 

ΗΥ, ΑΔΤ: ΑΗ 263873, ΑΦΜ: 074360689 
 

11 Γιάννακας Γεώργιος, του Τιμολέοντα, οδός 

Λεβαδείας αρ. 3 Λαμία ΤΚ 35132, Εκπαιδευτικός, 

ΑΔΤ: Χ 483301, ΑΦΜ: 044341596 
 

12 Ανεστόπουλος Κωνσταντίνος, του Νικολάου, 

οδός Πλάτωνος αρ. 5 Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας   

ΤΚ 35008, Εκπαιδευτικός, ΑΔΤ: ΑΜ 983860, 

ΑΦΜ: 042191613 

 

13 Πολυμεροπούλου Βασιλική, του Αναστασίου, 

25ης Μαρτίου 34 Καλύβια Λαμίας ΤΚ 35132,  

Εκπαιδευτικός, ΑΔΤ: ΑΕ 979552, ΑΦΜ: 

066857735 

 

14 Σόρκος Γεώργιος, του Νικολάου, 25ης Μαρτίου 

34 Καλύβια Λαμίας ΤΚ 35132,  Εκπαιδευτικός, 

ΑΔΤ: ΑΕ 979574, ΑΦΜ: 047100905 

 

15 Χατζή Ιωάννα, του Νικολάου, οδός Λεβαδείας 

αρ. 3 Λαμία ΤΚ 35132, Εκπαιδευτικός, ΑΔΤ: Χ 

483302, ΑΦΜ: 045919323 

 

16 Σταυρινίδης Σταύρος, του Γεωργίου, οδός Ρήγα 

Φερραίου αρ. 5 Σουρωτή Θεσσαλονίκης ΤΚ 

57006, Μέλος ΕΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος, ΑΔΤ: ΑΜ 288459, ΑΦΜ: 061507248 

 

17 Βουρλιάς Κωνσταντίνος, του Παναγιώτη, οδός 

Καθηγητή Χατζηδάκη αρ. 6 ΤΚ 54655, 

Εκπαιδευτικός, ΑΔΤ: ΑΜ 276934, ΑΦΜ: 

077021440 

 

18 Πάλλας Αναστάσιος, του Μιχαήλ, οδός 

Καλλιπόλεως αρ. 22 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54454, 

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (και ΠΕ 04.01 Φυσικός), ΑΔΤ: ΑΟ 

209681, ΑΦΜ: 031555106 

 

19 Αντώνογλου Λεμονιά, του Δημητρίου, οδός 

Μολδοβλαχίας αρ. 12, Θεσσαλονίκη ΤΚ 56224, 

Χημικός - Υπηρεσίες Έρευνας και Π.Ε. στη Χημεία 

- Υπηρεσίες Α', Β΄και Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης 

στις Φυσικές Επιστήμες - Σχεδιασμός Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ΤΠΕ, ΑΔΤ: ΑΖ 677550, ΑΦΜ: 

101616700 
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20 Κατσίδης Χαράλαμπος, του Χρήστου, οδός 

Διγενή αρ. 19 Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71306, 

Διευθυντής Γενικού Λυκείου, Καθηγητής ΠΕ04.01 

Φυσικός, ΑΔΤ: ΑΙ 445698, ΑΦΜ: 056111689 

 

21 Νησωτάκη Αικατερίνη, του Αντωνίου, οδός 

Διγενή αρ. 19 Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71306, 

Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02 

Φιλόλογος, ΑΔΤ: ΑΚ 476373, ΑΦΜ: 055293090 
 

22 Χανιάς Μιχαήλ, του Παναγιώτη, Δημητρίου 

Σκούρα 3 Μαγαζιά Χαλκίδα ΤΚ 34100, Καθηγητής 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ΑΔΤ: 

ΑΝ 493569, ΑΦΜ: 037636046 

 

23 Ταμπάκος Σωτήριος, του Γεωργίου, οδός Μίλλερ 

αρ. 56 ΤΚ 41447, Οικονομολόγος, ΑΔΤ: ΑΖ 

263513, ΑΦΜ: 071848155 
 

24 Αγγέλης Κωνσταντίνος, του Στεφάνου, οδός 

Ιουστινιανού αρ. 49 Τ.Κ 41223, Οικονομολόγος – 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ΑΔΤ: ΑΒ 832350, ΑΦΜ: 

076765406 

 

25 Γκανάτσιου Αικατερίνη, του Γεωργίου, 

Ιπποδάμου αρ. 13 Λάρισα ΤΚ 41448,  

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Φυσικός - M.Sc), ΑΔΤ: ΑΕ 789710, ΑΦΜ: 

103903511 

 

26 Γεωργίου Ειρήνη-Ευαγγελία, του Ευαγγέλου, 

οδός Αρχαίας Ολυμπίας αρ. 2 Νίκαια Λάρισας ΤΚ 

41500, Εκπαιδευτικός, ΑΔΤ: ΑΜ 818027, ΑΦΜ: 

045524337 

 

27 Ξεσφιγκούλη Δήμητρα, του Αχιλλέα, 

Πλατύκαμπος Λάρισας ΤΚ 40009, Εκπαιδευτικός 

(ΠΕ 70), ΑΔΤ: ΑΜ 820303, ΑΦΜ: 114115364 
 

28 Παπαδημητρίου Αγαμέμνων, του Ιωάννη, 

Μπουκοβάλα αρ. 6-10  ΤΚ 41222, Ιδιωτικός 

Υπάλληλος, ΑΔΤ: Ξ703902, ΑΦΜ: 068802479  
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