ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του σωματείου με την επωνυμία
«Ψ-ΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2012, μεσούσης της οικονομικής κρίσης της
χώρας, έξι ψυχολόγοι, οι Ιουλία Παπάζογλου, Βίκυ Κούμπου, Άννα Κούρτη,
Φωτεινή Μαυρομάτη, Τάνια Μπαγέρη και Μαργαρίτα Πετεινάκη, με
πρωτοβουλία της πρώτης, συναντήθηκαν για να μοιραστούν το ίδιο όραμα:
να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν την ψυχοθεραπεία
κοντά στις οικονομικά ασθενείς ομάδες, οι οποίες βάλλονται όλο και
περισσότερο από τις κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές που βιώνει η κοινωνία εξ
αφορμής της κρίσης αυτής. Δημιουργήθηκε έτσι μία ένωση προσώπων με την
μορφή ενός άτυπου δικτύου που περιελάμβανε ψυχολόγους διαφόρων
εξειδικεύσεων με άρτια εκπαίδευση και επαρκή κλινική εμπειρία για την
κάλυψη πληθώρας αναγκών (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες)
σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι, χωρίς καμία
έκπτωση στην ποιότητα, να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε οικονομικά
ασθενείς ομάδες του πληθυσμού, με χαμηλό κόστος, καθοριζόμενο από τις
δυνατότητες του κάθε ενδιαφερόμενου.
Ήδη σήμερα που το δίκτυο αυτό έχει μεγαλώσει και οι συνθήκες έχουν
ωριμάσει, τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν καταστατικό
αποφασίζουν την σύσταση ενός φορέα με νομική προσωπικότητα
προκειμένου για την καλύτερη οργάνωση και εξάπλωση του δικτύου, την
διεύρυνση των σκοπών, της δράσης και των παροχών και την επιδίωξη της
μεγαλύτερης δυνατής προσφοράς από έγκριτους επιστήμονες της ψυχικής
υγείας προς το κοινωνικό σύνολο.

Κεφάλαιο Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Άρθρο 1.
Σύσταση-επωνυμία.
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ψ-ΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ». Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το σωματείο χρησιμοποιεί την
ανωτέρω επωνυμία σε μετάφραση στην αγγλική ως εξής: “Ψ-NETWORK ACCESS TO SUPPORT”.
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Άρθρο 2.
Έδρα - παραρτήματα.
Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (οδός Γεωργίου
Μπάκου αριθμ. 10). Το σωματείο μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες
περιοχές της Αττικής ή και της χώρας γενικότερα.
Άρθρο 3.
Σφραγίδα.
Το σωματείο φέρει κυκλική σφραγίδα που αναγράφει την επωνυμία του
και απεικονίζει σχετικό λογότυπο-σήμα.

Κεφάλαιο Β'
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 4.
Σκοποί.
Οι σκοποί του σωματείου είναι κοινωφελείς και δεν έχουν άμεσα ή
έμμεσα κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι δε οι εξής:
α) Η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η εξασφάλιση της πρόσβασης
στην ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική παρέμβαση και ψυχοθεραπεία
στις αδύναμες οικονομικά ομάδες και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του
πληθυσμού (ενδεικτικά: άνεργοι, ανάπηροι, μονογονεϊκές οικογένειες,
πρόσφυγες κ.α.)
β)
Η
ευαισθητοποίηση
και
επιμόρφωση
του
κοινού,
αντιπροσωπευτικών ομάδων πληθυσμού (εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί κ.α.) και
στελεχών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σε θέματα σημασίας
ψυχικής και ψυχοκοινωνικής υγείας, πρόληψης, αποφυγής του στίγματος,
σεβασμού της διαφορετικότητας κ.λπ.
γ) Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των επιστημόνων ψυχικής
υγείας και φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, πάνω στις ανάγκες του
οικονομικά αδύναμου και ευάλωτου μέρους της κοινωνίας για ισότιμη
πρόσβαση στην ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική στήριξη, η εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση σπουδαστών και νέων επιστημόνων-επαγγελματιών
ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και η προώθηση του
εθελοντισμού και της πολιτικής ίσων ευκαιριών
δ) Η δημιουργία και διατήρηση δικτύου επιστημόνων ψυχικής υγείας
διαφόρων εξειδικεύσεων με άρτια εκπαίδευση και επαρκή κλινική εμπειρία
διαθέσιμων μέσα από την ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα για
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής παρέμβασης και
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ψυχοθεραπείας προς κάλυψη των ποικίλων αναγκών των αδύναμων
οικονομικά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος
προσδιοριζόμενο από τις δυνατότητες των ενδιαφερομένων ή και, εφόσον
είναι εφικτό, δωρεάν.
