ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ « ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ»
Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στην Αθήνα σύλλογος, με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ», με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια
Αττικής και δη τα επί της οδού Αντιοχείας αρ. 40 γραφεία αυτού.
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου, που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι:
1. Η μελέτη, η διατύπωση προτάσεων και εξεύρεση λύσεων για τα
προβλήματα του Κοπανακίου σε όλα τα επίπεδα.
2. Η ανάδειξη της ιστορίας του χωριού, γη αναζήτηση, περισυλλογή,
συγκέντρωση, οργάνωση και διαφύλαξη αρχειακού υλικού,
εγγράφων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού, γραπτών
μαρτυριών και αντικειμένων σχετικών με το χωριό και την
ευρύτερη περιοχή.
3. Η ανάπτυξη και διατήρηση των δεσμών φιλίας , αλληλεγύης και
συνεργασίας μεταξύ των συγχωριανών, η προσέγγιση των
απανταχού Κοπανακαίων με σκοπό την επανάκτηση των σχέσεων
που είχαν με το χωριό, ως κοινή τους αφετηρία και ειδικότερα η
προσπάθεια δημιουργίας ενός συνόλου ανθρώπων, που λόγω
κύρους, μορφώσεως, θεσμικής θέσεως κτλ θα μπορούν να
παρεμβαίνουν πολλαπλά για το καλό του τόπου μας.
4. Η διατήρηση των παραδόσεων και της ιστορικής μνήμης του
τόπου μας, η ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής και η
προστασία του περιβάλλοντος.
5. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως εκθέσεων,
διαλέξεων, παραστάσεων, συναυλιών, η έκδοση εντύπων, βιβλίων
κτλ.
Άρθρο 3ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
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Α. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το
18 έτος της ηλικίας τους, αποδέχονται το καταστατικό μας και
κατάγονται ή κατοικούν στο Κοπανάκι ή στα χωριά της Δημοτικής
Ενότητας Κοπανακίου (τέως Δήμος Αετού), οι σύζυγοι και οι κατιόντες
τους.
Γ. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού
συμβουλίου αναγνωρισμένες προσωπικότητες, με συμβολή στην
επιστήμη, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στα όργανα του σωματείου ούτε ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 4ο
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του συλλόγου ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
1. Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται το καταστατικό του
συλλόγου.
2. Το υποψήφιο μέλος υποβάλει στον Γραμματέα του συλλόγου αίτηση
με πλήρη τα ατομικά του στοιχεία και δηλώνει ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού.
3. Ο Γραμματέας του συλλόγου θέτει προς συζήτηση την αίτηση στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και
αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου μέλους.
4. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ., μετά από αίτηση του
υποψηφίου μέλους, αποφασίζει τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση των
μελών, στην πρώτη μετά την συνεδρίαση σύνοδό της (τακτική ή
έκτακτη).
Τα νέα τακτικά μέλη εγγράφονται αμέσως στα μητρώα του συλλόγου και
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα.
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Άρθρο 5ο
ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΟΡΟΙ
Κάθε μέλος του Συλλόγου, υποχρεούται να καταβάλει για την εγγραφή
του εφάπαξ εισφορά και ετησίως την συνδρομή του, το ύψος των οποίων
θα προσδιορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του,
λαμβανομένη με την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των μελών του,
μπορεί να αυξομειώσει τα παραπάνω ποσά, τόσο του δικαιώματος της
εφάπαξ εγγραφής, αλλά και της τακτικής ετήσιας συνδρομής κάθε
μέλους καθώς επίσης και να επιβάλει και έκτακτες εισφορές. Η καταβολή
των άνω ποσών θα αποδεικνύεται με απόδειξη του ταμία του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποδέχεται προαιρετικές χρηματικές
καταβολές, δωρεές κινητών και ακινήτων καθώς και κληρονομιές και
κληροδοσίες κάθε είδους.
Άρθρο 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου δικαιούται να συμμετέχει σε όλες τις
εκδηλώσεις του. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου συμμετέχουν στις
γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλεγούν
και να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου. Τα παραπάνω
μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες
του Συλλόγου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές
συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον λόγο, χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου
και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της
διοίκησης του Συλλόγου. Μπορεί όμως το Δ.Σ του Συλλόγου να
αναθέτει στα επίτιμα μέλη διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου. Όλα
τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις διοργανούμενες
εκδρομές, εορτές, χορούς και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Τέλος
κάθε μέλος του Συλλόγου, μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε επιθυμεί,
αφού υποβάλει αίτηση για την διαγραφή του και αφού προηγουμένως
καταβάλει τις συνδρομές ή άλλες εισφορές που οφείλει μέχρι την ημέρα
της αποχώρησής του. Στην περιουσία του Συλλόγου το αποχωρούν μέλος
δεν έχει κανένα δικαίωμα.
