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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  
 

 
Του Σωματείου -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- υπό την επωνυμία 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΙΟΣ», που ιδρύθηκε στους Θρακομακεδόνες Αττικής και εδρεύει στο 

Ολυμπιακό Χωριό του Δήμου Αχαρνών του νομού Αττικής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Άρθρο 1 

Ιδρύθηκε το έτος 1988 στους Θρακομακεδόνες Αττικής το μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο υπό την επωνυμία ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ» και 

από του έτους 2018 εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό του Δήμου Αχαρνών 

Αττικής. 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Άρθρο 2 

1. Κύριος σκοπός του Σωματείου είναι η υποβοήθηση της ανεγέρσεως 

του Ιερού Ενοριακού Ναού των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου 

Ολυμπιακού Χωριού της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως, προς απόδοση της πρέπουσας τιμής προς τους δύο Έλληνες 

Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο για την προσφορά τους στη 
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Χριστιανοσύνη, στους Σλαβικούς λαούς και την πνευματική παρακαταθήκη 

τους στους λαούς της Ευρώπης. Επίσης, η περαιτέρω έρευνα του έργου των 

Αγίων και η υποβοήθηση κάθε Ιεραποστολικής προσπάθειας, γιατί το 

πολυσχιδές έργο των Αγίων ήταν πρωτίστως Ιεραποστολικό. Προς επίτευξη 

των ανωτέρω και παράλληλα με τη φροντίδα υποβοήθησης της ανεγέρσεως 

του Ναού ο Σύνδεσμος θα μεριμνήσει: 

α) Για την μελέτη του έργου των Αγίων με την οργάνωση ειδικής 

βιβλιοθήκης, που θα περιλαμβάνει βιβλιογραφία σχετική με τον Βίο και την 

προσφορά τους, με την ενίσχυση ειδικών μελετητών-ερευνητών, με τη 

διοργάνωση σχετικών Ημερίδων, Συνεδρίων, εκδόσεως βιβλίων και 

περιοδικών και χορηγήσεως υποτροφιών. 

β) Για την υποβοήθηση του έργου της Εσωτερικής και Εξωτερικής 

Ιεραποστολής, σε συνεργασία με τη Διοικούσα Εκκλησία και άλλους 

Συλλόγους που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. 

γ) Για την άσκηση φιλανθρωπικών έργων. 

2.  Ο Σύνδεσμος παράλληλα θα μεριμνά για τη Χριστιανική και ηθική 

καλλιέργεια των μελών και φίλων του με την οργάνωση διαλέξεων, 

προσκηνυματικών και εκπαιδευτικών εκδρομών και της τελέσεως ιερών 

ακολουθιών. 

3. Ο Σύνδεσμος επίσης θα επιμελείται τη διοργάνωση μαθημάτων 

ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και τη διοργάνωση ανάλογων μουσικών 

εκδηλώσεων. 

4. Ο Σύνδεσμος έχει τη δυνατότητα να ιδρύει παραρτήματα και σε 

άλλες πόλεις της Ελλάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 3 

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα. Ως 

τακτικά μέλη εγγράφονται πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, που -σύμφωνα 

και με το πνεύμα των Αγίων- δεν διαφωνούν με τα δόγματα της Ορθοδόξου 

Χριστιανικής Πίστεως, δεν καταφέρονται λόγω ή έργω εναντίον της και 

εναντίον της Διοικούσας Εκκλησίας και δεν κωλύεται η συμμετοχή τους από 

τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Λόγω της φύσεως και του σκοπού ιδρύσεως 

και λειτουργίας του Συνδέσμου, δεν αποκλείεται η εγγραφή τακτικών μελών 

ασχέτως της ιδιότητας και της περιοχής κατοικίας τους, θα πρέπει όμως να 

εξετάζεται το εύλογο ή μη του ενδιαφέροντός τους. Για τον λόγο αυτό οι 

αιτήσεις νέων μελών τίθενται ανεξαιρέτως υπό την έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο δεν έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει τυχόν 