ε) Δημιουργία δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης φοιτητών
προγραμμάτων ψυχολογίας, συμβουλευτικής ή/και ψυχοθεραπείας ή και νέων
επαγγελματιών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και εποπτεία
αυτής έναντι χαμηλού κόστους.
Άρθρο 5.
Μέσα εκπληρώσεως των σκοπών.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του το σωματείο μπορεί να
αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά:
α) Οργανώνει επιμορφωτικές/ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, ομάδες
συμβουλευτικής παρέμβασης, ημερίδες, ομιλίες και διαλέξεις στο ευρύ κοινό,
αλλά και σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, ιατρικά επαγγέλματα, φορείς και
υπηρεσίες που ασχολούνται με οικονομικά αδύναμες και ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες
β) Οργανώνει ή συμμετέχει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, σε διάφορα επίπεδα γνώσης και εξειδίκευσης, σεμιναρίων,
συμποσίων, συνεδρίων καθώς και κλινικών δραστηριοτήτων (εποπτείες,
συμβουλευτική κλπ.)
γ) Οργανώνει και διατηρεί ειδική υπηρεσία/ιστότοπο/ηλεκτρονική
πλατφόρμα (Δίκτυο) μέσω της οποίας ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή οικονομικά αδύναμες ομάδες πληθυσμού να
μπορούν να απευθύνονται σε δίκτυο επιστημόνων με άρτια εκπαίδευση και
επαρκή κλινική εμπειρία για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης,
συμβουλευτικής παρέμβασης και ψυχοθεραπείας με χαμηλό κόστος,
ορίζοντας τις αρχές, τον τρόπο λειτουργίας και τη δεοντολογία που θα διέπει
το Δίκτυο αυτό, βασιζόμενη στην μέχρι σήμερα υπάρχουσα εμπειρία,
τεχνογνωσία και δεοντολογία του άτυπου Ψ-Δικτύου και των εμπνευστών
του.
δ) Σχεδιάζει και διατυπώνει τις καλές πρακτικές στην παροχή
υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής παρέμβασης και
ψυχοθεραπείας, καθορίζει και τυποποιεί τους τρόπους διασφάλισης, σε
ισότιμη βάση, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που ανήκουν σε
οικονομικά αδύναμες και ευάλωτων κοινωνικές ομάδες, χαμηλού κόστους και
υψηλής ποιότητας τέτοιων υπηρεσιών από τους επιστήμονες που συμμετέχουν
στο Δίκτυο ή συνεργάζονται με το Δίκτυο με παράλληλη εξασφάλιση τήρησης
της επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας.
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ε) Οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία μονάδες ή κέντρα για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας ψυχικής υγείας ή την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης και αγωγής
ψυχικής υγείας σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες πληθυσμού ή
σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στις ομάδες αυτές.
στ) Δημοσιεύει άρθρα, λοιπά κείμενα και ανακοινώσεις, εντύπως ή
ηλεκτρονικώς (μέσω διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.), διεξάγει
και εκπονεί μελέτες και έρευνες, προβαίνει σε έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις
βιβλίων, μελετών, ενημερωτικών δελτίων κ.λπ.
ζ) Υποβάλλει προτάσεις και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση σχετικών με τους σκοπούς του έργων στα πλαίσια προγραμμάτων
που διοργανώνουν και προκηρύσσουν εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς
φορείς.
η) Οργανώνει κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την
σύσφιξη των σχέσεων των μελών του ή/και την οικονομική ενίσχυση της
δράσης του (π.χ. εκδρομές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρο αγορά, εορταγορά
κ.λπ.).
θ) Συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, φυσικά
πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με παρεμφερείς
σκοπούς, έργο και δραστηριότητα.
Κεφάλαιο Γ'
ΜΕΛΗ
Άρθρο 6.
Κατηγορίες μελών – εγγραφή.
1. Τακτικά μέλη του σωματείου εγγράφονται επιστήμονες ψυχικής
υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές) που διαθέτουν άρτια
εκπαίδευση και επαρκή κλινική εμπειρία, ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους
στην Ελλάδα και έχουν αποδείξει εμπράκτως την προσφορά τους προς τις
οικονομικά ασθενείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού. Τακτικά
μέλη θεωρούνται εξ ορισμού τα ιδρυτικά μέλη.
Δόκιμα μέλη του σωματείου εγγράφονται επιστήμονες ψυχικής υγείας
(ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές) που ασκούν νόμιμα το επάγγελμά
τους στην Ελλάδα και επιθυμούν να προσφέρουν προς τις οικονομικά
ασθενείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.
