
Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου “Σύλλογος 

Ιπποκρατείου  Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς»” (όπως ισχύει με τις 

τροποποιήσεις της 1
ης

/11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μελών του). 

Άρθρο 1 

Επωνυμία-Έδρα 

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο 

Φελλεύς»’’. 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Ιπποκράτειος Πολιτεία Αφιδνών, Δήμου Ωρωπίων 

Αττικής.    

Άρθρο 2 

Σκοπός 

Ο σκοπός του Σωματείου είναι: 

α) Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των Μελών του 

και γενικά των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας και στην μεταξύ τους καλλιέργεια 

σχέσεων και δεσμών. 

β) Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας και εν γένει ανάπτυξης της 

περιοχής. 

γ) Η εκτέλεση έργων υποδομής, κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στον Οικισμό 

της Ιπποκρατείου Πολιτείας και στην ευρύτερη περιοχή Αφιδνών, η διαχείριση και 

αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο Σωματείο και από 

οποιαδήποτε νόμιμη αιτία,  και η κάθε φύσεως συμμετοχή στην εκτέλεση έργων και 

δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων 

της Ιπποκρατείου Πολιτείας και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. 



 2 

δ) Η συνεργασία του Σωματείου με τις Αρχές και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με 

οποιοδήποτε τρόπο σε δραστηριότητες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς 

σκοπούς και η ενέργεια κάθε αναγκαίου για την επίτευξη του σκοπού του.  

 

Άρθρο 3 

Μέλη του Σωματείου 

 

Το Σωματείο αποτελείται από Τακτικά και Επίτιμα Μέλη. 

 Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους, όσοι κατοικούν ή είναι 

ιδιοκτήτες ακινήτου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αφιδνών, καθώς και τα μέλη  της 

οικογενείας  τους, στην οποία συμπεριλαμβάνονται σύζυγοι και μέχρι γ΄ βαθμού 

συγγενείς, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους κατά το χρόνο της εγγραφής τους. 

Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από 

πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι παρέχουν στο Σωματείο σπουδαίες 

υπηρεσίες. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομών. Ο αριθμός 

των μελών του Σωματείου σε καμιά περίπτωση δύναται να είναι κάτω των δέκα (10), 

διότι τότε επέρχεται διάλυσή του.            

Άρθρο 4 

Διαδικασία εγγραφής 

 

α) Ο ενδιαφερόμενος για εγγραφή του ως Τακτικού Μέλους του Σωματείου υποβάλλει 

αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται το Καταστατικό. 

Η αίτηση εγγραφής συζητείται την πρώτη, ύστερα από την υποβολή της, συνεδρίαση του 

Δ.Σ., που αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του για την αποδοχή της 

αιτήσεως ή όχι. Αιτήσεις εγγραφής δεν εξετάζονται από το Δ.Σ. μετά την προκήρυξη 

εκλογών ανάδειξης νέου Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότησή του σε σώμα. 

β) Δικαίωμα να εκλέγονται και να εκλέγουν αποκτούν τα μέλη του Σωματείου από την 

ημερομηνία εγκρίσεως της εγγραφής τους. 
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γ) Τα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους, καθώς και το δικαίωμα 

ψήφου, αφού καταβάλλουν ποσό ευρώ είκοσι (20,00) για την εγγραφή τους και ετήσια 

συνδρομή ευρώ δέκα  (10,00). 

Τα ανωτέρω ποσά εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν 

με απόφαση του Δ.Σ. , η οποία θα εγκριθεί από την ετήσια Γενική Συνέλευση.   

 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα Μελών 

Τα μέλη δικαιούνται: 

1) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου και 

να έχουν δικαίωμα ψήφου επί όλων των θεμάτων κατά τις Γενικές 

Συνελεύσεις. 

2) Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και ενέργειες του 

Σωματείου. 

3) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον λόγο για 

οποιοδήποτε θέμα που περιέχεται στους στόχους και τους σκοπούς του 

Σωματείου. 