απορριπτική απόφασή του. 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 

και έπειτα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως του Συνδέσμου πρόσωπα, 

που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ηθικές και πνευματικές εξυπηρετήσεις για 

την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου ή ενίσχυσαν σημαντικά με υλικές 

εισφορές το έργο του. Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να είναι παράλληλα και 

τακτικά μέλη του Συνδέσμου ούτε να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν με την εγγραφή τους εφάπαξ ποσό, ως 

δικαίωμα εγγραφής, και κατ' έτος συνδρομή, το ύψος των οποίων έχει 
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εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και είναι σε ισχύ έως της λήψεως νέας 

αποφάσεως, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών της 

Γενικής Συνελεύσεως. Η αυξομείωση των ποσών γίνεται προς εναρμόνιση με 

τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και διαθέσεις των μελών. Τα 

επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική συνδρομή ή εισφορά. Κάθε 

μέλος, τακτικό ή επίτιμο, έχει την δυνατότητα να καταβάλλει οποιοδήποτε 

άλλο ποσό υπό τύπον εισφοράς ή δωρεάς προς ενίσχυση των σκοπών του 

Συνδέσμου. 

 

Άρθρο 5 

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει και να ζητήσει την διαγραφή του 

από τον Σύνδεσμο, εφόσον εξεπλήρωσε τις μέχρι του τέλους του οικονομικού 

έτους υποχρεώσεις του. Μπορεί όμως να επανεγγραφεί με αίτησή του και 

κατόπιν εγκρίσεώς της από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Κάθε μέλος του Συνδέσμου αποβάλλεται επίσης: 

α) Αν απώλεσε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του 

παρόντος Καταστατικού. 

β) Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα επί έτος τις συνδρομές του, 

δικαιούμενο όμως να επανακτήσει τα δικαιώματά του κατόπιν εγκρίσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μόλις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

γ) Εάν δια των εν γένει ενεργειών και της συμπεριφοράς του αντιτίθεται 

και παρακωλύει την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου ή θίγει την 

αξιοπρέπεια αυτού ή αποβαίνει επιζήμιο εις τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις 

αυτού ή παραβαίνει τις διατάξεις της «περί Σωματείων» νομοθεσίας. 
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δ) Αν δεν πειθαρχεί στις Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή οι 

πράξεις του κρίνονται ασυμβίβαστοι και απάδουν στην τιμή, υπόληψη και 

αξιοπρέπεια αυτού ως μέλους του Συνδέσμου. 

ε) Εάν διαπιστωθεί ότι κατεχράσθη χρήματα εξ οιασδήποτε πηγής 

προερχόμενα. 

Η διαγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπόκειται 

στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

88 του Αστικού Κώδικα. Ομοίως κάθε μέλος υποχρεούται να τηρεί τις 

Καταστατικές αρχές του Συνδέσμου, τους Κανονισμούς, τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά να τηρεί τους 

κανόνες των χρηστών ηθών. Η παράβαση αυτών των υποχρεώσεων 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που κρίνεται και τιμωρείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο με πειθαρχική ποινή. Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι: 

α) Απλή έγγραφη παρατήρηση με σύσταση να μην επαναληφθεί η 

παράβαση. 

β) Επίπληξη κατ' ιδίαν με πρόσκληση να επανορθωθεί η παράβαση. 

γ) Επίπληξη ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. 

δ) Διαγραφή προσωρινή ή οριστική. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Άρθρο 6 

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι τρία: 

1. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

2. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και 

3. Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
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Άρθρο 7 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση είναι κυρίαρχο Σώμα και συγκροτείται εκ του 

συνόλου των Μελών του Συνδέσμου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε 

τακτικές καί έκτακτες. 