Άρθρο 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγμάτωση
των σκοπών του Συλλόγου, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για
την επίτευξη των σκοπών του, να τηρούν τον Νόμο, το παρόν
καταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του
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Διοικητικού Συμβουλίου και να εκπληρώνουν τις οικονομικές
υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Ειδικότερα τα μέλη του Συλλόγου
οφείλουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που
τους ανατίθεται από την Γ.Σ. και από το Δ.Σ. καθώς και να προσέρχονται
ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και τις λοιπές συγκεντρώσεις του
Συλλόγου.
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται:
1. εφόσον το ζητήσει με αίτησή του προς το Δ.Σ (άρθρο 6).
2. εφόσον δεν πληρώνει για δύο χρόνια την συνδρομή του.
3. εφόσον δείχνει ασυμβίβαστη διαγωγή με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Για την διαγραφή χρειάζεται πρόταση του Δ.Σ προς τη Γενική Συνέλευση
η οποία και εγκρίνει ανάλογα με το αιτιολογικό τη διαγραφή. Η απόφαση
διαγραφής μέλους γνωστοποιείται σε αυτόν με συστημένη επιστολή
εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της και το διαγραφέν μέλος έχει
προθεσμία δυο (2) μηνών από της γνωστοποιήσεως σε αυτόν της
απόφασης της διαγραφής, να προσφύγει στο δικαστήριο και να
προσβάλει την απόφαση της διαγραφής του.
Άρθρο 8ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:
1. Το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών του, το
ύψος των οποίων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 5
καταστατικού).
2. Έκτακτες εισφορές των μελών, που επιβάλλονται από το Δ.Σ, κατά το
άρθρο (5) του καταστατικού.
3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εράνους και γενικά οικονομικές
ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις, που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ., από την
διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών, εορτών, παραστάσεων, εκδρομών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα διοργανώνει ο Σύλλογος.
4. Από κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου συμπίπτει με το ημερολογιακό
έτος. Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Δ.Σ και υποβάλλεται για έγκριση
στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο προϋπολογισμός του Συλλόγου, στον
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οποίο εμφανίζονται λεπτομερώς τα έσοδα και έξοδα αυτού. Στην ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται από το Δ.Σ. για έγκριση και ο
απολογισμός της διαχείρισης του προηγούμενου έτους.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 10ο
ΟΡΓΑΝΑ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ).
2.Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ).
3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 11ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τον Σύλλογο διοικεί επταμελές συμβούλιο, που εκλέγεται για δυο χρόνια
από την Τακτική Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Β Γραμματέα, τον Ταμία
και δύο συμβούλους. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ.,
εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική επιτροπή εκλεγμένη από τη Γενική
Συνέλευση. Μέλη του Συλλόγου μπορεί να εκλεγούν μόνο φυσικά
πρόσωπα.
Άρθρο 12ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και
αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες
απορρέουν από το Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης. Εξαιρούνται μόνο τα τακτικά μέλη του, των οποίων τυχόν
αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.
Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως-διευθύνσεως
και διαχειρίσεως του Συλλόγου, ιδίως δε επιτηρεί την λειτουργία των
γραφείων και του προσωπικού, συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον
απολογισμό και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση
και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και γενικά έχει
αρμοδιότητα σε οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν έχει ανατεθεί ρητά σε
άλλο όργανο του Συλλόγου.
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΄Αρθρο 14ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του και συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα, ορισμένη
ημέρα της εβδομάδας και έκτακτα όσες φορές κρίνεται τούτο αναγκαίο,
από τον Πρόεδρο ή από τέσσερα τουλάχιστον μέλη αυτού, που θα
υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
υποχρεούται ο Πρόεδρος να καλέσει το Συμβούλιο μέσα σε δέκα πέντε
ημέρες (15) από της υποβολής της αίτησης και αν αυτός αρνείται ή
αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ο
Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.
