
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Συλλόγου – Σωματείου με την επωνυμία 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός 

  

ΑΡΘΡΟ 1o 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», 

με έδρα την Καβάλα. 

  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοποί του σωματείου 

1)      Η εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού 

2)      Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των υπεύθυνων άσκησης πολιτικής και 

των κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης καρκίνου και αποκατάστασης των καρκινοπαθών. 

3)      Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων των 

μελών του Σωματείου με τα μέλη άλλων Σωματείων της Καβάλας, της Ελλάδος και άλλων χωρών με 

παρεμφερείς σκοπούς. 

4)      Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των καρκινοπαθών 

και στην πρόβλεψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. 

5)      Η συμβολή σε παρεμβάσεις πρόληψης του καρκίνου και αποκατάστασης των καρκινοπαθών, που 

προωθούνται από το Κράτος ή από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις. 

6)      Η συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς δημόσιους, ιδιωτικούς και άλλους εθελοντικούς φορείς, 

προκειμένου να συμβάλλει στην πληροφόρηση του κοινού για την θεραπεία του καρκίνου γενικότερα. 

7)      Η διενέργεια,  διοργάνωση, παρουσίαση πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή δράσεων 

είτε από το σύλλογο είτε και με συμμετοχή άλλων συλλόγων σε αυτές. 

  

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Μέσα για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών είναι: 

1)       Η ανάπτυξη κάθε είδους επιστημονικής, μορφωτικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε 

σεμινάρια, διαλέξεις, εκδόσεις εντύπων, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις τύπων κ.λ.π. 

2)       Η συνεργασία με τους Πανελληνίους και Διεθνείς Συλλόγους και Ομοσπονδίες Εθελοντών και 

καρκινοπαθών καθώς και με Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα, Ερευνητικά κέντρα με 

παρεμφερείς σκοπούς 

3)       Η πραγματοποίηση διαβημάτων και η υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές 



4)       Η οργάνωση ομαδικών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων και δημόσιων 

εκδηλώσεων. 

5)       Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή των μελών του με τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη. 

6)       Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιστημονικών επιτροπών και ομάδων 

7)       Η χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και 

τη συμπαράσταση σε προβλήματα που απασχολούν τα μέλη 

8)       Η ίδρυση παραρτημάτων του Συλλόγου σε άλλες περιοχές της Ελλάδος 

9)       Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες, προγράμματα και παρεμβάσεις οργανώσεων, δημόσιων φορέων, 

διεθνών οργανισμών, για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία του 

καρκίνου και γενικότερα θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής προστασίας. 

10)   Κάθε νόμιμη δραστηριότητα για την ευόδωση των σκοπών του σωματείου 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις αυτών  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΜΕΛΗ: 

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του κάθε ικανό για δικαιοπραξία άτομο είτε πάσχει από 

καρκίνο είτε όχι, που επιθυμεί να συμβάλλει στους σκοπούς του Συλλόγου. 

Μέλη του Συλλόγου μπορεί να γίνουν και ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

των με προϋπόθεση ότι συναινούν εγγράφως σε αυτό, οι γονείς των ή οι κηδεμόνες τους. 

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου είναι δυνατόν να γίνουν Ευεργέτες ή Δωρητές προς τον Σύλλογο, εφόσον 

προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση των Μελών με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] αυτών που είναι παρόντες και έχουν δικαίωμα ψήφου. 

  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στον Σύλλογο, πρέπει να προταθεί από δύο τουλάχιστον μέλη του 

Συλλόγου και να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά την 

εγγραφή της στο μητρώο των μελών και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με την ταυτόχρονη 

καταβολή του δικαιώματος εγγραφής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την 

αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών, αλλιώς 

απορρίπτει την αίτηση. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ., είναι δυνατό ο ενδιαφερόμενος να 

προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία είναι και η αρμόδια να αποφανθεί 

οριστικά περί της παραδοχής ή μη του αιτούντος ως μέλους του Συλλόγου, με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Συλλόγου τα κάτωθι ποσά: 



α. Εφ’ άπαξ εισφορά πέντε (5) ευρώ για δικαίωμα εγγραφής, β. Τακτική εισφορά δέκα πέντε (15) ευρώ 

ετησίως και γ. Τις έκτακτες εισφορές που ορίζονται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. 