Τα μέλη, πλην των ιδρυτικών, εγγράφονται κατ’ αρχήν ως δόκιμα και
αποκτούν το δικαίωμα να γίνουν τακτικά μετά από έναν (1) τουλάχιστον
χρόνο ενεργούς συμμετοχής στο σωματείο. Ως ενεργός συμμετοχή νοείται η
ατομική επαγγελματική ενασχόληση με τουλάχιστον τέσσερα (4) περιστατικά
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παροχής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής παρέμβασης και
ψυχοθεραπείας χαμηλού κόστους προς ενδιαφερόμενους που θα
απευθυνθούν στο δόκιμο μέλος μέσω του Δικτύου του σωματείου και
σύμφωνα με τη δεοντολογία, τον τρόπο και τους κανόνες λειτουργίας του.
Μετά την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής δοκίμου μέλους, η οποία
πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και λοιπά στοιχεία που
σχετίζονται με τις προϋποθέσεις εγγραφής ως δόκιμο μέλος, ακολουθεί
προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον δύο τακτικών μελών του
σωματείου που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρα 9 επ.). Το Δ.Σ.
αποφασίζει ελεύθερα λαμβάνοντας υπόψη κατά την κρίση του την εισήγηση
των δύο αυτών μελών.
Η αίτηση εγγραφής ως τακτικού μέλους ενός δοκίμου μέλους πρέπει να
συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και λοιπά στοιχεία που πιστοποιούν
τις προϋποθέσεις εγγραφής ως τακτικό μέλος καθώς και την ανωτέρω
περιγραφόμενη ενεργό συμμετοχή στο σωματείο. Ακολουθεί προσωπική
συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον δύο ιδρυτικών μελών ή δύο από τριετίας
τακτικών μελών του σωματείου που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. αποφασίζει ελεύθερα λαμβάνοντας υπόψη κατά την κρίση του την
εισήγηση των δύο αυτών μελών.
2. Φίλοι του σωματείου εγγράφονται άτομα με κοινωνική ευαισθησία
και διάθεση για προσφορά που επιθυμούν, ανεξαρτήτως επαγγέλματος και
ειδίκευσης, να υποστηρίξουν εμπράκτως και στο μέτρο των δυνατοτήτων
τους τους σκοπούς και τη δράση του σωματείου μέσα από εθελοντική
συμμετοχή ή οικονομική συνεισφορά. Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως
και προσωπικής συνέντευξης με ένα ιδρυτικό μέλος ή δύο από τριετίας
τακτικά μέλη που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ.
αποφασίζει ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη κατά την κρίση του την εισήγηση
του μέλους.
3. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που αποδέχεται την
αίτησή τους, τα νέα μέλη και φίλοι υποχρεούνται να καταβάλουν τα κάτωθι
ποσά εγγραφής και ετησίως τα κάτωθι ποσά συνδρομής:
Δόκιμα μέλη
Τακτικά μέλη
Φίλοι

Εφάπαξ εγγραφή
20 ευρώ
30 ευρώ
10 ευρώ

Ετήσια συνδρομή
50 ευρώ
70 ευρώ
Προαιρετική καθοριζόμενη
ελευθέρως

Μετά την παρέλευση δύο ετών από την κατά νόμον δημοσίευση του
παρόντος καταστατικού στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, το
Δ.Σ. δικαιούται να αναπροσαρμόσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω με σχετική
απόφασή του το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
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Μετά την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της συνδρομής του
τρέχοντος έτους τα μέλη καταχωρούνται στο μητρώο μελών.
4. Επίτιμα μέλη μπορούν να οριστούν με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως (άρθρα 17 επ.) και μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου άτομα των οποίων η δράση και η συμβολή στην επίτευξη των
σκοπών του σωματείου θεωρείται εξέχουσας σημασίας.
Άρθρο 7.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.
1. Τα μέλη του σωματείου, πλην των επίτιμων, καταβάλλουν ετησίως,
εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, την ετήσια συνδρομή που
καθορίζεται στο προηγούμενο άρθρο. Επίσης καταβάλλουν τυχόν έκτακτες
εισφορές που θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα μέλη
ή για κατηγορίες μελών.
2. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και στην λήψη
αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα
του σωματείου. Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται από τα μέλη εφόσον
αυτά είναι ταμειακώς εντάξει, δηλαδή εφόσον εκπληρώνουν τις παραπάνω
αναφερόμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Συμμετέχουν
στις
δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο, αναλαμβάνουν
αφιλοκερδώς, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, τυχόν ειδικά καθήκοντα που
τους ανατεθούν από τη Διοίκηση (συμμετοχή σε ομάδες ή επιτροπές, ομιλίες,
άρθρα κ.λπ.) και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
Συμμετέχουν στο Δίκτυο επιστημόνων παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής
στήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας χαμηλού κόστους, υπό τους
όρους, τον τρόπο λειτουργίας και σύμφωνα με τη δεοντολογία που
καθορίζονται θεσμικά, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο γνωστικού
αντικειμένου και εξειδίκευσης και τηρώντας την επιστημονική και
επαγγελματική δεοντολογία.
3. Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν άνευ ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις,
εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει κατά τα ανωτέρω. Δεν έχουν δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις ειδικές εκπαιδεύσεις δοκίμων μελών
που οργανώνονται από το σωματείο καθώς και στις λοιπές δραστηριότητες
και εκδηλώσεις, αναλαμβάνοντας αφιλοκερδώς, στο μέτρο των δυνατοτήτων
τους, τυχόν ειδικά καθήκοντα που τους ανατεθούν από τη Διοίκηση
(συμμετοχή σε ομάδες ή επιτροπές, ομιλίες, άρθρα κ.λπ.) και συμβάλλουν στην
εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Συμμετέχουν στο Δίκτυο
επιστημόνων παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτικής και
ψυχοθεραπείας χαμηλού κόστους, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο.
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4. Οι φίλοι του σωματείου συμμετέχουν άνευ ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις του σωματείου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει κατά τα
ανωτέρω. Δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σωματείου, αναλαμβάνοντας
αφιλοκερδώς και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους τυχόν βοηθητικάοργανωτικά καθήκοντα που τους ανατεθούν από τη Διοίκηση. Μπορούν να
οργανωθούν σε ειδική ομάδα Φίλων, λαμβάνοντας αποφάσεις και
αναπτύσσοντας παράλληλη δραστηριότητα την οποία γνωστοποιούν
εγκαίρως στη Διοίκηση για την τελική έγκριση.
5. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς
δικαίωμα ψήφου και δεν έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 8.
Αποχώρηση-Διαγραφή μελών.
1. Τα μέλη αποχωρούν με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό
Συμβούλιο που γίνεται υποχρεωτικά δεκτή με σχετική απόφαση του. Η
αποχώρηση ισχύει για το τέλος του λογιστικού έτους κατά το οποίο υπεβλήθη
η παραίτηση. Το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή που είχε καταβληθεί δεν
επιστρέφεται. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να ολοκληρώσει τον
κύκλο των συνεδριών χαμηλού κόστους που έχει αναλάβει μέσω του Δικτύου,
παραδίδοντας τα σχετικά αρχεία και έντυπα και τηρώντας την προβλεπόμενη
διαδικασία και δεοντολογία.
2. Διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται
με μυστική ψηφοφορία κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία κατόπιν
εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του σωματείου που ενεργούν
αντίθετα προς τους σκοπούς του, δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του
καταστατικού και των λοιπών θεσμικών κειμένων, απειθαρχούν στις
αποφάσεις των οργάνων του σωματείου ή για άλλον σπουδαίο λόγο. Το Δ.Σ.
πριν θέσει το θέμα διαγραφής του μέλους προς την Γ.Σ. υποχρεούται να
καλέσει το μέλος για παροχή εξηγήσεων και, εφόσον είναι πρόσφορο και
εφικτό, να θέσει εγγράφως προθεσμία προς συμμόρφωση.
3. Επίσης διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
κατά την κρίση του
α) Μέλη του σωματείου που δεν καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους
επί δύο χρόνια, αφού προηγουμένως τους έχει σταλεί, ενημερωτική επιστολήπρόσκληση και επανάληψη αυτής με σχετική υπενθύμιση και τους έχει ταχθεί
εύλογη προθεσμία συνολικά όχι μικρότερη των δύο μηνών. Το διαγραφέν
μέλος δικαιούται να επανεγγραφεί κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του που
εξετάζεται από το Δ.Σ., και εφόσον καταβληθεί εκ νέου δικαίωμα εγγραφής
και οι συνδρομές του διαδραμόντος χρόνου.
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β) Μέλη του σωματείου που αδικαιολογήτως επί διετία απουσιάζουν
παντελώς από τις δράσεις του σωματείου ή/και δεν δηλώνουν διαθεσιμότητα
συμμετοχής στο Δίκτυο παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης,
συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας χαμηλού κόστους ή προβάλλουν
συστηματικά και διαρκώς κωλύματα για την ανάληψη τέτοιων περιστατικών.
4. Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά
τους όρους του νόμου στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε δύο μήνες αφότου του
γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η αποβολή του έγινε αντίθετα προς τους
όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή
του.
Κεφάλαιο Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9.
Σύνθεση-συγκρότηση- παύση οργάνων της Διοίκησης.