4) Να προτείνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους που θα συμβάλλουν 

στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και 

5) Να μετέχουν σε οποιοδήποτε άλλο Όργανο του Σωματείου ( Επιτροπές 

κ.λπ). 

 

    Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Μελών 

Τα μέλη υποχρεούνται: 

1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου, τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του 

Σωματείου. 
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2. Να καταβάλουν τακτικά τις προς το Σωματείο συνδρομές τους, να μετέχουν στις 

Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού και 

στους κανονισμούς του Σωματείου. 

Άρθρο 7 

                           Διαγραφή Μελών 

 

1. Τα Τακτικά Μέλη διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία και κοινοποιείται 

εγγράφως στον ενδιαφερόμενο : 

α) Εάν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς που επιδιώκει το Σωματείο. 

β) Εάν το μέλος παραβεί τους όρους του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.  

2. Τα Τακτικά Μέλη διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 

λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία και κοινοποιείται 

εγγράφως στον ενδιαφερόμενο : 

α) Εάν το μέλος ζητήσει την διαγραφή του, 

β) Εάν το μέλος καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του επί ένα έτος, μετά 

από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του και την παρέλευση προθεσμίας 3 μηνών από 

την αποστολή της σχετικής επιστολής.  

3. Διαγραφόμενο μέλος μπορεί να επανεγγραφεί, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής 

του και εφόσον καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες συνδρομές, κατόπιν αποφάσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Τα επίτιμα μέλη διαγράφονται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία της 

παραγράφου 1, εάν: 

α) Καταδικάσθηκαν για αξιόποινες πράξεις που συνεπάγονται στέρηση πολιτικών 

δικαιωμάτων και  

β) Ενήργησαν αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου. 
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Άρθρο 8 

                       Όργανα Διοικήσεως 

 

Όργανα του Σωματείου είναι: 

1) Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου και 

2) Το  Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

              Άρθρο 9 

    Γενική Συνέλευση 

 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της 

Διοικήσεως του Σωματείου  και ελέγχου των ενεργειών του Δ.Σ. 

-Κρίνει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. 

- Τροποποιεί ή εγκρίνει τον Προϋπολογισμό 

- Εγκρίνει τον απολογισμό ή καταλογίζει ευθύνη.  

- Αποφασίζει για την εγγραφή μελών νέων, όταν το Δ.Σ. απορρίπτει την αίτηση 

εγγραφής κάποιου, τη  διαγραφή των μελών του Σωματείου, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 7 παρ. 1. 

- Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία του το Διοικητικό Συμβούλιο. 

- Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου. 

- Αποφασίζει για τις σχέσεις του Σωματείου  με άλλους συλλόγους και οργανώσεις. 

- Εγκρίνει την αύξηση ή τη μείωση του ποσού της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής 

των Μελών του Σωματείου. 

- Ανακηρύσσει Επίτιμους Προέδρους του Σωματείου  και εγγράφει επίτιμα  Μέλη, 

καθιερώνει τιμητικές διακρίσεις για προσφορά σοβαρών υπηρεσιών στο Σωματείο και 

στα Μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. 
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- Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το 

Καταστατικό σε άλλα όργανα. 

2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία του διατίθεται αποκλειστικά 

για την εκτέλεση έργων υποδομής, κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στον Οικισμό 

της Ιπποκρατείου Πολιτείας, που έχουν σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

των κατοίκων της και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. 

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διαλύσεως του Σωματείου, ορίζεται 

3μελής Επιτροπή, αποτελουμένη από τους τρεις (3) τελευταίους Προέδρους του 

Σωματείου και σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής κάποιου εξ αυτών, από τους αμέσως 

προηγουμένους, και Προεδρεύοντος του αρχαιοτέρου, η Επιτροπή αυτή ενεργεί για την 

κατά τα προαναφερόμενα διάθεση της περιουσίας του Σωματείου. 

