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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

 

Του στην Αθήνα εδρεύοντος Κέντρου με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας 

Οικογένειας και Παιδιού». 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

Ίδρυση – Έδρα -Σκοπός 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

 

 

Ιδρύεται Κοινωφελές Κέντρο, με τη νομική μορφή του σωματείου, με την επωνυμία 

«Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού» με έδρα την οδό Σκουφά αριθμός 75, 

στην πόλη της Αθήνας. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό θα αναγράφεται η 

επωνυμία στα αγγλικά «FAMILY AND CHILDCARE CENTRE» ενώ ως 

διακριτικός τίτλος του Κέντρου στα ελληνικά μπορεί να χρησιμοποιείται το 

ακρωνύμιο «KMOΠ» και στα Αγγλικά «KMOP».  

 

Το σωματείο μπορεί εντός των ορίων της έδρας του να αλλάξει διεύθυνση χωρίς να 

απαιτείται αλλαγή του καταστατικού του. Το σωματείο δύναται να ιδρύει 

παραρτήματα ή γραφεία στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ή περιοχή των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

 

  

Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, η υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν οικονομικά, 

κοινωνικά, επαγγελματικά ή προσωπικά προβλήματα, η υποστήριξη παιδιών που 

απειλούνται από αναλφαβητισμό ή κοινωνικό αποκλεισμό, η βελτίωση των 

συνθηκών απασχολησιμότητας ανέργων ή απειλούμενων από ανεργία ατόμων, η 

ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, η υλοποίηση αναπτυξιακών και 

ανθρωπιστικών δράσεων και η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων που σχετίζονται με 

τους ανωτέρω στόχους.  

 

Αναλυτικότερα στους σκοπούς  του Κέντρου περιλαμβάνονται: 

 

- Η παροχή συμβουλευτικών - συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 

άτομα που είναι άνεργα ή απειλούνται από ανεργία ή ανήκουν σε κάποια ευπαθή 

κοινωνική ομάδα όπως παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με ψυχικές 

διαταραχές και νοητική υστέρηση, άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογονεϊκές 

οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που ανήκουν σε κάποια ειδική πολιτιστική 

ομάδα όπως ενδεικτικά τσιγγάνοι ή πομάκοι, άτομα υπό απεξάρτηση και πρώην 

χρήστες ναρκωτικών ουσιών, αποφυλακισμένοι κ.α. 
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-  Η βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας, η προώθηση στην αγορά εργασίας 

και ο επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες 

που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

- Η ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

απασχολησιμότητας ατόμων με ψυχικές διαταραχές και / ή νοητική υστέρηση, μέσω 

της δημιουργίας και λειτουργίας μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

(οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα και κέντρα ημέρας). 

 

- Η ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης υπερηλίκων, μέσω 

της δημιουργίας μονάδων περίθαλψης ηλικιωμένων και μονάδων που προωθούν την 

ανεξάρτητη διαβίωση καθώς και μέσω της ανάπτυξης συστημάτων που υποστηρίζουν 

την κατ’ οίκον παραμονή των ηλικιωμένων.  

 

- Η προώθηση τρόπων καλύτερου συνδυασμού των οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 

- Η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης και η 

άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων.  

 

- Η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ευθύνης και η προώθηση του 

εθελοντισμού.  

 

- Η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

- Η υλοποίηση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών δράσεων καθώς και η προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού σε 

υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες.   

 

- Η παροχή όλων των ανωτέρω υπηρεσιών σε κατοίκους υπανάπτυκτων και 

αναπτυσσομένων χωρών. 

 

- Η παροχή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικούς και διεθνείς φορείς, σε θέματα συναφή 

με τα ανωτέρω.  

 

- Η ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, και 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και η εκπόνηση ερευνών και μελετών και η 

διεξαγωγή συνεδρίων και ημερίδων σε θέματα που σχετίζονται με τους ανωτέρω 

σκοπούς. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Κέντρο δύναται να συνεργάζεται ή να 

γίνεται μέλος σε ενώσεις, δίκτυα, συνδέσμους, οργανώσεις με ίδιους ή παρεμφερείς 

σκοπούς και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και εταιρικές σχέσεις με άλλους 

εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ή του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στο 

εσωτερικό ή το εξωτερικό.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

Εγγραφή Μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

 

 

Μέλη του Κέντρου δύνανται να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες εφόσον έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δηλώνουν ότι αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις 

των γενικών Συνελεύσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

 

Για τη εγγραφή των μελών στο Κέντρο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει 

έγγραφη πρόταση τριών μελών του Κέντρου και έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, στην οποία να αιτείται, την εγγραφή του στο μητρώο των μελών. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και 

αποφασίζει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

 

Τα μέλη του Κέντρου υποχρεούνται σε καταβολή εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, 

η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Όλα τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Κέντρο 

υποβάλλοντας αίτηση για την διαγραφή τους από το μητρώο των μελών. 