1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή
θητεία, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21. Οι επόμενοι πέντε στη σειρά εκλογής θεωρούνται
επιλαχόντες (αναπληρωματικά μέλη). Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμμετέχουν δύο
(2) τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη, εφόσον έχουν βεβαίως θέσει υποψηφιότητα.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπίπτει με οποιονδήποτε
τρόπο από την ιδιότητα του μέλους ή και ενός των προβλεπομένων
αξιωμάτων αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. Εφόσον το μέλος του
Δ.Σ. που εκπίπτει ανήκει στα ιδρυτικά μέλη, η αναπλήρωση γίνεται κατά
προτεραιότητα από ιδρυτικό μέλος, εφόσον έχει προκύψει κατά τη διαδικασία
των αρχαιρεσιών ως επιλαχών ιδρυτικό μέλος. Αφού γίνει η αναπλήρωση, το
Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα, ορίζοντας εκ νέου μεταξύ των μελών του τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του ή οποιοδήποτε μέλος του
παύεται μόνον για σπουδαίο λόγο, συνιστάμενο ιδίως σε βαριά παράβαση
των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα άσκησης της τακτικής διαχείρισης,
με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 19. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως απαιτείται η
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20, ενώ η ψήφος είναι μυστική.
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Άρθρο 10.
Αρμοδιότητες-συνεδριάσεις Δ.Σ.-απαγόρευση αμοιβής.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο σύμφωνα με το
καταστατικό, διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία, είναι υπεύθυνο για
την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αποφασίζει για
κάθε ενέργεια που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Για
την αποδοτικότερη λειτουργία του σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο κατά
την κρίση του
α) αναθέτει ειδικά καθήκοντα, ορίζει υπευθύνους ή συγκροτεί ομάδες ή
επιτροπές (π.χ. ιστοσελίδας, αρθρογραφίας, εθελοντισμού κ.λπ.) από μέλη του
σωματείου ή τρίτους καθορίζοντας με απόφασή του τις αρμοδιότητές τους
β) εκπονεί σχέδιο εσωτερικού κανονισμού και κώδικα δεοντολογίας, το
οποίο θέτει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την
συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) καταρτίζει λοιπά έντυπα (συνεντεύξεων, στατιστικών στοιχείων
κ.λπ.), μνημόνιο συνεργασίας κ.λπ. θεσμικά κείμενα του σωματείου που κρίνει
απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και ευόδωση των σκοπών του
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα
μετά από πρόσκληση του Προέδρου, πλην των καλοκαιρινών μηνών που οι
συνεδριάσεις ορίζονται σε συχνότητα που αποφασίζεται από κοινού.
Εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οποτεδήποτε μετά από
πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτημα δύο μελών του που γίνεται
υποχρεωτικά δεκτό από τον Πρόεδρο. Στις συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία εάν
παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή
του αντικαταστάτη του. Κατά τη συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που
υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Ακριβές αντίγραφο ή ακριβές
απόσπασμα από τα πρακτικά θεωρείται με υπογραφή του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους. Έξοδα
κινήσεως μέλους για την εκτέλεση των καθηκόντων του καλύπτονται εφόσον
έχουν προηγουμένως εγκριθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. και βρίσκονται
εντός των ορίων του εγκριθέντος από την Γ.Σ. προϋπολογισμού.
Άρθρο 11.
Περί του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου. Εκπροσωπεί
το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με τη δικαστική, διοικητική και
οποιαδήποτε άλλη αρχή καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού
προσώπου, φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως ιδρύματα,
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Τράπεζες, λοιπές επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λπ., σε όλες τις εξώδικες ή
δικαστικές σχέσεις.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Υπογράφει τα έγγραφα του σωματείου μαζί με τον Γραμματέα και θεωρεί τα
πρακτικά. Φροντίζει για την πλήρη εφαρμογή του καταστατικού. Προΐσταται
του προσωπικού του σωματείου και έχει αρμοδιότητα για κάθε αντικείμενο
που ρητά με το παρόν δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
Ο Πρόεδρος λογοδοτεί εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου στη
Γενική Συνέλευση για τη δράση του σωματείου.
Άρθρο 12.
Περί του Αντιπροέδρου. Αναπλήρωση και εξουσιοδότηση.
1. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Προέδρου στην άσκηση
των καθηκόντων του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
2. Ειδικώς για την εκπροσώπηση του σωματείου εξωδικαστικά, ενώπιον
οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού, ιδρύματος,
επιχειρήσεως δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κ.λπ. ο Πρόεδρος δύναται να
εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε τρίτο, μέλος ή μη του σωματείου, υπάλληλο ή
συνεργάτη, να παρίσταται αντ’ αυτού και να διενεργεί συγκεκριμένες ρητώς
καθοριζόμενες συναλλαγές ή πράξεις ή συμφωνίες.
Άρθρο 13.
Περί του Γραμματέως.