Οι τακτικές Συνελεύσεις των Μελών συνέρχονται μια φορά τον χρόνο, 

με την πρoϋπόθεση να μην παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους 

από την προηγούμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και επιπλέον 

διαστήματος ενός μηνός, το οποίο λογίζεται ως περίοδος χάριτος για το 

ενδεχόμενο ανωτέρας βίας.  

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν 

παρίσταται ανάγκη ή σε περίπτωση παραιτήσεώς του ή αδυναμίας του να 

σχηματίσει απαρτία ή ζητηθεί σύγκληση από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει 

τακτικών μελών. Σε περίπτωση αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Για τις Γενικές Συνελεύσεις τα μέλη ενημερώνονται και ειδοποιούνται 

τουλάχιστον προ δέκα ημερών -και προ είκοσι ημερών αν σε αυτές 

περιλαμβάνονται αρχαιρεσίες- με κάθε πρόσφορο μέσο (έγγραφες 

προσκλήσεις, τηλέφωνο, SMS, e-mail, Ανακοινώσεις κ.λ.π). Επίσης η 

πρόσκληση αναρτάται στην είσοδο των γραφείων του Συνδέσμου. 

 

Άρθρο 8 

Η Γενική Συνέλευση ως κυρίαρχο Σώμα έχει τις ακόλουθες 

δικαιοδοσίες: Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Ελέγχει τις πράξεις της Διοικήσεως και την απαλλάσσει ή όχι από κάθε 
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ευθύνη. Αποφαίνεται επί των τιθεμένων υπό την έγκρισή της Προϋπολο-

γισμού και Απολογισμού εκάστου έτους. Καθορίζει το δικαίωμα εγγραφής των 

νέων μελών και το ποσό των συνδρομών που πρέπει να καταβάλλονται. 

Αποδέχεται ή όχι τις προς τον Σύνδεσμο δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες 

και ανακηρύσσει δωρητές και ευεργέτες του Συνδέσμου. Λαμβάνει κάθε μέτρο 

προς ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τον χειρισμό, προώθηση και επίλυση ζητημάτων, που δεν 

ανάγονται στην αρμοδιότητά του και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα που δεν 

προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό. 

 

Άρθρο 9 

Στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται και εγκρίνονται ο 

οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός, ο Διοικητικός Απολογισμός 

και τα υπόλοιπα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Στην τακτική Γενική 

Συνέλευση του τρίτου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, επι 

πλέον διενεργούνται και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν 

παρίστανται τα μισά συν ένα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής. Όταν δεν διαπιστώνεται απαρτία, η Γενική Συνέλευση 

συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, μετά μία 

εβδομάδα, οπότε θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία με μόνο τα 

προσελθόντα μέλη. 

 

Άρθρο 10 

Προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως η Γενική Συνέλευση αναδεικνύει 

δια βοής τον Πρόεδρό της για τη διεύθυνση των εργασιών της και τον 
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Γραμματέα της για την τήρηση των Πρακτικών, εκ των μη μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος κατευθύνει την συνεδρίαση, δίνει ή 

αφαιρεί τον λόγο κατά σειράν ομιλητών, επιμελείται της τηρήσεως της τάξεως, 

επιτρέπει κατόπιν εγκρίσεως του 1/3 των παρόντων μελών συζήτηση επί 

θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην Ημερήσια Διάταξη και δεν επιτρέπει να 

λαμβάνει μέλος τον λόγο χωρίς την άδειά του. 

