ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με
Χρόνιες Ρευματοπάθειες».

Άρθρο 1ο: Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται Σωματείο με κοινωφελή μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό
χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με
Χρόνιες Ρευματοπάθειες». Η επωνυμία του σωματείου θα αποδίδεται στην αγγλική
ως << Parents’ and Caregivers’ Association of Children with Chronic Rheumatic
Diseases >>. Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η έδρα μπορεί
να αλλάζει εντός των ορίων της ιδίας δημοτικής ενότητας με ομόφωνη απόφαση
του ΔΣ.

Άρθρο 2ο: Σκοπός
Σκοπός του Σωματείου είναι η βελτίωση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
της ποιότητας ζωής καθώς και των συνθηκών αντιμετώπισης των παιδιών που
πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες και ειδικότερα:
α) Η συνεχής ενημέρωση και καθοδήγηση των γονέων και κηδεμόνων (ή και των
ιδίων των πασχόντων, εφόσον έχουν την κατάλληλη ηλικία) σχετικά με την νόσο του
παιδιού τους, τις επιπτώσεις της στο παρόν και στο μέλλον και το σωστό τρόπο της
αντιμετώπισής της.
β) Η παροχή και η εξασφάλιση της πιο σύγχρονης και τεκμηριωμένης
φαρμακευτικής αντιρευματικής αγωγής με φάρμακα που είναι κατάλληλα για την
παιδική ηλικία.
γ) Η εκπαίδευση των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των ιδίων των παιδιών σε
ειδικό εξατομικευμένο ασκησιολόγιο και στη διαχείριση της καθημερινότητας (που
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση των χρόνιων
ρευματοπαθειών) από ειδικά εκπαιδευμένους φυσιοκοθεραπευτές. Επίσης ο
περιοδικός έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των οδηγιών από τους γονείς, κηδεμόνες
και τους ασθενείς.
δ) Η εξασφάλιση της συνεργασίας με ειδικά εκπαιδευμένους ορθοτεχνικούς ώστε
να κατασκευάζονται οι κατάλληλοι για κάθε περίπτωση ορθοπεδικοί πάτοι ή άλλα
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βοηθήματα που συμβάλλουν στη σωστή βάδιση και ορθή στάση του σώματος,
κατόπιν οδηγιών των εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτών.
ε) Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για τη βαθύτερη γνώση των ρευματικών
παθήσεων της παιδικής ηλικίας για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
στ) Η ενημέρωση με κάθε μέσο του κοινού και κάθε αρμόδιο κρατικού ή άλλου
φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού σχετικά με τις χρόνιες ρευματοπάθειες της
παιδικής ηλικίας και τις κοινωνικές προεκτάσεις του προβλήματος.

Άρθρο 3ο: Μέσα
Για την επίτευξη των στόχων του σωματείου θα χρησιμοποιηθεί κάθε νόμιμο
μέσο και ειδικότερα:
1. Η παράσταση σε κάθε αρμόδιο κρατικό ή άλλο φορέα του εσωτερικού ή του
εξωτερικού για την ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με το πρόβλημα
των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες ώστε να
εξασφαλιστεί κάθε δυνατή επιστημονική, κοινωνική, οικονομική και ηθική
συμπαράσταση προς τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους.
2. Η συμβολή και η μεσολάβηση προς τα αρμόδια κρατικά όργανα ή άλλο
φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την ενίσχυση της λειτουργίας
του Παιδιατρικού Ανοσολογικού και Ρευματολογικού Κέντρου Αναφοράς,
στο «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο ήδη
λειτουργεί ειδικό Παιδορευματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο, πλαισιωμένο από
πολλές ειδικότητες, στο οποίο παρακολουθούνται μόνο αποκλειστικά παιδιά
με χρόνιες ρευματοπάθειες και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Η ενίσχυση της
λειτουργίας του ειδικού αυτού Κέντρου μπορεί να γίνει με τους εξής
τρόπους:
Α) Με την εξασφάλιση επαρκούς επιστημονικού προσωπικού που είναι
απαραίτητο:
α) Για τη συνεχή και εύρυθμη λειτουργία του ειδικού εξωτερικού ιατρείου,
β) για την ταχεία διεκπεραίωση του τακτικού κλινικού και εργαστηριακού
ελέγχου των παιδιών που παρακολουθούνται (ο οποίος πραγματοποιείται
με τη συντονισμένη συνεργασία των παιδιάτρων που ασχολούνται με τις
ρευματοπάθειες της παιδικής ηλικίας, των φυσικοθεραπευτών, του
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προσωπικού του Παιδιατρικού Ανοσολογικού Εργαστηρίου και του
Εργαστηρίου γενικών αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, των
ακτινολόγων, των ορθοπεδικών, των οφθαλμιάτρων, των νοσηλευτών και
της κοινωνικής λειτουργού).
γ) Για τη χορήγηση διαφόρων ιατρικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων,
ενημερωτικών