Ο Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα του σωματείου, τηρεί μητρώο των μελών, πρωτόκολλο των
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, την αλληλογραφία του σωματείου
και φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και την σφραγίδα του
σωματείου. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, τα οποία θέτει υπόψη των παρόντων μελών προς έγκριση και
υπογραφή.
Άρθρο 14.
Περί του Ταμία Ανάθεση σχετικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
1. Ο Ταμίας τηρεί και ενημερώνει κατάλογο των μελών του σωματείου
που εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εισπράττει τις
συνδρομές και τα λοιπά έσοδα του σωματείου και ενεργεί τις πληρωμές. Για
ποσά μεγαλύτερα του ποσού που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο οι
πληρωμές γίνονται είτε ηλεκτρονικά είτε με εντάλματα υπογεγραμμένα από
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα πάντοτε κατά τους όρους του νόμου.
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Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και τη διαχείριση των
χρημάτων και των υλικών του σωματείου. Καταθέτει εντόκως σε
αναγνωρισμένη Τράπεζα, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
στο όνομα του σωματείου, τα μετρητά που υπερβαίνουν το ποσό που θα
καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων του σωματείου κ.λπ.
προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία και στοιχεία του σωματείου, αναλόγως
των δραστηριοτήτων του σωματείου.
Ο Ταμίας συντάσσει στο τέλος κάθε χρήσεως τον οικονομικό
απολογισμό-ισολογισμό αυτής καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης
χρήσεως, τα οποία υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική
Συνέλευση για έγκριση.
2. Για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, των
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του σωματείου και για την
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο με
απόφασή του αναθέτει σε επαγγελματία λογιστή ή φοροτεχνικό,
απαλλάσσοντας τον Ταμία από τα σχετικά καθήκοντα. Ο Ταμίας στην
περίπτωση αυτή επιμελείται για την ανάθεση των καθηκόντων αυτών στον
λογιστή, θέτει υπόψη του όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έχει την εν γένει
εποπτεία και έλεγχο αυτού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί πάντοτε με απόφασή του να
εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε τρίτο, μέλος ή μη του σωματείου, υπάλληλο ή
συνεργάτη, να διενεργεί τις στο άρθρο αυτό αναφερόμενες ή και άλλες
οικονομικής φύσεως συναλλαγές με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και ιδίως με Τράπεζες (π.χ. άνοιγμα και κίνηση
τραπεζικών λογαριασμών, διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών,
παροχή παγίων εντολών πληρωμών κ.λπ.) καθορίζοντας στο σχετικό
πρακτικό τις συγκεκριμένες συναλλαγές και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Άρθρο 15.
Προσωρινοί αναπληρωτές – ειδικά καθήκοντα.
Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Γραμματέα ή του Ταμία του
σωματείου για την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτει αντίστοιχα καθήκοντα σε προσωρινούς
αναπληρωτές από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 10 παρ. 1α, ειδικά καθήκοντα
μπορεί να ανατίθενται σε μέλος του Δ.Σ. οποτεδήποτε με ειδική απόφασή του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Κεφάλαιο Ε'
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 16.
Πόροι και περιουσία.
Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από τα τέλη εγγραφής, την ετήσια
συνδρομή, από τις έκτακτες ή προαιρετικές εισφορές των μελών, από δωρεές,
χορηγίες, κληροδοτήματα, πάσης φύσεως επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από
κάθε είδους οργανισμό ή φορέα, το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή
Ένωση κ.λπ., από την υλοποίηση έργων στα πλαίσια επιδοτούμενων
προγραμμάτων, καθώς και γενικά από εισπράξεις που προέρχονται από
οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα του σωματείου, τηρουμένων των
διατυπώσεων του νόμου, με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση των σκοπών
του σωματείου.
Ρητώς διευκρινίζεται ότι το σωματείο ουδεμία συμμετοχή έχει στην
χαμηλού κόστους αμοιβή των επαγγελματιών που συμμετέχουν στο Δίκτυο,
ενώ οι ενδεικτικά περιγραφόμενες στο άρθρο 5 δραστηριότητες του σωματείου
από τις οποίες τυχόν προκύπτουν έσοδα ουδόλως αποσκοπούν στην
δημιουργία κέρδους και ουδέποτε οδηγούν σε διανομή του πλεονάσματος στα
μέλη του σωματείου, αλλά συμβάλλουν αποκλειστικά και μόνον στην κάλυψη
των δαπανών και στην δημιουργία των πόρων του σωματείου για την
επίτευξη των σκοπών του.
Για την κτήση, εκμετάλλευση και διάθεση περιουσίας από το σωματείο
εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
Κεφάλαιο ΣΤ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 17.
Γενικά.