 

Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους δεν 

δικαιούνται να ψηφίσουν στις συνελεύσεις. Μέλη που αδιαφορούν για τους σκοπούς 

του Κέντρου ή επιδεικνύουν ανάρμοστη διαγωγή και ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα 

του μέλους του Κέντρου διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

 

Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και στις 

αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές 

Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για όλα τα ζητήματα που 

τίθενται και αφορούν τους σκοπούς του Κέντρου. Για να εκλεγούν όμως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει επιπλέον να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της 

ηλικίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

  

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

 

Το Κέντρο διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για 

τετραετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Το εκλεγμένο 

αυτό Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε συνεδρίαση, εντός 15 ημερών από την 

ημέρα εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

τετραετής με αρχή την 1η Φεβρουαρίου και λήξη την 31η Ιανουαρίου του τετραετούς 

χρονικού διαστήματος της θητείας.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, 

κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, εκτάκτως δε όσες φορές παραστεί 

ανάγκη, εάν το ζητήσουν εγγράφως δύο τουλάχιστον μέλη, αναγράφοντας τα προς 

συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη 

συνεδρίαση παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. 

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Κέντρο βάσει των νόμων και του 

καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των 

επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Κέντρου, λαμβάνει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων που 

αφορούν το Κέντρο και  εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσλαμβάνει, κατόπιν δικαιολογημένης 

απόφασής του, Γενικό Διευθυντή του Κέντρου, ο οποίος έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: α) μετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς το δικαίωμα ψήφου και 

εισηγείται εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, β) υπογράφει τα 

χρηματικά εντάλματα πληρωμής έως το ανώτατο όριο που έχει εξουσιοδοτηθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο και θεωρεί τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού, 

γ) υπογράφει τις επιταγές για πληρωμές τρίτων έως το ανώτατο χρηματικό όριο που 

έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) κατανέμει το προσωπικό του 

Κέντρου στις ανάλογες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του, ε) παρακολουθεί και 

συντονίζει τις εργασίες του Κέντρου, τόσο στο εσωτερικό τις χώρας όσο και στο 

εξωτερικό, στ) εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον τρίτων, δικαστηρίων και όλων των 

κρατικών αρχών σε όλα τα θέματα, σχέσεις και διαφορές, στην έκταση που έχει 

εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, ζ) έχει την ευθύνη για την 

υλοποίηση κάθε έργου και η) εκπροσωπεί το Κέντρο για κάθε θέμα που του έχει 
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ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Η θέση του Γενικού Διευθυντή δεν αποτελεί κώλυμα για την εκλογή του ως μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιστρόφως. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσλαμβάνει Νομικό Σύμβουλο για τις 

ανάγκες του Κέντρου.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή τα 

οριζόμενα στοιχεία εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί. Ο ισολογισμός και 

απολογισμός κάθε έτους υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση εντός τριμήνου από 

τη λήξη του οικονομικού έτους. 

 

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να λάβει τη 

θέση του το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον των 

δικαστηρίων και όλων των κρατικών αρχών σε όλα τα θέματα, σχέσεις και διαφορές 

με αυτό, εκτός των περιπτώσεων που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

εξουσιοδοτηθεί ο Γενικός Διευθυντής, β) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, με πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα 

προς συζήτηση θέματα και αποστέλλονται προς τα μέλη 3 ημέρες νωρίτερα για τις 

τακτικές συνελεύσεις και την ίδια ημέρα για τις έκτακτες, γ) προεδρεύει και 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και τη 

λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα 

ζητήματα για ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει  μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά του 

συμβουλίου, δ) εποπτεύει την τυπική τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και ε) ασκεί την ανώτατη εποπτεία του Κέντρου και τον 

έλεγχο των υπαλλήλων με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό, ο 

οποίος συντάσσεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός έχει κάποιο κώλυμα ή 

είναι απών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Κέντρου καθώς και 

το μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον γραμματέα, όταν αυτός είναι 

απών ή έχει κάποιο κώλυμα, τον αναπληρώνει ο ταμίας.  
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ΑΡΘΡΟ 12 

 

 

Ο ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές των μελών και όλα γενικά 

τα έσοδα του Κέντρου. Ο ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία και ενεργεί κάθε 

πληρωμή εντός των ορίων που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τα 

εκάστοτε εγκριτικά του όρια.  