αναφορών

προς

τους

θεράποντες

παιδιάτρους

και

φυσικοθεραπευτές της επαρχίας, λεπτομερών οδηγιών φυσικοθεραπείας
και σωματικής αγωγής.
δ) Για τη διάθεση επαρκούς χρόνου (τόσο στην αρχή όσο γίνεται η διάγνωση
της νόσου, όσο και κατά την πορεία της) ώστε να ενημερώνονται και να
διαφωτίζονται οι γονείς για την νόσο του παιδιού τους, την πρόγνωση, την
έκβαση, την ανάγκη σωστής και τακτικής παρακολούθησης κ.λ.π. τόσο
προφορικά όσο και με διάφορα έντυπα και μέσω του διαδικτύου από την
ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό (www.paa.gr) , την
ειδική

ομάδα

στο

κοινωνικό

δίκτυο

<<

Facebook

>>

(www.facebook.com/paa.gr) ή κάθε άλλο μέσο που μελλοντικά θα κριθεί
ωφέλιμο προς της επίτευξη των σκοπών του παρόντος.
ε) Για την αξιολόγηση των ευρημάτων και την ταξινόμηση των παιδιών στις
διάφορες μορφές, ομάδες και υποομάδες κάθε νόσου ώστε να είναι δυνατή
η συγκέντρωση στατιστικών και επιδημιολογικών στοιχείων και η εκπόνηση
μελετών που να καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος των
χρόνιων ρευματοπαθειών των παιδιών στη χώρα μας και την παρουσίαση
τους στην επιστημονική κοινότητα και κάθε δημόσια αρχή.
στ) Για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στις ρευματικές παθήσεις
της παιδικής ηλικίας και την εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων
που ακολουθούνται διεθνώς.
ζ) Για τη συστηματική παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στην
Παιδιατρική Ρευματολογία με τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια
ταχύρυθμης εκπαίδευσης κ.ά.
η) Για τη συνεργασία και σύνδεση με Ελληνικούς ή αλλοδαπούς Εθνικούς ή
διεθνείς φορείς ( ιδίως συλλόγους, ομίλους, οργανισμούς, σωματεία και
ιδρύματα που έχουν σχέση με τα προβλήματα των ρευματοπαθειών σε
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παιδιά ή γενικότερα με τα προβλήματα παιδιών που μειονεκτούν
σωματικά).
θ) Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προβάλλουν το πρόβλημα των
χρόνιων ρευματοπαθειών της παιδικής ηλικίας, όπως διοργάνωση
διαλέξεων,

συζητήσεων

και

επιμορφωτικών

σεμιναρίων,

έκδοση

διαφωτιστικών εντύπων όχι μόνο για τους γονείς και τους ασθενείς αλλά και
για το κοινό.
ι) Για την εκπόνηση προγραμμάτων και διαμόρφωση προτάσεων ως προς τη
σύγχρονη και σωστή αντιμετώπιση των χρόνιων ρευματοπαθειών στα παιδιά
προς κάθε αρμόδιο φορέα.
Β) Με τη δημιουργία και εύρυθμη λειτουργία ενός χώρους ειδικά
διαμορφωμένου και κατάλληλα εξοπλισμένου για τη φυσιοθεραπεία
παιδιών στο αναπτυσσόμενο νέο φυσικοθεραπευτήριο του Ιπποκράτειου
Γ.Π.Ν., ο οποίος να προορίζεται για την εκπαίδευση των παιδιών και των
γονέων ή κηδεμόνων τους, στον τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων παθητικής
και ενεργητικής φυσικοθεραπείας που είναι απαραίτητη για την πρόληψη
μόνιμων αναπηριών. Στον ίδιο χώρο να γίνεται από τους φυσικοθεραπευτές
η περιοδική εκτίμηση της σωστής εκτέλεσης των ασκήσεων καθώς και η
εντατική φυσιοθεραπεία για ορισμένο χρονικό διάστημα, όταν κρίνεται
αναγκαίο.
Γ)