 

Άρθρο 11 

Αρχομένης της συνεδριάσεως η Γενική Συνέλευση συζητεί και 

αποφαίνεται επί των πεπραγμένων της Διοικήσεως, επί του Προϋπολογισμού 

και Απολογισμού και της εκθέσεως ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

επί των λοιπών θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και απαλλάσσει ή δεν 

απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο πάσης ευθύνης επί των πεπραγμένων ή 

παραλείψεών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των εν 

απαρτία παρόντων μελών, δι' ανατάσεως των χειρών, δια βοής ή 

ονομαστικής κλήσεως. Επί θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, μέλη 

ταμειακώς εντάξει αλλά κωλυόμενα να προσέλθουν στη Συνέλευση, δύνανται 

να ψηφίσουν δι' εκπροσώπου, υπο την προϋπόθεση αυτός να είναι επίσης 

μέλος του Συνδέσμου ταμειακώς εντάξει, επί τη βάσει Εξουσιοδοτήσεως ή 

Υπευθύνου Δηλώσεως (άρ. 8 Ν.1599/1986), που κατατίθεται στον Πρόεδρο ή 

τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Επί ζητημάτων εμπιστοσύνης προς 

την Διοίκηση, επί προσωπικών και άλλων θεμάτων, για τα οποία ειδικώς 

κρίνει η Συνέλευση οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με 

ψηφοδέλτια. Επί θεμάτων που αφορούν την λογοδοσία τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται ψήφο. Σε περίπτωση παραιτήσεως 

των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω μη λήψεως ψήφου 
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εμπιστοσύνης ή για άλλους σοβαρούς λόγους, εκλέγεται τριμελής Διοικούσα 

Επιτροπή για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών και για την άσκηση των 

τρεχούσης φύσεως διοικητικών καθηκόντων και διεκπεραιώσεως θεμάτων 

επειγούσης φύσεως, που δεν επιδέχονται αναβολή. 

 

Άρθρο 12 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για 

μία τριετία και αποτελείται από επτά (7) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 

τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν δικαίωμα και πλήρη ικανότητα για 

δικαιοπραξία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και 

αλληλέγγυα υπεύθυνα για την επιτέλεση των καθηκόντων τους και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό καθώς και για την 

εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα πλέον των τριών κατά σειράν 

συνεδριάσεων ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέραν του 

έτους, αντικαθίσταται με μέριμνα του Προέδρου από τον κατά σειρά 

επιλαχόντα σύμβουλο. 

 

Άρθρο 13 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικότερα τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

Ασκεί την Διοίκηση του Συνδέσμου, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες και λαμβάνει τα απαιτούμενα 

μέτρα για την καλύτερη και επωφελέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών του 

Συνδέσμου. Μεριμνά για την εγγραφή νέων μελών και την διαγραφή μελών, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Επιμελείται της 

εξευρέσεως πόρων και της ενεργείας των εισπράξεων και των απαιτουμένων 

δαπανών. Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο και αναλαμβάνει τις δέουσες 

υποχρεώσεις κατ' εξουσιοδότηση των Γενικών Συνελεύσεων. Συντάσσει τον 

Απολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους και την έκθεση των 

πεπραγμένων καθώς και τον Προϋπολογισμό του επομένου έτους και 

υποβάλλει τα στοιχεία αυτά στην έγκριση της συγκαλούμενης κατ' έτος 

τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Άρθρο 14 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτές ημέρες ή εκτάκτως όταν 

κρίνεται αναγκαίο. Ευρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) μελών του. Επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης 

συνεδριάσεως και συζητεί επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως καθώς 

και επί άλλων θεμάτων που θέτουν τα μέλη του. Οι αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των εν απαρτία 

παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου που θεωρείται διπλή. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 15 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όσες φορές το κρίνει σκόπιμο, να 

καταρτίζει επιτροπές εκ των μελών του ή και άλλων ειδικών προσώπων μη 

μελών, για τη διενέργεια εράνων ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και εφοδιάζει 

για τον σκοπό αυτό τα μέλη του με διπλότυπες αποδείξεις. Επίσης μπορεί να 

αναθέτει σε μέλη του την παρακολούθηση ειδικών υποθέσεων που αφορούν 
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διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς του για την αρτιότερη και ευχερέστερη 

διεκπεραίωσή τους. Επίσης, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν και οι 

οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα μπορεί να προσλαμβάνει έκτακτο 