Τα ποσά εγγραφής και της τακτικής εισφοράς είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα επικυρούνται και από την Γενική Συνέλευση. 

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τον Σύλλογο αφού υποβάλλει αίτηση 

διαγραφής του από το μητρώο των μελών, είναι όμως υποχρεωμένο να καταβάλλει τις τυχόν 

καθυστερούμενες τακτικές ή έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, ενώ δεν έχει 

κανένα δικαίωμα ή απαίτηση επί της περιουσίας του Συλλόγου. Η αποχώρηση πρέπει να 

γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του διαχειριστικού έτους και ισχύει για το 

τέλος αυτού. 

Μέλη που έχουν αποχωρήσει μπορούν να εγγραφούν και πάλι στον Σύλλογο με γραπτή αίτησή τους και 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση για επανεγγραφή πρέπει να συγκεντρώσει 

οκτώ (8) τουλάχιστον ψήφους. Τα μέλη που επανεγγράφονται, υποχρεούνται να καταβάλλουν ως 

δικαίωμα για την νέα εγγραφή τους ποσόν ίσο με τη συνδρομή των τριών (3) τελευταίων ετών. 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Οποιοδήποτε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει 

προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του 

είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου υπέχει πειθαρχική ευθύνη και 

υπόκεινται στην οριστική αποβολή που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ΑΚ. 

Το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος μπορεί να καλείται σε απολογία από το Δ.Σ. εντός τασσόμενης 

ευλόγου προθεσμίας. Εάν δεν υποβληθεί απολογία το Δ.Σ. αποφαίνεται επί της επιβολής ή μη της ως 

άνω ποινής και χωρίς απολογία. 

Μέλη που οφείλουν συνδρομές περισσότερες των τριών (3) ετών διαγράφονται αυτοδικαίως. 

Μέλος που έχει διαγραφεί, μπορεί να γίνει πάλι μέλος του Συλλόγου, ύστερα από γραπτή αίτηση του και 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον κατά την κρίση της δεν υπάρχουν πια οι λόγοι διαγραφής του 

αφού καταβάλλει ως δικαίωμα της νέας εγγραφής του ποσόν ίσο με τις συνδρομές των τριών (3) 

τελευταίων ετών. 

  

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τα μέλη του Συλλόγου τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους 

ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις 

Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν σε αυτές τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται 

μέλη του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις σχετικά με όλα τα θέματα 

που τίθενται κάθε φορά προς ψήφιση και αφορούν τους σκοπούς του Συλλόγου στους οποίους 

υπάγονται και αυτά ανεξαρτήτως ασφαλίσεώς τους. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Διοικητικό Συμβούλιο 



  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός 

των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται σε επτά (7). Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει από της επόμενης 

της εκλογής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. εντός δεκαπέντε 

ημερών από την εκλογή που συνέρχεται υποχρεωτικά από την προεδρία εκείνου που πήρε τις 

περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία του Συλλόγου. Αυτός που πήρε 

τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί την ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ., να παραδώσει 

στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο 

παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία. Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του πενταμελή 

εκτελεστική επιτροπή, στην οποία δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των 

παρόντων στη συνεδρίαση μελών του, να μεταβιβάσει αρμοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση και το 

συντονισμό ειδικών προγραμμάτων και τρεχουσών δραστηριοτήτων του Συλλόγου, που απαιτούν 

στενότερη και χρονικά πυκνότερη παρακολούθηση. 

  

  

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα μετά από πρόκληση που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν τρία μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους, 

στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον 

κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται 

κατά πλειοψηφία τω παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Προέδρου. 

Μέλος της Διοικήσεως δε δικαιούνται ψήφο εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την 

έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Συλλόγου αφενός και του μέλους αφετέρου ή συζύγου αυτού, η 

συγγενούς αυτού εξ’ αίματος μέχρι και του 3ου βαθμού. 