Με

την

εξασφάλιση

φυσικοθεραπευτή
αποφασίζεται

από

την

της

ημέρα

κοινού

με

παρουσίας

του
τους

ενός

εξωτερικού
γιατρούς

εξειδικευμένου

ιατρείου
η

ώστε

υποστήριξη

να
του

προσβεβλημένου από τα νοσήματα μυοσκελετικού συστήματος.
Δ) Με την εξασφάλιση πλήρους και σύγχρονου εξοπλισμού του
ανοσολογικού,

αιματολογικού

και

βιοχημικού

εργαστηρίου

που

πλαισιώνουν το εν λόγω εξειδικευμένο κέντρο ώστε να διεκπεραιώνεται
γρήγορα και εύκολα ο πλήρης εργαστηριακός έλεγχος των παιδιών και να
γίνεται εφικτή η επιστημονική έρευνα στις ρευματικές παθήσεις της
παιδικής ηλικίας.
3. Η μεσολάβηση προς τον Ε.Ο.Φ., κρατική Φαρμακαποθήκη και άλλες
αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες για την έγκριση της κυκλοφορίας ή για την
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έγκαιρη εισαγωγή και διάθεση στους ασθενείς αντιρευματικών φαρμάκων
σε μορφή εναιωρήματος ή σιροπιού που είναι κατάλληλα για τη λήψη από
τα μικρά παιδιά, αλλά είναι και απαραίτητα για τον καθορισμό της ακριβούς
δοσολογίας σ’ αυτή την ηλικία (mg/kg/σωματικού βάρους).
4. Τέλος, κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου ή τη Γενική Συνέλευση ότι θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν
οι στόχοι του Σωματείου.

Άρθρο 4ο: Μέλη
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη, μπορούν να γίνουν όλοι οι γονείς, οι νόμιμοι κηδεμόνες και οι
νόμιμοι δικαστικοί συμπαραστάτες των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες
ρευματοπάθειες, γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των παιδιών που έπασχαν από
χρόνιες ρευματοπάθειες καθώς και τα ίδια τα παιδιά που έπασχαν από χρόνιες
ρευματοπάθειες μετά την ενηλικίωσή τους, ύστερα από έγγραφη αίτησή τους και
έγκριση του Δ.Σ. του Συλλόγου και εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής
σε σωματεία και αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν προσφέρει
ιδιαίτερα σημαντική ηθική, επιστημονική ή υλική βοήθεια για τους σκοπούς του
Σωματείου.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών
Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν 5 Ευρώ, την εγγραφή
τους στο Σύλλογο. Ως ετήσια συνδρομή ορίζεται το ποσό των 20 ευρώ, που μπορεί
να αυξηθεί μελλοντικά ή και να μειωθεί μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται επίσης και για κάθε
έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου από τα μέλη του. Για να εγγραφεί
κάποιο μέλος του Συλλόγου υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση
στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του Συλλόγου και προσφέρεται
να συμβάλλει στην πραγματοποίησή τους. Η ημερομηνία εγγραφής στον σύλλογο
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ισχύει από την συνεδρίαση του ΔΣ. Την αίτηση αυτή έχει δικαίωμα το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου να την απορρίψει με έγγραφη αιτιολόγηση αν κρίνει ότι το
υποψήφιο μέλος δεν πληροί τους όρους απόκτησης της ιδιότητας του μέλους. Το
υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση μέσα σε
10 ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση προς αυτό της απορριπτικής απόφασης.
Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές
τους, να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να συμβάλλουν ανάλογα με τις
δυνατότητες τους στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να συμμετέχουν στις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου.
Τα τακτικά μέλη που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο
έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος τις γενικές συνελεύσεις και να ψηφίζουν, να
παίρνουν το λόγο για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να υποβάλλουν
προτάσεις. Έχουν επίσης το δικαίωμα να εκλέγουν εφόσον έχει περάσει ένα
εξάμηνο από την εγγραφή τους και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν
για τη διοίκηση ή την εξελεγκτική επιτροπή εφόσον έχει περάσει ένα έτος από την
ημέρα της εγγραφής τους. Τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης δεν έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, ούτε
να θέτουν υποψηφιότητα. Έκτός αν άλλως έχει αποφασίσει το Δ.Σ. και η απόφαση
έχει επικυρωθεί από την Γ.Σ. .