2. Η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση
επιδίδεται σε όλα τα μέλη του, με μέριμνα του Γ. Γραμματέα του
Συλλόγου, το αργότερο την προηγούμενη της συνεδριάσεως και γίνεται
με έγγραφο, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο
τόπος της συνεδρίασης, καθώς και τα υπό συζήτηση θέματα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία παρουσία τεσσάρων
μελών αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά επί ειδικών περιπτώσεων
στο παρόν και στο Νόμο. Στις συνεδριάσεις του, μπορούν να
παρευρεθούν και όποια τακτικά μέλη επιθυμούν, τα οποία μπορούν να
λάβουν τον λόγο και να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί
εγγράφως στο Δ.Σ.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
επί ειδικών περιπτώσεων στο παρόν ή τον Νόμο. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ψηφίζει ο Πρόεδρος.
5. Όσες φορές μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει
αδικαιολόγητα επί πέντε συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο του
αξιώματός του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται
με πλειοψηφία των (2/3), αφού προηγουμένως ο απουσιάσας κληθεί να
αναφέρει τους λόγους της απουσίας του. Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει παραίτηση σε αυτό.
6. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου του
Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο ειδικώς εντός δέκα
(10) ημερών, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον νέο Πρόεδρο. Το ίδιο
γίνεται σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου, του
Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
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7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. Στην αρχή κάθε
συνεδρίασης, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της
προηγουμένης, εφόσον δεν επικυρώθηκαν αυτά κατά την ίδια
συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση τα πρακτικά μετά την επικύρωσή τους
υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αν ο Πρόεδρος διαπιστώσει ότι μέλος του Δ.Σ δεν δραστηριοποιείται
ή δεν εργάζεται ανάλογα με τα καθήκοντα που έχει ή του έχουν ανατεθεί,
με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο Σύλλογος, μπορεί αφού
προηγουμένως το ανακοινώσει στο Δ.Σ. να καλέσει Γενική Συνέλευση,
για αντικατάσταση αυτού με νέο μέλος στο Δ.Σ.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
Άρθρο 15ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες το αργότερο από την
εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό ψήφων υποψηφίου,
συνέρχεται υπό την Προεδρία του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με
μυστική ψηφοφορία, μεταξύ όλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραμματέα, το Β Γραμματέα και τον Ταμία. Αυτός που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο
Δ.Σ. να παραδώσει τις σφραγίδες, το αρχείο, το ταμείο και ό,τι άλλο
ανήκει στον Σύλλογο, με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και
από τα δυο μέρη. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ανακηρύξει, ως επίτιμο
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή μέλος, διακεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν
συμβάλει ουσιαστικά, στην διαμόρφωση και ευόδωση και προώθηση των
σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ : α) συγκαλεί το Δ. Σ., σε τακτικές και έκτακτες
συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του, β) υπογράφει με τον Γενικό
Γραμματέα, κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου και με τον Ταμία,
τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, γ) εκπροσωπεί τον Σύλλογο
ενώπιον παντός δικαστηρίου και κάθε αρχής και σε κάθε διαδικασία, με
οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, δ) τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε όλα του τα
καθήκοντα και αρμοδιότητες.
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Άρθρο 17ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γ. Γραμματέας, ασκεί την άμεση εποπτεία επί των γραφείων και
διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων
εγγράφων, ως και το βιβλίο Μητρώου Μελών και τα βιβλία πρακτικών
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης,
διαβάζει τα προς τον Σύλλογο αποστελλόμενα έγγραφα και συντάσσει τις
σχετικές απαντήσεις, τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου,
προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει
με τον Ταμία τον απολογισμό και τον Προϋπολογισμό κάθε
διαχειριστικής περιόδου.
2. Τον Γ. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Β
Γραμματέας.
Άρθρο 18ο
Ο ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των
συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και γενικά όλων των οφειλών προς
τον Σύλλογο, με βάση σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, εκτελεί με την
έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα κάθε πληρωμή που
αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο σύντομη ανά τρίμηνο έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου
και αναλυτική, βεβαιούμενη με επισυναπτόμενα έγγραφα, αποδείξεις και
εντάλματα, στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους.
2. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου συντάσσει με τον Γ.