  

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο, βάσει των Νόμων και του καταστατικού, και αποφασίζει επί 

παντός θέματος που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία 

του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και μπορεί να συνεργάζεται με επαγγελματίες και 

οργανώσεις εθνικού ή διεθνούς επιπέδου συναφών σκοπών για την αντιμετώπιση και λύση των 

διάφορων ζητημάτων, που αφορούν τον Σύλλογο, διορίζει το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό, 

καθορίζει την αντιμισθία, η οποία υποχρεωτικά αναγράφεται στον προϋπολογισμό, εκτελεί τις 

αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει το Καταστατικό. 

Με απόφαση μάλιστα των 2/3 των παρόντων στη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. να ορίζει ένα μέλος του ή 

μέλος του Συλλόγου που θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά ή εξώδικα και για συγκεκριμένο κάθε 

φορά θέμα. 



Το Δ.Σ. επίσης να συνιστά με δική του ευθύνη ειδικές επιτροπές εφόσον ήθελε κρίνει αυτό σκόπιμο 

προς την επιτυχέστερη εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου. 

Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώσει την εποπτεύουσα αρχή με οποιαδήποτε τυχόν 

παρουσιαζόμενη ανωμαλία ή παραπάνω ενέργεια ή λήψη παρανόμου αποφάσεως. 

  

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή αποθάνει ή στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση 

της περιουσίας του, ή καταδικαστεί για κάποιο ατομικό αδίκημα ή απουσιάσει αδικαιολόγητα πέραν των 

τριών συνεδριάσεων ή αδυνατεί από οποιοδήποτε άλλο λόγο να εκπληρώσει την αποστολή του 

λαμβάνουν χώρα τα επόμενα. Εάν πρόκειται για μέλος που έχει την ιδιότητα του συμβούλου γίνεται 

αντικατάσταση του από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας επιλαχών αναπληρωματικό μέρος και ούτω καθ’ 

εξής. 

Εάν πρόκειται για μέλος από αυτά που έχουν κάποια άλλη ιδιότητα στο Συμβούλιο, δηλ. του Προέδρου, 

του Αντιπροέδρου, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέως ή του Ταμία, επακολουθεί παραίτηση όλων 

αυτών από τα εν λόγω αξιώματα τους και αφού εισέλθει στην θέση του απερχόμενου το πρώτο κατά 

σειρά επιτυχίας από τα επιλαχόντα μέλη συνέρχεται το Δ.Σ. εκ νέου σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των 

μελών του, κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό και 

Ειδικό γραμματέα και Ταμία. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καλείται η Γενική Συνέλευση προς εκλογή 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους. 

  

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και γενικά όλων των 

κρατικών αρχών σε όλες αυτού τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, δίνει το λόγο σε όσους τον ζητούν κατά σειρά και 

τον αφαιρεί από τους εκτρεπομένους, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων 

του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει 

οποιανδήποτε θορυβώδη ή εριστική συνέλευση ή συνεδρίαση, εκτελεί τις αποφάσεις των Δ.Σ. και των 

Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα γενικά, εκτός από τα 

εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και το Ταμία όπως και 

τα πρακτικά του Δ.Σ., που υπογράφονται και από τα λοιπά μέλη του και των Γενικών Συνελεύσεων που 

υπογράφονται και από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, από το Γενικό 

Γραμματέα. 

  

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα γενικά τα 

καθήκοντα και δικαιώματα αυτού. 

  



ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί τα 

λογιστικά βιβλία της διαχειρίσεως και το μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο 

τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την 

ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, συντάσσει την ετήσια λογοδοσία του Συμβουλίου και κατά το τέλος 

της τετραετούς θητείας του και τη γενική λογοδοσία προς τη συνέλευση. Εάν ή ο Γενικός Γραμματέας 

απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Ειδικό γραμματέα. 