Άρθρο 6ο: Αποχώρηση μελών
Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί ν’ αποχωρήσει αφού προηγουμένως
γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να καταβάλλει τη συνδρομή του τρέχοντος
έτους ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποχώρησής του.

Άρθρο 7ο: Διαγραφή μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση που παίρνει με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να διαγράφει από το Σύλλογο κάθε μέλος που
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δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύλλογο ή ενεργεί αντίθετα προς
το καταστατικό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού
Συμβουλίου ή ενεργεί με τρόπο που παραβλάπτει ηθικά ή υλικά τα συμφέροντα του
Συλλόγου, αφού προηγουμένως κληθεί να απολογηθεί γραπτώς. Επίσης το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διαγράφει τα μέλη που καταδικάζονται για
εγκληματικές πράξεις ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με
τον Ποινικό Κώδικα.
Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση για ακύρωση της
απόφαση διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται γραπτώς στο γραμματέα του
Συλλόγου μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής. Στην
περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να φέρει την
προσφυγή για συζήτηση στην 1η Γενική Συνέλευση μετά την κατάθεση της
προσφυγής.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να διαγράφει τα μέλη που
καθυστερούν τις συνδρομές τους για δύο έτη αφού όμως ειδοποιηθούν εγγράφως .
Τα μέλη που διαγράφονται για το λόγο αυτό έχουν δικαίωμα επανεγγραφής με
αίτησή τους, εάν καταβάλλουν τις καθυστερούμενες συνδρομές μέσα σ’ ένα χρόνο
από τη διαγραφή τους. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται και πάλι το δικαίωμα
εγγραφής.

Άρθρο 8ο: Πόροι του Συλλόγου
1. Το δικαίωμα της εγγραφής των μελών.
2. Οι ετήσιες συνδρομές.
3. Έκτακτες εισφορές που πιθανό να επιβάλλει η Γενική Συνέλευση.
4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη
προσφορά μελών ή τρίτων.
5. Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις ή εράνους.
6. Εισφορές και επιχορηγήσεις κάθε φυσικού, νομικού προσώπου,
οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, άλλων σωματείων,
ιδρυμάτων, οργανισμών και ενώσεων ελληνικών και ξένων.
7. Εισφορές και επιχορηγήσεις του Κράτους και των Δήμων και Κοινοτήτων.
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Άρθρο 9ο : Διοίκηση του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου είναι 7μελές. Εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για 3 χρόνια, στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν ως υποψήφιοι και μέλη – γονείς, ακόμη και παιδιών που έχουν ήδη
ενηλικιωθεί. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα,
Ταμία, ένα Σύμβουλο και δύο μέλη. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τους, τα
μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ τους
τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Όλα τα μέλη
του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να επανεκλέγονται εκτός από τα μέλη που είναι γονείς
παιδιών που έχουν ήδη ενηλικιωθεί, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες τριετίες. Αν κάποιος αποχωρήσει για
οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά σειρά
επιτυχίας τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και
εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε
θέμα, εκτός από εκείνα για τα οποία έχει καθοριστεί να αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 10ο: Συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μία φορά κάθε δύο μήνες και
έκτακτα όσες φορές χρειαστεί και πάντοτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική
πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
Δύο μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου με
αίτησή τους στον Πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική, μέσα σε 10 ημέρες. Αν ο
Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν
ο αντιπρόεδρος, ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκλιση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε
απαρτία αν παρευρίσκονται 3 σύμβουλοι και οι αποφάσεις λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από
τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με
απόφαση του Συμβουλίου από τους επιλαχόντες συμβούλους κατά σειρά επιτυχίας.
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Άρθρο 11ο: Καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί νόμιμα το Σύλλογο
δικαστικά και εξωδικαστικά και σε όλες γενικά τις σχέσεις του Συλλόγου με τρίτους.
Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του,
συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και προεδρεύει σ’ αυτές εκτός από τις
συνελεύσεις κατά τις οποίες διενεργούνται αρχαιρεσίες. Επιβλέπει τη διαχείριση,
υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα πρακτικά
των συνεδριάσεων και των γενικών Συνελεύσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα
χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Είναι συνυπεύθυνος με το γραμματέα για την
ορθή τήρηση των πρακτικών. Όταν απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελεί τα καθήκοντά
του τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο Γεν. Γραμματέας. Σε περίπτωση
ταυτόχρονης απουσίας όλων των ανωτέρω αναβάλλεται η συνεδρίαση. Τον
λογαριασμό του Σωματείου μπορεί να κινούν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας ενεργώντας
είτε από κοινού είτε χωριστά. Εφόσον υπάρχει κώλυμα στο πρόσωπο του Προέδρου
και του Ταμία θα υπάρχει δυνατότητα ανάληψης χρημάτων από 3 ο πρόσωπο, μέλος
του ΔΣ, εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Στην εξουσιοδότηση θα
πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής από δημόσιο φορέα και στην οποία θα
αναγράφεται συγκεκριμένα το κώλυμα του Προέδρου και του Ταμία.