 

Καταθέτει στην καθορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο τράπεζα ή τράπεζες όλες 

τις εισπράξεις του Κέντρου, δικαιούται όμως να διατηρεί ένα ποσό ως ταμείο. 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων 

του ταμία μπορεί να ανατεθεί στον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου. Σε καμία 

περίπτωση όμως ο ταμίας δεν απαλλάσσεται της ευθύνης για εποπτεία και την ορθή 

τήρηση όλων των οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων του Κέντρου. 

    

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

 

Γενικές Συνελεύσεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Κέντρου. Όλα τα 

μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. 

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Κέντρου είναι τακτικές και έκτακτες. 

Προεδρεύει το εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση μέλος, εξαιρούμενων των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής. Από την ίδια τη 

Γενική Συνέλευση ορίζεται και ο γραμματέας της Γενική Συνέλευσης. Τακτικές 

Συνελεύσεις γίνονται μία φορά κάθε έτος, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, 

έκτακτες δε, οσάκις το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο ή το 1/3 τουλάχιστον 

των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Στην έγγραφη αίτηση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Ο 

πρόεδρος υποχρεούται, σε αυτή την περίπτωση να καλέσει τη συνέλευση εντός 

δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. 

 

 

Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού 

αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά 

την πρώτη συνέλευση, καλείται νέα, μετά την παρέλευση οκτώ ημερών, στον ίδιο 

τόπο και ίδια ώρα με τα ίδια θέματα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία με την 

παρουσία οποιουδήποτε αριθμού μελών. 

 

Για τη λήψη όμως απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη 

διάλυση του Κέντρου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών και η 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

 

 

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται 

δε και από τον γραμματέα, ο οποίος μεριμνά για την αποστολή ταχυδρομικώς σε 

κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της ορισμένης συνεδρίασης. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον 

τόπο και χρόνο της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται 

και στα γραφεία του Κέντρου καθώς επίσης δύναται να δημοσιευθεί και σε 

εφημερίδα της έδρας του Κέντρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

 

Κατά την τακτική ετήσια συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί μέσω του 

Προέδρου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός 

και ισολογισμός και η έκθεση του ελέγχου διαχείρισης. Κατά τη Γενική Συνέλευση 

εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους που 

υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ανά τετραετία, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την 

ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, η 

θητεία της οποίας είναι ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιώματα του 

εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 

τους και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Κέντρο. 

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Πληρωμές 

καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών 

πριν τη ψηφοφορία. 

 

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν αιτήσεις προς το Συμβούλιο μέχρι την 

προηγούμενη της συνέλευσης ημέρα. 

 

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ονόματα των υποψηφίων, 

αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν από την έναρξη 

της ψηφοφορίας, ο οποίος είναι διαφορετικός για το Διοικητικό Συμβούλιο και για 

την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν λάβει τους περισσότερους ψήφους, σε 

περίπτωση δε ισοψηφίας  ενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή όπως 

αναφέρεται παρακάτω. Ως εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται οι 
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τρεις (3) πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι, οι δε υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί 

με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν κατά τις αρχαιρεσίες.  Το ίδιο ισχύει και για 

την Εξελεγκτική Επιτροπή.  

 

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία 

εκλέγεται από τη Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια). Η διαδικασία 

των αρχαιρεσιών έχει ως ακολούθως: 

 

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των 

μελών της τον Πρόεδρο. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού αναλάβει τα καθήκοντά της, 

τοποθετεί σε ένα τραπέζι την κάλπη και την σφραγίζει. Διανέμει σε όλα τα μέλη, που 

έχουν δικαίωμα ψήφου, ένα ψηφοδέλτιο λευκό και ένα έντυπο με καταγεγραμμένα 

όλα τα ονόματα των υποψηφίων. Στη συνέχεια προσκαλεί τα μέλη  να ψηφίσουν 

αφού πρώτα τους αναφέρει τον τρόπο της ψηφοφορίας. Έκαστο μέλος προσέρχεται 

στην κάλπη και μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και του ελέγχου του 

μητρώου των μελών ως προς το δικαίωμα ψήφου, προσέρχεται σε παράπλευρο 

κλειστό χώρο όπου έχει τη δυνατότητα να σταυροδοτήσει τόσους υποψηφίους, όσα 

τα τακτικά μέλη του οργάνου για το οποίο ψηφίζει. Στη συνέχεια ρίχνει το 

ψηφοδέλτιο στην κάλπη αφού πρώτα η εφορευτική επιτροπή έχει αναγράψει στον 

τηρούμενο ονομαστικό πίνακα το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του 

ψηφίζοντος μέλους. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων που 

έχουν δικαίωμα ψήφου μελών, προχωρεί στη διαλογή των ψήφων τηρώντας πίνακα 

διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει 

τους επιτυχόντες  κατά σειρά ψήφων τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για 

την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό, αναγράφοντας τους 

επιτυχόντες και τα αναπληρωματικά μέλη, και τους ψήφους που κάθε υποψήφιος 

έλαβε, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το 

πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τον Πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης  και παραδίδεται με όλα τα σχετικά της διεξαγωγής της εκλογής 

έγγραφα (ψηφοδέλτια) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόδειξη 

παραλαβής.  