  

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. και τη Γ.Σ. και αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον οποίο 

αναπληρώνεται αυτός όταν παραστεί ανάγκη, ενώ εάν απουσιάζουν ή κωλύονται και δύο χρέη 

Γραμματέως εκτελεί ένας από τους Συμβούλους, αφού κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο. 

  

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις 

οι οποίες φέρουν και τη σφραγίδα του Συλλόγου, όπως και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών και όλα 

γενικά τα έσοδα του Συλλόγου. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται μετά 

από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ., υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους αφού έχει τεθεί και η σφραγίδα του Συλλόγου σε όποια 

Τράπεζα έχει κριθεί ως η πλέον συμφέρουσα για αυτό μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, ενώ δικαιούται να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι 1000€ για τις τυχόν 

επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Το ποσόν αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα 

με τις περιστάσεις μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η διακίνηση του Τραπεζικού λογαριασμού 

γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία που υπογράφουν από κοινού αμφότεροι. Είναι δυνατόν για 

μεμονομένη πράξη η οποία ειδικά θα αναφέρεται και θα προσδιορίζεται σε περίπτωση κωλύματος ή 

αδυναμίας παράστασης ή εκπροσώπησης του Συλλόγου από τους ανωτέρω, να παρασχεθεί ειδική 

προς τούτο γραπτή εντολή ή εξουσιοδότηση προσυπογεγραμμένη από αυτούς σε άλλο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ώστε να διεκπεραιωθεί η συγκεκριμένη ενέργεια. Ο Ταμίας τηρεί 

το βιβλίο του ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στο τέλος 

δε του έτους υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου στο Δ.Σ. και 

κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει το γενικό ισολογισμό (απολογισμό) που υποβάλλεται 

στη Γενική Συνέλευση κατά την τακτική συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Ο Ταμίας υποβάλλει συνοπτική έκθεση σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου κατά κάθε συνεδρίαση 

του Δ.Σ. 

Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφούται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί τα όσα ορίζονται με αυτό, 

κηρύσσεται έκπτωση με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται προσωρινά με έναν από τους 

συμβούλους μέχρι την εκλογή του οριστικού Ταμία, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 12 του παρόντος. 



Εάν η Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει, σε καμία όμως περίπτωση για περισσότερους από 

τρεις (3) μήνες, από έναν από τους συμβούλους, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Γενικές Συνελεύσεις 

  

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και έκτακτες. Η τακτική γίνεται κατά μήνα 

Ιανουάριο κάθε έτους, και έκτακτες όσες φορές το Δ.Σ. κρίνει αυτό αναγκαίο ή αφού ζητήσει κάτι τέτοιο 

το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακών εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην 

οποία πρέπει να αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται σε αυτή την 

περίπτωση να συγκαλέσει τη συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) το πολύ ημερών από της υποβολής της 

αιτήσεως. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η 

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ½ πλέον ενός τουλάχιστον του συνόλου του 

εντάξει ταμειακώς μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνέλευση, συνέρχεται νέα εντός 

οκτώ ημερών στον ίδιο τόπο και την αντίστοιχη ώρα χωρίς νέα πρόσκληση οπότε η απαρτία θεωρείται 

υπάρχουσα ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών. 

Για τη λήψη όμως αποφάσεων σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού ή με τη διάλυση του 

Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός τουλάχιστον των εντάξει ταμειακώς μελών και η 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

  

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Κατά την τακτική συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου λογοδοτεί το Δ.Σ. δια του Προέδρου επί των 

πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, αναγιγνώσκει ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής 

διαχειρίσεως, καθώς και η σχετική με τον έλεγχο της διαχειρίσεως έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής 

και μετά η συνέλευση αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση ή μη της διαχειρίσεως. Κατά την ίδια Γενική 

Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους, τον οποίο 

υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ. και βάσει του οποίου ενεργούνται οι δαπάνες του Συλλόγου. Κατά την 

ίδια Συνέλευση λαμβάνουν επίσης χώρα ανά τριετία και οι κατά το μεθεπόμενο άρθρο αρχαιρεσίες. 