έμμισθο προσωπικό για την διεκπεραίωση διαφόρων επιπρόσθετων 

εργασιών υπό την επίβλεψη του Προεδρείου του και κατόπιν 

εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Άρθρο 16 

Ειδικότερα, τα υπεύθυνα μέλη του Προεδρείου του Διοικητικού 

Συμβουλίου επιβαρύνονται με τα κατωτέρω ειδικά καθήκοντα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις και 

υποθέσεις αυτού και ενώπιον κάθε Αρχής συμπεριλαμβανομένων και των 

δικαστικών. Στις υποχρεώσεις του αυτές συνεπικουρείται από τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και οποιοδήποτε άλλο μέλος της 

Διοικήσεως, εξουσιοδοτούμενο ειδικώς να παρασταθεί αντί αυτού σε 

περίπτωση κωλύματός του. Συμβάλλεται για λογαριασμό του Συνδέσμου και 

κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως 

με κάθε πρόσωπο Νομικό ή Φυσικό ή Αρχής και διορίζει όταν απαιτείται 

πληρεξουσίους δικηγόρους. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και διευθύνει τις 

συνεδριάσεις του δευτέρου. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα Πρακτικά 

και τα έγγραφα του Συνδέσμου, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα των 

ενεργουμένων δαπανών. Λογοδοτεί ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων επί 

των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το Καταστατικό. Ασκεί 
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την εποπτεία επί των λειτουργιών του Συνδέσμου, ελέγχων αυτάς, και 

επιμελείται της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και της 

εκτελέσεως των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Τέλος, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που επιβάλλει το συμφέρον 

του Συνδέσμου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο ή παραιτούμενο 

αναπληρώνει ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, στον οποίο ο Πρόεδρος μπορεί να 

μεταβιβάζει την άσκηση μέρους των καθηκόντων του και ιδίως την εποπτεία 

του Ταμείου και την παρακολούθηση, μελέτη και διεκπεραίωση ζητημάτων 

οικονομικής ή τεχνικής φύσεως. 

 

Άρθρο 17 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τα εξής καθήκοντα. Τηρεί και διαφυλάσσει 

το Μητρώο των μελών, το Αρχείο, τα Βιβλία Πρακτικών και λοιπά Διοικητικά 

Βιβλία, τους φακέλους των εν χρήσει εγγράφων και τις σφραγίδες και 

συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Διεξάγει την αλληλογραφία και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα 

έγγραφα και χρηματικά εντάλματα και μεριμνά για τη σφράγιση και 

διεκπεραίωσή τους. Μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Βοηθά τον Πρόεδρο και τα λοιπά υπεύθυνα μέλη του Προεδρείου στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, του 

Απολογισμού και των πεπραγμένων. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή 

κωλυόμενο αναπληρώνει προσωρινά ο Αντιπρόεδρος ή κάποιος εκ των 

Συμβούλων οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Άρθρο 18 

ΤΑΜΙΑΣ 

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου, ενεργεί 

κάθε είσπραξη είτε απευθείας, είτε δι' επιτροπών εράνων, είτε μέσω 

τραπεζών και εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις ή γραμμάτια εισπράξεως. 

Ενεργεί κάθε πληρωμή που στηρίζεται σε νόμιμα δικαιολογητικά (αποδείξεις, 

τιμολόγια κ.λπ) κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και βάσει του 

εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. Μεριμνά για την ασφαλή διαφύλαξη των 

εισπραττομένων χρημάτων με ατομική του ευθύνη και φροντίζει για την 

έγκαιρη κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου, όταν το 

υπόλοιπο μετρητών του Ταμείου του υπερβαίνει το εύλογο ποσό, το οποίο 

καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως των περιστάσεων, για την 

αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών. Λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και υποβάλλει σε αυτό όποτε του ζητηθεί, αναλυτικό πίνακα της Ταμειακής 