Άρθρο 12ο: Καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο,
τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του Συλλόγου. Επίσης
φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Προσυπογράφει τα έγγραφα
από κοινού με τον Πρόεδρο και φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και
των εσωτερικών κανονισμών και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής
Συνελεύσεως και του Δ.Σ. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του
Δ.Σ. πλην του Προέδρου. Με τη λήξη της θητεία του Δ.Σ. υποβάλλει λογοδοσία για
τα πεπραγμένα στη Γενική Συνέλευση.
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Άρθρο 13ο: Καθήκοντα του Ταμία
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και λοιπών
απαιτήσεων του Συλλόγου από τα μέλη ή τρίτους, με βάση αριθμημένες αποδείξεις
που έχουν την υπογραφή τη δική του και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Κάνει τις
πληρωμές, φυλάσσει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον
προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων, το
ενημερώνει τακτικά και καταρτίζει κάθε μήνα, και εκτάκτως εάν του το ζητήσει ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων. Γενικώς συντάσσει και
υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο αφορά σε οικονομικά στοιχεία του σωματείου ή
σε θέμα ή ζήτημα οικονομικής φύσεως σχετικό με το σωματείο, από κοινού ή
χωριστά με τον Πρόεδρο σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παρόν. Είναι
υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου ή επ’ ονόματί
του και ή επ’ ονόματι του Προέδρου σε κοινό λογαριασμό, τις εισπράξεις των
εσόδων και δεν κρατάει στα χέρια του περισσότερα από 500 Ευρώ από τα χρήματα
του Συλλόγου. Οι καταθέσεις, σε λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου που ανοίγεται
με το όνομα του Σωματείου και τον οποίο μπορούν να κινούν ο Πρόεδρος και ο
Ταμίας ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά. Εφόσον υπάρχει κώλυμα στο
πρόσωπο του Προέδρου και του Ταμία θα υπάρχει δυνατότητα ανάληψης
χρημάτων από 3ο πρόσωπο, μέλος του ΔΣ, εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο και
τον Ταμία. Στην εξουσιοδότηση θα πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής από
δημόσιο φορέα και στην οποία θα αναγράφεται συγκεκριμένα το κώλυμα του
Προέδρου και του Ταμία.
Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να παρουσιάζει στην εξελεγκτική επιτροπή όλα τα
ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχείρισής του οπότε του ζητηθούν.