Γραμματέα τον Προϋπολογισμό και τον απολογισμό, τηρεί τα
προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία Εσόδων Εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων. Ειδικά δε τηρεί το βιβλίο Ταμείου και βιβλίο Διπλοτύπων
Εισπράξεων, με το οποίο εισπράττει τα έσοδα του Συλλόγου καθώς και
τα απαραίτητα γι’ αυτόν βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε
δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του νόμου, του παρόντος
καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει
σε τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ποσό όχι μεγαλύτερο των
200 ευρώ για τις τρέχουσες πληρωμές που καθορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τον Ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ένας εκ των
συμβούλων που ορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου
μπορεί να κάνει μόνον ο Πρόεδρος ή με απόφαση του Δ.Σ ο
8

Αντιπρόεδρος ή ο Ταμίας, αφού θα έχει στα χέρια του σχετικό
απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίας που θα ορίζει και το ποσό της
ανάληψης.
Άρθρο 19ο
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατεθούν
ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους.
Άρθρο 20o
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου, γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική
επιτροπή, που έχει διετή θητεία και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση,
με όμοιο τρόπο με το Διοικητικό Συμβούλιο και συγχρόνως με αυτό.
Άρθρο 21ο
1. Η Ε.Ε., ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και την διαχείριση των πόρων
του Συλλόγου. Τουλάχιστον ανά εξάμηνο, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε
θελήσει, ειδοποιώντας τον Ταμία μια εβδομάδα ενωρίτερα.
2. Μετά από κάθε έλεγχο, υποβάλει πόρισμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εξελεγκτική επιτροπή, ελέγχει επίσης τον Ισολογισμό του Συλλόγου
και υποβάλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Αν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ώστε δεν γίνεται δυνατόν η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε
η Εξελεγκτική Επιτροπή και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, συγκροτούνται σε Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και
συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα την ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 22ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συλλόγου.

9

Άρθρο 23ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η Γενική Συνέλευση, είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου,
αποφασίζει για κάθε θέμα που τίθεται σε αυτήν και έχει γενική
αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των
σκοπών του Συλλόγου, εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί στα κατώτερα
όργανα του Συλλόγου με τις άλλες διατάξεις του καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το
ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ετήσιο διαχειριστικό
απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον
Ισολογισμό, να απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη,
να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανακαλεί μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να τροποποιεί
το καταστατικό και να λαμβάνει απόφαση για την διάλυση του
Συλλόγου.
Άρθρο 24ο
1. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, κάθε
Ιανουάριο και έκτακτα, όσες φορές αποφασίσει για αυτό το Διοικητικό
Συμβούλιο ή ζητήσουν την σύγκλησή της το (1/5) των ταμειακώς εντάξει
μελών του Συλλόγου με έγγραφη αίτησή τους, καθορίζουσα τους λόγους
για τους οποίους ζητείται η σύγκλησή της καθώς και τα προς συζήτηση
θέματα. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να
συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών το
αργότερο από την παραλαβή της αίτησης.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, με έγγραφη πρόσκληση, καθορίζουσα σαφώς: τον τόπο, την
ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν, αν η
καλουμένη Συνέλευση είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη καθώς και τον
απαιτούμενο για την απαρτία αριθμό των μελών και αν πρόκειται να
γίνουν αρχαιρεσίες την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για το
Δ.Σ και την Ε.Ε. Η ως άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται στα
γραφεία του Συλλόγου δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης. Η ίδια διαδικασία σύγκλησης
ακολουθείται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εκτός αν ειδικώς ορίζεται
διαφορετικά στο παρόν, εφόσον θα παρίστανται και εκπροσωπούνται σε
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αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν
δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται δεύτερη με τα
ίδια απολύτως θέματα μετά παρέλευση τριών (3) τουλάχιστον ημερών
και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναβληθείσα. Η δεύτερη
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρισταμένων μελών.
4. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε
θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή
Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός αν με
διάταξη του νόμου ή του καταστατικού ορίζεται διαφορετικά.
6. Την ορισμένη ημέρα και ώρα σύγκλησης της, η Γενική Συνέλευση,
αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώσει την ύπαρξη
απαρτίας, προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα
αυτής με ανοιχτή ψηφοφορία και στη συνέχεια στην συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
7. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται για την τις εκλογές των οργάνων, για
τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, για την διάλυση του Συλλόγου και
για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8. Στην τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση ο απολογισμός της διαχειριστικής
περιόδου που έληξε, ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου
και η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Έπειτα
γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία επί των παραπάνω και επί των λοιπών
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας της
Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει η ίδια μόνον αμέσως.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα
και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο.