καταστάσεως, παρέχοντας κάθε εξήγηση και πληροφορία επί της πορείας 

των οικονομικών του Συνδέσμου. Συντάσσει και παραδίδει στον Πρόεδρο την 

ετήσια αναλυτική έκθεση της Ταμειακής και εν γένει οικονομικής καταστάσεως 

μαζί με τον Απολογισμό της χρήσεως που λήγει και τον Προϋπολογισμό του 

επομένου έτους. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου του Συνδέσμου, το οποίο μπορεί να 

είναι σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικού φύλλου, φροντίζοντας για την 

εκτύπωση και επικύρωσή του από τα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου (Δ.Σ. 

και Εξελεγκτική Επιτροπή). Έχει ευθύνη για την έγκαιρη πραγματοποίηση 

εισπράξεων και την άμεση καταχώρηση στο Ταμείο, καθώς και για κάθε 

διαχειριστική ανωμαλία. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει 

προσωρινά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ένας εκ των 

Συμβούλων οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Άρθρο 19 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και έχει ως έργο την 

παρακολούθηση, εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να αναμιγνύεται στα της Διοικήσεως. Ελέγχει 

τα λογιστικά βιβλία (συμβατικά ή ηλεκτρονικής μορφής), τους λογαριασμούς 

Εσόδων και Εξόδων και τους Απολογισμούς της Διαχειριστικής Περιόδου. 

Συντάσσει σαφή και λεπτομερή έκθεση του διενεργουμένου ελέγχου, την 

οποία θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως, παραδίδει αντίγραφο στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και τηρεί ειδικό Φάκελο όπου καταχωρούνται και 

αρχειοθετούνται οι εκθέσεις της. Προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για ποινική 

δίωξη των υπευθύνων, σε περίπτωση ανωμαλιών, καθώς και κατά των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση αρνήσεως να παραδοθούν το 

Αρχείο και λοιπά Διοικητικά και οικονομικά στοιχεία στο νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Τέλος, παρίσταται κατά την παράδοση και παραλαβή των Βιβλίων 

Λογαριασμών, του Αρχείου και λοιπών στοιχείων του απερχομένου 

Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ενεργούνται κάθε τρία έτη 

είτε σε Τακτική Γενική Συνέλευση είτε σε έκτακτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
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στο άρθρο 7 του παρόντος. Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γενικής 

Συνελεύσεως και έναν ψηφολέκτη, η οποία εφορεύει των αρχαιρεσιών, 

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες την εκλογή τους και υπογράφει τα 

συντασσόμενα πρακτικά των αρχαιρεσιών. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται μετά 

το πέρας της λογοδοσίας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ο 

Πρόεδρος καλεί τα μέλη στην διαδικασία της ψηφοφορίας. 

 

Άρθρο 21 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Ταμειακώς εντάξει μέλη και εφ' όσον 

έχουν εγγραφεί έως και ένα μήνα νωρίτερα. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν 

μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον δεν στερούνται των πολιτικών τους 

δικαιωμάτων. 

 

Άρθρο 22 

Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα, εφόσον έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγεσθαι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την 

υποψηφιότητά τους έως και πέντε (5) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, εγγράφως 

στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει Δ.Σ.), είτε ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου είτε ως υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποφιοτήτων, τα 

ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ενιαίο Ψηφοδέλτιο, που 

εκτυπώνεται σε ανάλογο του πλήθους των μελών αριθμό, προκειμένου να 

τεθούν στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη 

συμπληρώσεως του απαιτούμενου αριθμού υποψηφιοτήτων, δέκα (10) 
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τουλάχιστον για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τέσσερα (4) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, καλούνται κατά 

την έναρξη της Συνεδριάσεως από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να 

εκθέσουν και άλλα μέλη υποψηφιότητα και εάν πάλι δεν συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός προτείνονται υποψήφιοι από τα παρόντα μέλη της 

Γενικής Συνελεύσεως, υπό την προϋπόθεση πάντως της τελικής αποδοχής 

τους. Τα ονόματα των συμπληρωματικών υποψηφίων μπορούν να 

συμπληρωθούν στο ψηφοδέλτιο και να σταυροδοτηθούν από τους 

ψηφοφόρους κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας. 