3.  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το έτος και κατά το χρονικό 

διάστημα από 1
ης

 Μαρτίου μέχρι 31
ης

  Μαΐου κάθε έτους, για απολογισμό του Δ.Σ. , το 

οποίο είναι υποχρεωμένο να εκθέσει τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και τον 

Προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 

4. Έκτακτα συνέρχεται η Γ.Σ. όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν τα 3/5 

του συνόλου των ταμειακώς εντάξει Μελών με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία 

αναγράφονται τα θέματα της συζητήσεως. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει την 

Γ.Σ. μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της παραπάνω αιτήσεως και στα θέματα 

ημερήσιας διάταξης θα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και αυτά που περιέχονται 

στην κατατεθείσα ανωτέρω αίτηση. 

5. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα Μέλη του Σωματείου, όταν όμως αυτά έχουν 

καταβάλει την συνδρομή και του προηγούμενου από τη Συνέλευση έτους,  και βρίσκεται 

σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το 1/3 των μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική 

Συνέλευση επαναλαμβάνεται με τα ίδια θέματα σε μία εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και την 

ίδια ημέρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, ο οποίος όμως δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος του 1/5 των εγγεγραμμένων και ταμειακά εντάξει  μελών. 

6. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις θα είναι έγγραφες και υπογεγραμμένες 

από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου,  θα ανακοινώνονται 

στα μέλη προ 15 ημερών από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. Οι προσκλήσεις 

πρέπει να αναφέρουν σαφώς τον τόπο, την ημέρα, την ημερομηνία και την ώρα της 
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Γενικής Συνέλευσης, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τις 

επόμενες συγκλήσεις της Γ.Σ. του άρθρου 11 παρ. 4 δεν απαιτείται νέα πρόσκληση, 

πρέπει όμως να αναφέρεται αυτό στην πρόσκληση που θα ανακοινωθεί. 

7. Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί στις Συνεδριάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης μέχρι και τρία (3) μέλη του Σωματείου και να ενεργεί-ψηφίζει κ.λπ. 

ως εκπρόσωπός τους, μόνο εάν έχει σχετική περί τούτου δήλωσή τους με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής από Δημοτική ή Αστυνομική Αρχή καθώς και από δικηγόρο, η 

οποία και θα τηρείται στη συνέχεια και για έξι (6) μήνες στα γραφεία του Σωματείου.  

 

           Άρθρο 10 

Διαδικασία Γενικής Συνελεύσεως 

 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία του ½ συν 1 

των μελών που ψήφισαν: 

α) Με μυστική ψηφοφορία, εάν αφορούν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού 

Συμβουλίου, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., αλλαγής επωνυμίας του Σωματείου, 

τροποποιήσεως του Καταστατικού  και αυξήσεως ή μειώσεως του ποσού της εγγραφής 

και της ετήσιας συνδρομής. 

β) Με ανάταση μίας των χεριών ή με ονομαστική κλήση, εάν αφορούν οποιοδήποτε 

άλλο θέμα, όχι όμως δια βοής. 

2. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του Σωματείου που εκλέγεται από τα 

παρόντα μέλη  δια ανατάσεως των χεριών και χρέη Γραμματέα εκτελεί ένα μέλος του 

Σωματείου που επίσης εκλέγεται από τα παρόντα μέλη δια ανατάσεως των χεριών.  

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες της Συνελεύσεως, φροντίζει για την ακριβή 

τήρηση της ημερησίας διατάξεως, δίνει τον λόγο στους προτιθέμενους να μιλήσουν κατά 

σειρά προτεραιότητας, αφαιρεί σε περίπτωση εκτροπής του ομιλητή σε θέματα ξένα 

προς τα συζητούμενα ή στην περίπτωση που χρησιμοποιεί εκφράσεις που προσβάλουν 

πρόσωπα ή θεσμούς. Διακόπτει την Συνεδρίαση, όταν αυτή γίνει θορυβώδης ή όσες 

φορές με βίαια η απρεπή μέσα ταράσσεται η ομαλή λειτουργία της Γενικής 
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Συνελεύσεως. Τα πρακτικά των Γ.Σ. συντάσσονται και καθαρογράφονται με μέριμνα 

του Γραμματέα της Συνελεύσεως. Σε κανένα δεν δίνεται ο λόγος, εάν προηγούμενα δεν 

εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Δευτερολογίες στο ίδιο θέμα πριν εξαντληθεί ο 

κατάλογος των ομιλητών, αντεγκλήσεις, διαλογικές συζητήσεις και διακοπές, δεν 

επιτρέπονται. 