Άρθρο 14ο: Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό
Συμβούλιο κάθε 3 χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και πρόεδρός της. Η
Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και
υποβάλλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της, μαζί με
εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη κατά το πέρας της
θητείας του.
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Άρθρο 15ο: Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες
Το ανώτερο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Η Γενική
Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:
α) Την έγκριση ή απόρριψη του ετήσιου ισολογισμού, προϋπολογισμού και
απολογισμού,
β) Την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ποινική ή αστική ευθύνη όταν δεν υπάρχει
δόλος,
γ) Την εκλογή διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής,
δ) Την τροποποίηση του καταστατικού,
ε) Την διάλυση του Σωματείου ή την ένταξη σε ομοσπονδία ομοειδών συλλόγων,
στ) για οποιοδήποτε άλλο θέμα που το Δ.Σ. παραπέμπει στη Γενική Συνέλευση για
έγκριση. Εποπτεύει και ελέγχει τη διοίκηση του Συλλόγου και γενικά αποφασίζει για
κάθε θέμα που δεν έχει αρμοδιότητα άλλο όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 16ο: Σύγκληση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο, μία κάθε εξάμηνο του
έτους, και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/4 των
τακτικών μελών που είναι τακτοποιημένα οικονομικά, με αίτηση στην οποία
αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις συνελεύσεις μπορούν να
παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Συλλόγου αλλά μόνον τα τακτικά μέλη μπορούν
να ψηφίζουν.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα με
έγγραφη πρόσκληση των

μελών, πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες όπου

αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως,
καθώς επίσης γίνεται μνεία ότι, αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση αποστέλλεται μέσω
με το ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη, στην διεύθυνση που
έχουν δηλώσει ή τηλεομοιοτυπία στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Η Γενική
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των τακτικών
μελών που είναι τακτοποιημένα οικονομικά. Στην επαναληπτική συνέλευση
υπάρχει απαρτία με όσα τακτικά μέλη και αν παρευρίσκονται. Οι αποφάσεις της
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Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που
παρευρίσκονται.
Για τα μέλη που κωλύονται να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
εκπροσωπηθούν από έτερο μέλος ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο με έγγραφη
εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. Η ψηφοφορία
που αναφέρεται σε εκλογή οργάνων διοίκησης σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη
διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα είναι μυστική. Για τα
υπόλοιπα ζητήματα μπορεί να διενεργηθεί ψηφοφορία μα ανάταση χειρός, εφόσον
δεν εκφράζονται αντιρρήσεις στη συνέλευση.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση, με Πρόεδρο της
συνέλευσης και γραμματέα τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου,
αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 17ο: Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες
Όταν η Γενική Συνέλευση έχει ως θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν
αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, πριν την έναρξή
τους η οποία αναλαμβάνει το έργο αυτό. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν
πρέπει να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγεται
πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ο οποίος προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης
και γραμματέας ο οποίος εκτελεί χρέη πρακτικογράφου της Γενικής Συνέλευσης. Οι
υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για το
Δ.Σ. και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην
κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή, η οποία κρίνει
για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Συντάσσει το πρακτικό
εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες. Το
πρακτικό εκλογής μαζί με τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στον υποψήφιο του Δ.Σ.
που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους.

Άρθρο 18ο: Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία. Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις
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περισσότερες ψήφους καλεί μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή τα μέλη της, να
συγκροτηθούν σε σώμα και να εκλέξουν τον Πρόεδρό της. Συνεδριάζει κάθε 6μηνο
ή και νωρίτερα όταν κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της επιτροπής. Ένα από τα
υπόλοιπα δύο μέλη τηρεί τα πρακτικά. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να
ελέγχει όλα τα βιβλία, έγγραφα και κάθε είδους οικονομικά, διοικητικά και
διαχειριστικά στοιχεία του Σωματείου. Όλα αυτά τα στοιχεία η επιτροπή έχει
δικαίωμα να τα ελέγχει αναδρομικά από την εποχή της συστάσεως του Σωματείου.
Κάθε άρνηση του μέλους του Δ.Σ. για την παράδοση των στοιχείων που ζητεί η
Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα που συνεπάγεται την
έκπτωση του μέλους αυτού από τη διοίκηση του Σωματείου. Η Εξελεγκτική
Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο έκθεση για
τον έλεγχο που έκανε στο έργο του Δ.Σ. το οποίο και λογοδοτεί. Η επιτροπή
βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα και τα τρία μέλη. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με πλειοψηφία. Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος
υπογράφει τα έγγραφά της και διαβάζει τις εκθέσεις της στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 19ο : Σφραγίδα του Συλλόγου
Ο Σύλλογος έχει φέρει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει κυκλικά την
επωνυμία του, το έτος ιδρύσεως του, 1989, και τον τόπο ιδρύσεως του
(Θεσσαλονίκη) στο μέσο.