 

 

Άρθρο 23 

Εκ των υποψηφίων θα εκλεγούν για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα 

(10) υποψήφιοι, δηλαδή επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, 

και για την Εξελεγκτική Επιτροπή τέσσερα (4), δηλαδή τρία (3) τακτικά και ένα 

(1) αναπληρωματικό μέλος. Η εκλογή διενεργείται με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια 

σφραγισμένα επί των οποίων οι ψηφοφόροι επιλέγουν έως επτά (7) μέλη για 

το Διοικητικό Συμβούλιο και έως τρία (3) μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Το ψηφοδέλτιο σταυροδοτούμενο από τον ψηφοφόρο επιδεικνύεται 

διπλωμένο στην εφορευτική επιτροπή και ρίπτεται στην κάλπη. Μέλη του 

Συνδέσμου κωλυόμενα να παραστούν στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν 

εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, ψηφίζουν 

μέσω άλλων ταμειακώς εντάξει μελών, βάσει Εξουσιοδοτήσεως ή Υπευθύνου 

Δηλώσεως (άρ. 8 Ν.1599/1986), που κατατίθεται στην εφορευτική επιτροπή 

κατά την ψηφοφορία. 
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Άρθρο 24 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως 

κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίας και η Εφορευτική Επιτροπή επιλαμβάνεται 

της καταμετρήσεως των ψήφων. 

Από τους λαμβάνοντες κατά σειράν προτιμήσεως τις περισσότερες 

ψήφους, οι επτά (7) πρώτοι ανακηρύσσονται Τακτικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και οι τρεις (3) επόμενοι Αναπληρωματικά. Ομοίως για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή, οι τρεις (3) πρώτοι ψηφισθέντες ανακηρύσσονται 

Τακτικά μέλη της και ο επόμενος Αναπληρωματικό. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 

Ψηφοδέλτια ασφράγιστα, ανομοιόμορφα, με αναγραφόμενα ονόματα 

μη ανακηρυχθέντων υποψηφίων ή με περισσότερους από τους 

προβλεπόμενους σταυρούς, θεωρούνται άκυρα. 

Μετά την ανακήρυξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής συντάσσεται λεπτομερές πρακτικό, που 

υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

Άρθρο 25 

Εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική 

ψηφοφορία κατά σειρά α) τον Πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραμματέα, γ) τον 

Ταμία και δ) τον Αντιπρόεδρο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει 

εντός πενθημέρου από της συγκροτήσεώς του σε σώμα, παρουσία της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, με κανονικό πρωτόκολλο την Διοίκηση, την 

οικονομική Διαχείριση, τα λογιστικά βιβλία και λοιπά Αρχεία. Η υπηρεσία του 

απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει λήξει μόλις 
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συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την 

οποία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μείνει ελλιπές λόγω αποχωρήσεως 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών και αδυνατεί να συγκροτηθεί σε σώμα, 

παρατείνεται η θητεία μόνον του Προεδρείου του παλαιού Συμβουλίου 

(Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία) μέχρι της 

αναδείξεως νέου Διοικητικού Συμβουλίου δια νέων εκλογών κατά τα νόμιμα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Άρθρο 26 

ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Τα βιβλία που τηρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα εξής: 

α) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων 

β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 

γ) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Ταμείου, μπλοκ αποδείξεων εισπράξεων και 

πληρωμών και φάκελλοι τηρήσεως των νομίμων δικαιολογητικών εισπράξεων 

και πληρωμών. 