Αντίγραφα πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Άρθρο 25ο
1. Κάθε δυο χρόνια η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Πριν τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση, εκλέγει τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που
περιλαμβάνει τα ταμειακώς εντάξει μέλη και στη συνέχεια ο Γενικός
Γραμματέας, διαβάζει τον από το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτισμένο
πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά του καταλόγου
αυτού είναι δυνατό να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις επί των οποίων
αποφασίζει αμέσως η Γενική Συνέλευση και κατόπιν διεξάγεται η
ψηφοφορία για την εκλογή επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δικαιούνται ψήφου και είναι εκλόγιμα κατά τις αρχαιρεσίες όλα τα
μέλη του Συλλόγου εκτός από τα Επίτιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού.
4. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο
περιλαμβάνει τον κατά τα ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο
καταρτιζόμενο κατά αλφαβητική σειρά πίνακα εκλογίμων υποψηφίων για
το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική επιτροπή και διανέμεται
στους παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή. Στο ψηφοδέλτιο ο
εκλογέας μπορεί να σημειώσει μπροστά από τα ονόματα μέχρι επτά (7)
σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3)
για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα
μέσα σε φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και δίνεται σε
αυτόν από την Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως υπογράψει
στον πίνακα των ψηφισάντων. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους
παρισταμένους εκλογείς, η Εφορευτική επιτροπή, ενεργεί την διαλογή
των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους παραπάνω όρους
κηρύσσεται από αυτήν άκυρο, ενώ ο φάκελος που περιέχει περισσότερα
από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψιν και είναι άκυρο. Εκλέγονται
δε κατά σειρά επιτυχίας εκ των υποψηφίων Συμβούλων οι επτά (7)
πρώτοι πλειοψηφίσαντες ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και οι υπόλοιποι επτά ως αναπληρωματικά μέλη. Ομοίως και οι τρεις
πρώτοι πλειοψηφίσαντες για την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι άλλοι
τρεις ως αναπληρωματικοί.
5. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του η
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κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον
πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.
6. Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή, καταρτίζει και
υπογράφει το πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες
υποψηφίους.
Άρθρο 26ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, ευρισκομένης σε απαρτία με την παρουσία των μισών πλέον
ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου και αποφαίνεται με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων και για διάλυση του
Συλλόγου αποφαίνεται με παμψηφία.
Άρθρο 27ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τις υπό του Νόμου οριζόμενες περιπτώσεις.
Αιτήσεις για διάλυση του Συλλόγου, πρέπει να υποστηρίζονται από τα
δυο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του. Για λήψη
απόφασης από την Γενική Συνέλευση για διάλυση του Συλλόγου,
απαιτείται η παμψηφία των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.
Εφόσον διαλυθεί ο Σύλλογος η περιουσία του αποδίδεται στο
Ορφανοτροφείο Τριφυλίας, αν δεν υπάρχει στο Γηροκομείο Τριφυλίας
και αν δεν υπάρχει και αυτό στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου.
Άρθρο 28ο
Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, που φέρει τις λέξεις « ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ».
Άρθρο 29ο
1. Απαγορεύεται ρητά η συνένωση ή συγχώνευση του Συλλόγου με άλλα
ομοειδή σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους με αυτόν
σκοπούς, έχει όμως την δυνατότητα ο Σύλλογος συνεργασίας με άλλους
πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, στα πλαίσια μιας ευρύτερης
πολιτιστικής κίνησης.
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2. Ο Σύλλογος ανακηρύσσει ως δωρητές όσους προσφέρουν σε αυτόν
τουλάχιστον (1.500) ευρώ, μεγάλους δωρητές όσους προσφέρουν
τουλάχιστον (3.000) ευρώ και Ευεργέτες όσους προσφέρουν για την
υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου πάνω από (4.500) ευρώ. Μπορεί ο
Σύλλογος να αναρτήσει στα γραφεία του πλακέτα με τα ονόματα των
ανωτέρω δωρητών, μεγάλων δωρητών και Ευεργετών. Το παρόν
καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα. Συζητήθηκε και
ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε όπως
έχει από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 4-10-2016 στην Αθήνα, όπου
την ίδια μέρα εξέλεξαν προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία
εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ή
προσθήκες των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, οι οποίες θα
υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του. Η
προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της οποίας η θητεία λήγει τον πρώτο
Ιανουάριο από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο δικαστήριο που
υποχρεωτικά θα γίνει και η πρώτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής,
εξουσιοδοτείται να ενεργεί κάθε τι που είναι απαραίτητο και αναγκαίο
για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 4-10-2016
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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