3.Στην περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ., η Γ.Σ. συγκαλείται από δέκα (10) 

τουλάχιστον Μέλη  του Συλλόγου και σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλέγεται 

Διοικούσα Επιτροπή για να διενεργήσει τις εκλογές. 

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη τροποποίηση του καταστατικού και τη 

διάλυση του Σωματείου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρουσία του ημίσεως  

πλέον ενός των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των ¾ των 

παρόντων μελών. 

5. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και τους ευεργέτες του Σωματείου. 

6. Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται οι υποψήφιοι σε κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο 

αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το 

πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι και επτά (7) σταυρούς 

προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο. 

 

       Άρθρο 11 

         Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Το Σωματείο διοικεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γενική 

Συνέλευση για τρία (3) έτη. 

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. και εντός του πρώτου δεκαημέρου από την εκλογή του, 

συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρεία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους 

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

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 

Εάν το Δ.Σ. δεν συνέλθει εντός του πρώτου δεκαημέρου από την εκλογή του για λόγους 

ανωτέρας βίας, τότε πρέπει να συνέλθει το αργότερο εντός μηνός από την εκλογή του.  
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Το νέο προεδρείο καλεί το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει τα τηρούμενα βιβλία, 

κλειδιά, σφραγίδες, αρχείο, ταμείο κ.λπ. στοιχεία του Σωματείου, με πρωτόκολλο 

παράδοσης και  παραλαβής που υπογράφεται από τον απερχόμενο Πρόεδρο και Γεν. 

Γραμματέα και από όλους τους νεοεκλεγέντες συμβούλους. 

 Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Σωματείου για έξι (6) μήνες από την 

ημέρα των εκλογών. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 31 Μαΐου κάθε 

τρίτου έτους,  ανεξάρτητα από το χρόνο που εκλέχτηκε. 

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη 

του Δ.Σ. τα οποία μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, για 

προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα 

κίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ. 

       

 Άρθρο 12 

                                 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και έκτακτα 

όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους τέσσερα 

(4) τουλάχιστον μέλη του. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση 

του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε (5) ημέρες, τότε καλούν σε συνεδρίαση τα μέλη που 

υπέγραψαν την σχετική αίτηση. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για 

συζήτηση και να τα γνωστοποιεί στον Πρόεδρο πριν την συνεδρίαση, για να 

συμπεριληφθούν στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, την κατάρτιση της οποίας 

ενεργεί ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα και την ανακοινώνει στα Μέλη του Δ.Σ. 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την συζήτηση.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον τα 

τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. 
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Αποφάσεις που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, αναθεωρούνται μόνο με 

πλειοψηφία  των 2/3 των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία 

από όλα τα μέλη του Δ.Σ., αναθεωρούνται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε κάποια απόφαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως 

μετά, και εάν και στην δεύτερη ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, τότε η ψήφος του 

Προέδρου θεωρείται διπλή. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, 

τηρούνται Πρακτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται κατά την επόμενη 

συνεδρίαση του Δ.Σ. από τα μέλη που έλαβαν μέρος σ’αυτή. 