δ) Μητρώο μελών 

ε) Βιβλίο υλικού, όπου θα καταχωρούνται τα έπιπλα, σκεύη και λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου. 

Η μορφή των βιβλίων είναι ψηφιακή. Τα πρωτότυπα Πρακτικά φέρουν 

την ημερομηνία και τον αριθμό συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή του 

Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχή αρίθμηση σελίδων, προς διασφάλιση της 

συνέχειας και αλληλουχίας, εκτυπώνονται, σφραγίζονται, υπογράφονται από 

τα όργανα και τηρούνται με ημερολογιακή σειρά σε ξεχωριστό ντοσιέ ή 

φάκελο. Τα ανάλογα ισχύουν για το Ταμείο και το Μητρώο μελών. 
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Άρθρο 27 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Πόροι του Συνδέσμου είναι οι εξής: 

α) Τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής των μελών. 

β) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών. 

γ) Οι προαιρετικές τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών. 

δ) Το προϊόν εισπράξεων των νομίμων ερανικών επιτροπών. 

ε) Κάθε έκτακτη εισφορά και οικονομική ενίσχυση οποιασδήποτε 

νόμιμης προελεύσεως. 

στ) Οι εισπράξεις που προέρχονται από εορτές, συναυλίες, 

λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές, συνεστιάσεις, εράνους και λοιπές εκδηλώ-

σεις, που πραγματοποιούνται για την ενίσχυση των σκοπών του Συνδέσμου. 

ζ) Οι εκ της περιουσίας του Συνδέσμου πρόσοδοι, που τυχόν 

προκύπτουν. 

η) Οι πάσης φύσεως δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, κ.λπ. εφόσον 

γίνονται δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την έγκριση και της Γενικής 

Συνελεύσεως, όταν αυτή απαιτείται. Για κάθε κτήση από τον Σύνδεσμο 

ακινήτων ή κινητών υπολογισίμου αξίας πραγμάτων εξ επαχθούς αιτίας, 

απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι κληρονομίες και δωρεές 

υπό όρους γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής μόνο με την έγκριση της 

Γενικής Συνελεύσεως. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Άρθρο 28 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
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Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από την Γενική 

Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από αίτηση 15 

τουλάχιστον μελών του Συνδέσμου και επί οριζομένων σαφώς άρθρων του. 

Κατά τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για την τροποποίηση πρέπει 

να παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ συν ένα των τακτοποιημένων οικονομικά 

μελών του Συνδέσμου και η απόφαση περί τροποποιήσεως θα πρέπει να 

ληφθεί από τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών. 

 

Άρθρο 29 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ο Σύνδεσμος διαλύεται υποχρεωτικά σε περίπτωση μείωσης των 

μελών του κάτω των δέκα (10). Επίσης μπορεί να διαλυθεί και κατά τις 

περιπτώσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Η διάλυση εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση παρόντος του ημίσεως συν ένα των μελών του και με 

απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. 

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου ολόκληρη η περιουσία του 

περιέρχεται στο Ν.Π.Δ.Δ. του Ιερού Ναού των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 

Ολυμπιακού Χωριού. 

 

 

Άρθρο 30 

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα κυκλική, στην περιφέρεια της οποίας 

αναγράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο έχει τις μορφές των Αγίων και το 

έτος ιδρύσεως του Συνδέσμου, 1988. 
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Άρθρο 31 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Μαΐου εκάστου έτους και λήγει την 

30η Απριλίου του επομένου. Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός 

συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος και υποβάλλονται στην πρώτη 

Γενική Συνέλευση κάθε έτους προς έγκριση. 

 

Άρθρο 32 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 32 Άρθρα και οι προταθείσες 

τροποποιήσεις που εμπεριέχει εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα κάτωθι 

υπογράφοντα παρόντα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως της 4ης Νοεμβρίου 

2018. 

 

      Ολυμπιακό Χωριό, 4/11/2018 

   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

 

 