  

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με 

την μέριμνα του οποίου και αποστέλλονται ταχυδρομικώς προς καθένα από το ταμειακώς εντάξει μέλη 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνέλευση ημέρα συνεδριάσεως, η 

πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και το χρόνο της συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση 

θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στα γραφεία του Συλλόγου, δύναται δε να δημοσιευθεί και σε 

μία τοπική ή ημερήσια Καβαλιώτικια εφημερίδα. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 



Αρχαιρεσίες 

  

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Κατά τη Γενική Συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται αρχαιρεσίες 

εκλέγεται το νέο Δ.Σ. και η Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας η θητεία είναι η ίδια με αυτή του 

Δ.Σ. Δικαίωμα που εκλέγειν έχουν όλα τα εντάξει ταμειακώς μέλη. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη 

τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι Έλληνες πολίτες, και εντάξει 

ταμειακώς. Για να εκλεγεί κάποιο μέλος του Δ.Σ. πρέπει να έχει παρέλθει εξάμηνο από την ημερομηνία 

εγγραφής του στον Σύλλογο. 

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφες 

αιτήσεις προς το Δ.Σ. επτά ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης. Το Δ.Σ., καταρτίζει πίνακα των υποβαλλόντων υποψηφιότητα μελών κατ’ αλφαβητική σειρά 

του ονοματεπωνύμου τους, τον οποίο αναρτά στο γραφείο του Συλλόγου και σε εμφανή θέση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν κατά τα ανωτέρω 

αιτήσεις ή οι υποβληθείσες δε συμπληρώνουν τον αριθμό των εκλεγομένων για το Δ.Σ. μελών κατά την 

ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία προτείνονται και άλλα μέλη για το Δ.Σ., αφού 

καταρτισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή και αναρτηθεί σε κάποιο εμφανές σημείο. Επιτυχόντες 

θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται 

κλήρωση από την κατά τα κατωτέρω Εφορευτική Επιτροπή. Από αυτούς θεωρούνται εκλεχθέντες οι 

έντεκα (11) πρώτοι κατά σειρά, ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά πάλι, 

ενώ οι λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία ενώπιον 

Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη που εκλέγονται από 

την Γενική Συνέλευση. 

Μετά τη διαλογή των ψήφων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά τη σειρά της 

επιτυχίας τους, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή καθορίζοντας συγχρόνως και τη 

σειρά των επιλαχόντων ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας. 

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη 

των επιτυχόντων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισμό της σειράς των 

επιλαχόντων αυτών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο 

αυτής και παραδίδεται στον απερχόμενο Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το 

παραδώσει στον μέλλοντα να εκλεγεί Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 9 του παρόντος. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

  

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Ο έλεγχος και η εποπτεία διαχειρίσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή εκ των μελών του Εξελεγκτική 

Επιτροπή που εκλέγεται όπως παραπάνω ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 



Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο του ο 

οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο 

καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτής επί των διενεργούμενων ελέγχων, όπως και οι από 

αυτήν συντασσόμενες εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Πόροι του Συλλόγου 

  

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο 6 υπό τα στοιχεία α και β, 

δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, ενώ έκτακτοι πόροι είναι από τη Γενική 

Συνέλευση τυχόν επιβαλλόμενες έκτακτες εισφορές, οι τόκοι κεφαλαίων, δωρεές, κληροδοτήματα και η 

προσωπική εργασία των μελών, ο άτοκος προς τον όμιλο ο Δανεισμός, οι επιχορηγήσεις του κράτους, 

οι εισπράξεις από τις δημόσιες εκδηλώσεις καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αύξηση της περιουσίας του. 

Με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρούνται από τη Γ.Σ. είναι δυνατό να αυξομειώνονται οι κατά τα ως άνω 

τακτικοί πόροι. 

  

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο 

προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός, συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα. 

  

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Ο Σύλλογος δύναται να ιδρύει παραρτήματα του Συλλόγου που προβλέπονται στο άρθρο 3. Τα 

παραρτήματα θα διοικούνται από τριμελείς επιτροπές για παραρτήματα μέχρι πενήντα μέλη και 

πενταμελείς για παραρτήματα από πενήντα ένα μέλη και άνω. 