Τα Μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από το Νόμο, το Καταστατικό και τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν ευθύνονται για απόφαση του Δ.Σ. που δεν 

έχουν παραστεί ή έχουν διαφωνήσει, εφόσον προκύπτει η απουσία τους ή η διαφωνία 

τους από τα Πρακτικά. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε (5) 

συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκδιδομένης 

διαπιστωτικής περί τούτου πράξης του Δ.Σ. Την θέση του τότε καταλαμβάνει το πρώτο 

εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος που εκλέχτηκε στις ίδιες Αρχαιρεσίες εκλογής και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τέσσερα (4). 

 

          Άρθρο 13 

   Εξουσία Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση της Διοικήσεως έχει τα παρακάτω συλλογικά 

καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του 

Σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, πλην των θεμάτων τα οποία 

υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

β)Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των 

Καταστατικών σκοπών του Σωματείου, κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που 

εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα Μέλη του και που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου. 
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γ) Συγκαλεί τα Μέλη του Σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει και υποβάλλει 

στην Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγμένων, τον Ισολογισμό και Απολογισμό του 

προηγούμενου έτους, καθώς και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, εκθέτει δε τα 

πεπραγμένα και ελέγχεται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.  

δ) Γενικά, κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την 

πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 

ε)  Αποφασίζει τη σύσταση Επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου, ασκεί 

τον έλεγχο των εργασιών των Επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στην Γενική 

Συνέλευση. Στις Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει, ως επικεφαλής, μέλος του Δ.Σ. , 

προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

   Άρθρο 14 

         Καθήκοντα Προέδρου 

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, πολιτικής, 

δημοτικής, φορολογικής, αθλητικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις 

σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις τακτικές ή έκτακτες 

Γενικές Συνελεύσεις, τις τυχόν υπάρχουσες Επιτροπές στις οποίες υποχρεωτικώς 

προεδρεύει, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 

υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον τέσσερις από τους συμβούλους 

ζητήσουν τη σύγκλησή του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων κατά 

την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1, διευθύνει τις συζητήσεις και εποπτεύει στην 

εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.  Υπογράφει τα Πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση 

του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο, κατόπιν αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει την εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό 

Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και 

ανάπτυξη του Σωματείου. Προσυπογράφει με το Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις 

είσπραξης. Φροντίζει γενικά για τη τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού και των 

εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και 

του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των 
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συμφερόντων του σωματείου, ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του Σωματείου. 

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον 

αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος μπορεί και όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του 

στον Αντιπρόεδρο.  

 

       Άρθρο 15 

      Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα και Ταμία 

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων και των λεσχών, καθώς και του 

προσωπικού του Σωματείου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείο και 

συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 

Συνέλευσης. Τηρεί τα βιβλία του Σωματείου, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε 

εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και τη σφραγίδα του Σωματείου. 

 2. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του 

Σωματείου. Εκτελεί κάθε πληρωμή δαπανών υπογράφοντας με τον Πρόεδρο και τον 

Γεν. Γραμματέα τα σχετικά εντάλματα πληρωμής, τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά 

βιβλία, ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, μεριμνά για την 

κατάθεση σε τρεχούμενο λογαριασμό στο όνομα του Σωματείου και σε Τράπεζα που 

ορίζεται από το Δ.Σ. , όλων των εσόδων και κάθε ποσού πλέον των  2.000,00 ευρώ. 

Για την ανάληψη από Τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου οποιουδήποτε ποσού, 

απαιτείται, εκτός από την υπογραφή του Ταμία και υπογραφή του Προέδρου και του 

Γεν. Γραμματέα. Μπορεί να διαχειρίζεται στα χέρια του χρήματα του Σωματείου μέχρι 

το ποσό των 2.000,00 ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε κάθε Συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό της 

επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. 

Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των Μελών του Σωματείου και υποβάλλει 
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κάθε έτος στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των Μελών που καθυστερούν την 

συνδρομή τους.  

3. Τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, όταν κωλύονται ή 

απουσιάζουν, αναπληρώνει Μέλος του Δ.Σ. με απόφασή του στην συνεδρίαση 

συγκροτήσεώς του σε Σώμα ή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.  