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και
αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα
άλλου οργάνου. Εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, εγκρίνει τον
προϋπολογισμό και απολογισμό-ισολογισμό, αποφασίζει για τη μεταβολή
του σκοπού του σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για
τη διάλυση του σωματείου. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων
της Διοίκησης και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι τακτικές, έκτακτες και
καταστατικές.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση με έγγραφη
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ανακοίνωση στους χώρους των γραφείων του σωματείου και ατομική
πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν, με κάθε πρόσφορο τρόπο που θα έχουν δηλώσει κατά την
εγγραφή τους (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.). Η πρόσκληση
αναγράφει την ακριβή ημέρα και ώρα, τον τόπο της συνελεύσεως και τα
θέματα της ημερησίας διατάξεως. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται
στην πρόσκληση είναι άκυρη.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία
του μισού πλέον ενός των παρόντων, πλην αν άλλως ορίζεται για περιπτώσεις
που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Η ψήφος δίνεται είτε με ψηφοδέλτιο
(μυστική ψήφος) είτε με ανάταση του χεριού ύστερα από απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν ρητώς ορίζεται στο καταστατικό μυστική
ψηφοφορία. Σε περίπτωση που η ψήφος έχει να κάνει με επιλογή μεταξύ
περισσοτέρων των δύο λύσεων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική
πλειοψηφία.
5. Κάθε τακτικό μέλος του σωματείου συμμετέχει στην ψηφοφορία των
Γενικών Συνελεύσεων με μία ψήφο και μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει ένα
μόνο μέλος κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης.
6.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται από Προεδρείο
αποτελούμενο από Πρόεδρο και Γραμματέα που εκλέγεται με απλή
πλειοψηφία δια ανατάσεως του χεριού. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας της
Γενικής Συνελεύσεως τηρεί τα πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ. και αν αποφασιστεί σχετικά από όλα τα
παρόντα μέλη του σωματείου. Ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το
βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 18.
Τακτική Γενική Συνέλευση.
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός των μηνών Ιανουαρίου
ή Φεβρουαρίου εκάστου έτους προκειμένου να εγκρίνει τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου, τον οικονομικό απολογισμό-ισολογισμό της
προηγούμενης χρήσεως καθώς και τον προϋπολογισμό της τρέχουσας
χρήσεως. Εκτός των θεμάτων αυτών αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα
τεθεί στην ημερήσια διάταξη για το οποίο δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται
το 1/2 των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Εάν δεν προκύψει
απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από μια εβδομάδα και όχι
αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται σε
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απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 από τα ταμειακώς εντάξει
τακτικά μέλη του σωματείου. Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία, η Γενική
Συνέλευση συγκαλείται και πάλι ύστερα από μια εβδομάδα και όχι αργότερα
από δεκαπέντε (15) ημέρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υφίσταται
απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός μελών κι αν παρευρίσκεται. Η πρόσκληση για
την διενέργεια της Γ.Σ. μπορεί να ορίζει εξ αρχής τις επαναληπτικές
συνεδριάσεις.
Άρθρο 19.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από το
Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από αίτηση του 1/5 των ταμειακώς εντάξει
τακτικών μελών, η οποία γίνεται άμεσα υποχρεωτικά δεκτή από το Δ.Σ. Για
την απαρτία ισχύουν τα αναφερόμενα περί της τακτικής Γ.Σ., εκτός αν
σύμφωνα με άλλες διατάξεις του καταστατικού απαιτείται αυξημένη απαρτία
για συγκεκριμένο θέμα. Για την πλειοψηφία ισχύουν οι γενικές διατάξεις, εκτός
αν από άλλη διάταξη του καταστατικού απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
Άρθρο 20.
Καταστατική Γενική Συνέλευση.
Η καταστατική Γενική Συνέλευση έχει ως έργο την τροποποίηση του
καταστατικού του σωματείου ή τη διάλυσή του. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4
των παρόντων. Ειδικώς όταν πρόκειται για την μεταβολή του σκοπού
απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίδεται
εγγράφως.
Κεφάλαιο Ζ'
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 21.
Αρχαιρεσίες.
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική
ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών
του σωματείου. Οι αρχαιρεσίες είναι έγκυρες έστω και αν διεξήχθησαν μετά τη
λήξη της θητείας του Δ.Σ., εφόσον η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. έχει
αποσταλεί προ της λήξεως της θητείας του. Κατά το μεσολαβούν χρονικό
διάστημα θεωρείται ότι η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι της
εκλογής νέου. Η παράταση της θητείας σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει
συνολικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
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2. Πρόσκληση για την διενέργεια των αρχαιρεσιών αποστέλλεται με τον
τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 17 δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την οριζόμενη
ημέρα διεξαγωγής. Ισχύουν τα περί απαρτίας των τακτικών Γενικών
Συνελεύσεων και η εκλογή γίνεται με σχετική πλειοψηφία.
3. Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες προτείνονται μέχρι την
προηγούμενη ημέρα των αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για
την αναπαραγωγή ικανού αριθμού ψηφοδελτίων με το επώνυμο, όνομα και
πατρώνυμο των υποψηφίων χωρίζοντας το ψηφοδέλτιο σε δύο κατηγορίες:
στους υποψήφιους-ιδρυτικά μέλη και στους υποψήφιους-λοιπά τακτικά μέλη.
4. Πριν από τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση, εκτός από το
Προεδρείο της Γ.Σ., εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση του
χεριού. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και
επιλαμβάνεται της εποπτείας των εκλογών. Παραλαμβάνει από τον Ταμία τον
κατάλογο των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις
τους και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη διεξαγωγή των εκλογών. Η
Εφορευτική Επιτροπή ετοιμάζει την κάλπη, ελέγχει τη νομιμότητα των
υποψηφιοτήτων, διανέμει τα ψηφοδέλτια, προσκαλεί τους παρόντες σε
ψηφοφορία και ελέγχει αν έχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Κάθε μέλος της Γ.Σ. συμμετέχει στην ψηφοφορία με μία ψήφο και
μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος κατόπιν σχετικής έγγραφης
εξουσιοδότησης. Επί του ψηφοδελτίου επιλέγονται με σταυρό 5 υποψήφιοι
από οποιαδήποτε υπο-ομάδα (είτε και από τις δύο είτε μόνο από την μία).
6. Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας όταν δεν
υφίστανται άλλα μέλη παρόντα που επιθυμούν να ψηφίσουν. Στη συνέχεια
ανοίγει τους φακέλους, καταμετρά και διαλέγει τις ψήφους και ανακηρύσσει
τους επιτυχόντες και επιλαχόντες ως εξής: Πρώτα ανακηρύσσει τους δύο
πρώτους επιτυχόντες σε αριθμό ψήφων από τους υποψηφίους που ανήκουν
στα ιδρυτικά μέλη και κατόπιν καταμετρά τις ψήφους από όλους τους
υπόλοιπους υποψηφίους, τόσο των ιδρυτικών μελών όσο και των λοιπών.
Ανακηρύσσει ως επόμενους επιτυχόντες τους τρεις με τον μεγαλύτερο αριθμό
ψήφων (ανεξαρτήτως υπο-ομάδας) και ως επιλαχόντες τους πέντε επόμενους.
Τέλος, συντάσσει το πρακτικό της εκλογής και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία
για κάθε ζήτημα που αφορά τις εκλογές.
7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι από τα ιδρυτικά μέλη ή
σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα ιδρυτικό μέλος από αυτά που έχουν
υποβάλει υποψηφιότητα δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον μία ψήφο, η σχετική
διαδικασία παραλείπεται μερικώς ή εξ ολοκλήρου.
8. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου από την σύσταση του
σωματείου Δ.Σ. διενεργούνται με την επιμέλεια της προσωρινής διοικούσας
επιτροπής που ορίζεται από την ιδρυτική συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου
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που δεν μπορεί να ξεπερνάει τους τρεις μήνες από την κατά νόμον
καταχώρηση του σωματείου στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Κεφάλαιο Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 22.
Διάλυση του σωματείου
1. Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της καταστατικής Γενικής
Συνελεύσεως που συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20 του
παρόντος καταστατικού. Επίσης διαλύεται στις περιπτώσεις και σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 104 παρ. 2 και 105 του Αστικού
Κώδικα και συγκεκριμένα:
α) όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 10
β) με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου κατόπιν αίτησης του Δ.Σ. ή
του 1/5 των μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής αν ι) επειδή μειώθηκε ο
αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί
διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με
το καταστατικό· ιι) ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή από τη
μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί· ιιι) το
σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το
καταστατικό ή ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί
παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη
2. Για την εκκαθάριση του σωματείου μετά τη διάλυσή του
εφαρμόζονται τα άρθρα 72 - 76 του Αστικού Κώδικα και των ειδικών νόμων.
3. Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του δεν
διανέμεται ποτέ στα μέλη του. Σε περίπτωση εκουσίας διαλύσεως του
σωματείου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος, η
καταστατική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό
αποφασίζει και για τη τύχη της περιουσίας της σύμφωνα με το νόμο. Στις
λοιπές περιπτώσεις διάλυσης, η περιουσία διανέμεται σε φορέα ή σε φορείς
ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με αυτούς που ορίζονται
στο καταστατικό.
Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 22
άρθρα, κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών της 25ης του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2018 και υπογράφεται ως έπεται:
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