Άρθρο 20ο : Τροποποίηση του Καταστατικού
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής
Συνέλευση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων ( 3/4 ) των
παρευρισκομένων μελών και σε συνέλευση κατά την οποία υπάρχει απαρτία ενός
δευτέρου ( 1/2 )των μελών που είναι τακτοποιημένα οικονομικά. Με την ίδια
απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του Συλλόγου.

Άρθρο 21ο : Διάλυση του Σωματείου
Το Σωματείο διαλύεται σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ή
για σπουδαίο λόγο με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά
13

τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Καταστατικού ή όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα
από δέκα. Αν διαλυθεί, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση, καθορίζει και την
τύχη της περιουσίας του. Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του
Συλλόγου

περιέρχεται

στο

«Σύλλογο

Φίλων

των

Παιδιών

με

Χρόνιες

Ρευματοπάθειες».

Άρθρο 22ο
Σε περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού, αποφαίνεται το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το
Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι νόμοι περί
Σωματείων.

Άρθρο 23ο: Προσωρινή Διοίκηση
Μέχρι να αναδειχθεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το σωματείο διοικείται
από προσωρινή 5μελή Διοικούσα Επιτροπή που έχει τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβλέπονται στο καταστατικό
αυτό. Η επιτροπή αυτή οφείλει να κάνει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του
οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής μέσα σε τρεις (3)
μήνες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση του σωματείου.

Άρθρο 24ο
Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου και της
εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται
έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη καθώς και όσα μέλη έχουν εγγραφεί μετά από
απόφαση της προσωρινής διοίκησης όπως ορίζεται στα προηγούμενα άρθρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί πάντοτε με εσωτερικούς του κανονισμούς
να αντιμετωπίσει κάθε θέμα τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις των νόμων
που ισχύουν για τα σωματεία και ειδικά για φιλανθρωπικά και κοινωφελή
σωματεία.
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Άρθρο 25ο
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 25 άρθρα, ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο
σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση και αρχίζει να ισχύει μετά την δημοσίευσή της
σχετικής δικαστικής απόφασης έγκρισής του. Το καταστατικό υπογράφεται από τα
ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 1989

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Μαυρίδου Σοφία του Σταύρου
2. Πάππα Παρασκευή του Δημητρίου
3. Πασιά Ζωή του Αλεξάνδρου
4. Καλαβάζη Αλεξάνδρα του Δημητρίου
5. Ατματζίδης Χρήστος του Νικολάου
6. Ατματζίδου Άννα του Στεργίου
7. Νικολακάης Ευάγγελος του Ανδρέα
8. Καζελίδου Κυριακή του Χαραλάμπου
9. Παπάζογλου Αναστάσιος του Μαρτιανού
10. Γρηγορίου Άννα του Αριστοτέλη
11. Μπίμπας Γεώργιος του Δημητρίου
12. Μπίμπα Χριστίνα του Αθανασίου
13. Παπαστερίου Δημήτριος του Αστερίου
14. Παπαστερίου Φρόσω του Παναγιώτη
15. Παπαδόπουλος Αργύριος του Θωμά
16. Μάρκος Γεώργιος του Βασιλείου
17. Μάρκου Σοφία του Φώτη
18. Τσίκλης Θεόδωρος του Δημητρίου
19. Τσίκλη Ελένη του Γεωργίου
20. Γιαπουντζή Χρυσούλα του Ευαγγέλου
21. Αρμένου Μάγδα του Αθανασίου
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22. Προϊος Ευθύμιος του Πέτρου
23. Πρόϊου Παναγιώτα του Θεοδώρου
24. Πασιάς Αναστάσιος του Ιωάννη
25. Σιμιτσάκος Ελευθέριος του Εμμανουήλ
26. Καζελίδης Απόστολος του Γεωργίου
27. Ζηκίδης Θεόδωρος του Δημητρίου
28. Ζηκίδου Μαλαματένια του Αθανασίου
29. Φέρλια Ευδοκία του Νικολάου
30. Φέρλιας Ιωάννης του Χρήστου
31. Πάππας Γεώργιος του Ευαγγέλου
32. Κουτσιλιέρη Στεργιανή του Ιωάννη

Η πρόεδρος της Δ.Σ.

Ελένη Ρέπα

Η γραμματέας της Δ.Σ.

Ατέση Βασιλεία

16

17