 

     Άρθρο 16 

       Τηρούμενα Βιβλία 

 

Το Σωματείο διατηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 

1. Μητρώο μελών 

2. Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης 

3. Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

4. Βιβλίο εσόδων-εξόδων 

5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 

6. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 

Τα βιβλία πριν από τη τήρησή τους θεωρούνται από το αρμόδιο Όργανο της Πολιτείας.  

 

  Άρθρο 17 

    Πόροι του Σωματείου 

 

 1. Πόροι του Σωματείου είναι: 

α) τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές μελών και 

μη μελών του σωματείου. 

β) Οι Κρατικές, Δημοτικές, Κοινοτικές κ.λπ.  επιχορηγήσεις. 
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γ) Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από τη 

διαχείριση και αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο 

Σωματείο και από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. 

2. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες 

στους σκοπούς του, δε γίνονται δεκτές. 

3. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της 

Γενικής Συνέλευσης, με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 10 παρ.4. 

    

  Άρθρο 18 

                               Διάθεση εσόδων του Σωματείου 

Τα έσοδα του Σωματείου διατίθενται για την πραγματοποίηση των σκοπών του, έπειτα 

όμως από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για διάθεση ποσού πλέον των 100.000,00 

ευρώ, στο οποίο όμως δεν περιλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα του Σωματείου. 

 

        Άρθρο 19 

                                             Εκλογικός Κανονισμός 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με 

μέριμνα του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Προς τούτο, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή 

των εκλογών ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα 

ταμειακά μέλη, μεριμνά για την έκδοση των ψηφοδελτίων, την καταλληλότητα της 

κάλπης και για κάθε σχετικό με τις εκλογές, ανακοινώνει δε την ημέρα, τον τόπο και 

τον χρόνο που θα διενεργηθούν οι εκλογές και δύο (2) ημέρες πριν τις εκλογές, 

ανακοινώνει τον επίσημο κατάλογο των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ.  

2. Κάθε τακτικό μέλος που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το 

Καταστατικό και το Νόμο και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα, υποβάλλει αίτησή του 
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στο Δ.Σ. τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Δικαίωμα εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Η 

ημέρα των εκλογών είναι πάντα Κυριακή και η ψηφοφορία είναι μυστική.  

3. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι ως Τακτικά Μέλη του 

και οι τέσσερις (4) επόμενοι ως αναπληρωματικοί. Κάθε μέλος που ψηφίζει έχει 

δικαίωμα να θέσει τόσους σταυρούς προτιμήσεως, όσα είναι τα τακτικά μέλη που 

εκλέγονται. 

       Άρθρο 20 

                                                 Γενικές Διατάξεις 

1. Το Σωματείο γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης κ.λπ. εφόσον αυτό 

αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 10 

παρ.4. 

2. Όλα τα Μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την ευόδωση των 

σκοπών του Σωματείου χωρίς αμοιβή και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του 

Καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν 

Καταστατικό, ρυθμίζεται πάντα με το πνεύμα του. 

3. Μέλος μπορεί να γίνει μόνο ο ικανός για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο νόμος. 

      

   Άρθρο 21 

                                          Σφραγίδα του Σωματείου 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στην περιφέρεια “Σύλλογος 

Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς»” και στο μέσον την απεικόνιση δύο 

δένδρων και ενός ελαφιού, και την αναγραφή του αριθμού «1990» - ήτοι του έτους 

ιδρύσεώς του. 

Άρθρο 22 

 Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο. 
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Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) άρθρα, διαβάστηκε, 

συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, σήμερα,  11 Μαρτίου 2012  και θα ισχύει από 

την δημοσίευσή του στο τηρούμενο Βιβλίο Σωματείων του  Πρωτοδικείου Αθηνών. 

      

Ιπποκράτειος Πολιτεία, 11 Μαρτίου 2012 

Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας  

 

 

Ευστάθιος Κουκούτσης                                                  Μαρίνα Ψωμιάδου 

 

 

 

 

 