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Ο έλεγχος της διαχείρισης ανατίθεται σε τριμελή, από τα μέλη του Κέντρου, 

Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει κατ’ έτος, τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και του Ταμείου, και κατά πόσο οι πράξεις της Διοίκησης είναι σύμφωνες με τις 

διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του 

Κέντρου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. 
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Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει 

μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση.  

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογής της συνεδρίαση εκλέγει 

τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα 

πρακτικά και οι αποφάσεις για τους διενεργούμενους ελέγχους όπως και οι σχετικές 

εκθέσεις που έχουν συνταχθεί προς τη Γενική Συνέλευση. 

 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει όπως αντί της εκλογής και ανάθεσης σε 

τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, το έργο του ελέγχου της διαχείρισης,  όπως 

ανατίθεται σε εξειδικευμένη ελεγκτική εταιρεία ή σε ορκωτό λογιστή.   

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

 

Πόροι του Κέντρου και διαχειριστικό έτος 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

  

 

Πόροι του σωματείου μπορεί να είναι: 

 

- Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των μελών.  

- Οι Κρατικές, Δημοτικές, Κοινοτικές ή Διακρατικές επιχορηγήσεις και οι πάσης 

φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Ελληνικούς ή Διεθνείς θεσμικούς 

φορείς. 

- Οι παροχές, δωρεές, και  επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε ελληνικό ή αλλοδαπό, 

νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.  

- Τα ποσά που προέρχονται από οργάνωση εκδηλώσεων ή ενέργειες 

ευαισθητοποίησης του κοινού, οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε 

άλλη νόμιμη είσπραξη. Επίσης, τα εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας του 

Κέντρου. 

 

Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές 

που υποχρεώνουν το Κέντρο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις 

οποίες επιδιώκεται η με οποιοδήποτε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας 

του, δεν γίνονται δεκτές.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

 

Το διαχειριστικό έτος ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 

έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε 

ετήσιο χρονικό διάστημα. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από τη νόμιμη 

σύσταση του Κέντρου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, 1978. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

 

Διάλυση του Κέντρου 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

 

Το Κέντρο δεν διαλύεται παρά μόνο εάν παραμείνουν λιγότερα από 10 μέλη ή εάν 

συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου λόγοι. Σε κάθε 

περίπτωση για τη διάλυση του Κέντρου απαιτείται η παρουσία στη Γενική 

Συνέλευση του μισού τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, και η 

απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

 

Με τη διάλυση του Κέντρου διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις, μετά δε την εκκαθάριση η τυχόν εναπομένουσα περιουσία σε χρήματα, 

χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα περιέχονται σε άλλο Κέντρο με τον ίδιο ή συναφή 

σκοπό, το δε αρχείο του παραδίδεται στον Πρόεδρο του τελευταίου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

 

Τελικές Διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

 

Το Κέντρο έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται κατ’ ελάχιστον η επωνυμία και η 

ακριβής διεύθυνση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

 

Το Κέντρο μπορεί να εκδίδει μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο με τον τίτλο 

«Οικογένεια και Παιδί» στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά σαν συνδρομητές τα 

μέλη του. Η τιμή του κάθε φύλλου και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται κάθε φορά 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

 

Όλα όσα δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται από τη 

νομοθεσία περί των Σωματείων. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 

 

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα του Νόμου και από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για 

το σκοπό αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

 

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζονται επίτιμα μέλη,  

πρόσωπα κύρους που μπορούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών 

του Κέντρου όπως και πρόσωπα που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες ή παροχές. Τα 

επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις για εγγραφή ή ετήσιες εισφορές 

στο Κέντρο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 26 άρθρα εγκρίθηκε αρχικά την 

17/10/1977 από τους ιδρυτές του σωματείου και καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών με την υπ΄ αριθμόν απόφαση 50/24-03-1978 και αριθμό μητρώου 7513, στη 

συνέχεια τροποποιήθηκε την 27/03/1978 και καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών με την υπ΄ αριθμόν απόφαση 1418/02-08-1978 και σήμερα, 02/06/2009 

εγκρίθηκε η τροποποίησή του στην Αθήνα, στο επί της οδού Σκουφά 75 γραφείου και 

έδρας του σωματείου και υπογράφεται από όλους ως ακολούθως. 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 

 

 

 

 