  

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Επίσης δύναται το Δ.Σ. να αποφασίζει σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου, μετά 

από πρόταση οποιουδήποτε μέλους. 

Το Δ.Σ. ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο του έργου των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη Γενική 

Συνέλευση. 

Ειδικά όσον αφορά επιτροπές για καθαρά επιστημονικά θέματα το Δ.Σ. μπορεί να διορίσει Επιστημονική 

Επιτροπή, στην οποία αναγκαία μετέχει ως μέλος η εκάστοτε και ο Επιστημονικός Σύμβουλος του 

Συλλόγου. 

Το έργο της επιστημονικής Επιτροπής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την επιστημονική υποστήριξη των 

δράσεων που εντάσσονται σε προγράμματα που υλοποιεί ή στα οποία συμμετέχει ο Σύλλογος, το 

γενικό συντονισμό των ενεργειών που συνδέονται με τις επιστημονικές δραστηριότητες του Συλλόγου, 

και κάθε άλλο καθήκον τεχνικής υποστήριξης που θα της ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  



ΑΡΘΡΟ 27ο 

Τα μέλη του Συλλόγου ηλικίας έως 40 ετών θα μπορούν να δημιουργήσουν τμήμα νέων εθελοντών κατά 

του καρκίνου το οποίο θα αποτελεί παράρτημα του Συλλόγου και θα διοικείται σε ότι αφορά τον 

συντονισμό δραστηριοτήτων του από 3μελή επιτροπή που θα εκλέγεται ανά 2ετία με ψηφοφορία των 

μελών της Γενικής Συνέλευσης Σωματείου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του 

Συλλόγου. Τα μέλη της 3μελούς Επιτροπής θα δύνανται να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

του Συλλόγου και θα ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας αυτού, ενώ θα συμμετέχουν στις διαδικασίες 

προγραμματισμού του παραρτήματος νέων που θα δημιουργηθεί οι οποίες και θα προωθούνται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 

  

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Ο Σύλλογος θα μπορεί να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης, εφόσον αποφασίσει αυτό η Γενική 

Συνέλευση. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Διάλυση του Συλλόγου 

  

ΑΡΘΡΟ 29ο 

Ο Σύλλογος δεν διαλύεται παρά μόνο εάν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή εάν συντρέχουν 

οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου Λόγοι. Εν πάσει περιπτώσει 

για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά προς 

αυτό το σκοπό και απαρτίζεται από το ήμισυ πλέον ενός των εντάξει ταμειακώς μελών, η δε απόφαση 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

Με τη διάλυση του Συλλόγου ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 

κώδικα σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων περί Σωματείων και 

Ενώσεων, ενώ μετά το πέρας της εκκαθάρισης ή τυχόν απομένουσα περιουσία του σε χρήματα, 

χρεώγραφα, κινητά ή ακίνητα καθώς και το αρχείο του περιέρχονται καταρχήν σε συγγενείς με τον 

Συλλόγου Ενώσεις ή Σωματεία που εδρεύουν στην Καβάλα. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

Τελικές διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 30ο 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή σε περίπτωση ασάφειας κάποιου 

άρθρου που εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων και του Αστικού Κώδικα και 

αποφαίνεται μόνο η Συνέλευση του Συλλόγου με απόλυτη πλειοψηφία. 

  

ΑΡΘΡΟ 31ο 

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται με πλειοψηφία των ¾ των 

παρόντων και εντάξει ταμειακώς μελών σε ειδική Συνέλευση του Συλλόγου που απαρτίζεται από το μισό 



πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών αυτού, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Νόμου περί Σωματείων και του Αστικού Κώδικα. 

  

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Η ισχύς του Καταστατικού άρχεται από τις δικαστικής αναγνωρίσεως του και της εγγραφής του στα 

βιβλία του Πρωτοδικείου Καβάλας σύμφωνα με τον Νόμο. 

Καβάλα    23-6-2005 

 

 

 


