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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«Intersex Greece – Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ»

Πρόλογος / Ορισμοί                                                                                                              

 Intersex (ίντερσεξ ή διαφυλικά) είναι τα άτομα που δεν εμπίπτουν στα ιατρικά και κοινωνικά
πρότυπα των λεγόμενων γυναικείων και ανδρικών σωμάτων σε σχέση με το χρωμοσωμικό,
το γοναδικό, το ενδοκρινικό ή το ανατομικό τους φύλο. Το τελευταίο γίνεται εμφανές, για πα-
ράδειγμα,  σε δευτερογενή χαρακτηριστικά  φύλου όπως η μυϊκή  μάζα,  η τριχοφυΐα και  το
ύψος, ή πρωταρχικά χαρακτηριστικά φύλου όπως τα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όρ-
γανα και / ή η χρωμοσωμική και ορμονική δομή.

Απλοποιημένος ορισμός εργασίας: Είμαστε ίντερσεξ επειδή τα εγγενή χαρακτηριστικά του
φύλου μας είναι είτε θηλυκά και αρσενικά ταυτόχρονα ή όχι αρκετά θηλυκά ή αρσενικά ή ούτε
θηλυκά ούτε αρσενικά.

Παρόλο που τα ίντερσεξ χαρακτηριστικά είναι εκ γενετής, τα ίντερσεξ σώματα μπορούν να
αποκαλυφθούν ως ίντερσεξ κατά τη γέννηση, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, στην
εφηβεία ή στην ενήλικη ζωή. Ένα άτομο μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι είναι ίντερσεξ σε πο-
λύ μικρή ηλικία ή αργότερα στη ζωή. Άτομα με ίντερσεξ σώματα μπορεί να έχουν ταυτότητα
μεταξύ των φύλων ή μπορεί να έχουν άλλη ταυτότητα φύλου (μη-δυαδική).

Σύμφωνα με την Miriam van der Have "Οι ίντερσεξ (διαφυλικές) παραλλαγές δεν αποτελούν
ανωμαλία ή ασθένεια. Ίντερσεξ είναι η ζωντανή εμπειρία των κοινωνικο-πολιτισμικών συνε-
πειών της γέννησης με ένα σώμα που δεν ταιριάζει στους κανονιστικούς ορισμούς των "αρ-
σενικών” και των "θηλυκών" σωμάτων. Εν ολίγοις, πρόκειται για τις εμπειρίες μας και όχι μία
ιατρική διάγνωση."

 Όπου  Δ.Σ. νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 Όπου Γ.Σ. νοείται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Επωνυμία – Έδρα – Αρχές - Σκοπός – Δομή

Άρθρο 1 – Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα και ταυτότητα

1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα Αττικής το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Intersex Greece –
Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ»,  με τον διακριτικό τίτλο «Intersex Greece» ή/και εν συντομία με το
ακρωνύμιο «Inter-Gr», με έδρα την Αθήνα, στην οδό Ανδριτσαίνης 57, ΤΚ 11146 Γαλάτσι, στην Περι-
φέρεια Αττικής, και εφεξής στο παρόν καλείται «Σωματείο».

1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο  μπορεί να ιδρύει παραρτήματα
του Σωματείου και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας.

1.3. Το Σωματείο  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και
διέπεται από τους ακόλουθους καταστατικούς όρους και συμφωνίες, που περιέχονται στο παρόν κα-
ταστατικό και από τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού Κώδικα.
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1.4. Το κύριο έμβλημα του Σωματείου αποτελείται  από ένα ημικύκλιο στα χρώματα της διεθνούς
ίντερσεξ σημαίας (μωβ και κίτρινο) που παρουσιάζεται κάτω από τον τίτλο του παρόντος καταστατι-
κού, συμπληρωμένο με την ονομασία του Σωματείου.

1.5. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική – στην περιφέρεια του κύκλου αναφέρεται πλήρης η
ονομασία του Σωματείου (Intersex Greece - Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ) και στο κέντρο βρίσκεται
μία ορχιδέα, ως διεθνές σύμβολο των ίντερσεξ ατόμων.

1.6. Το Σωματείο είναι μη κυβερνητική οργάνωση: Τα μέλη που μετέχουν στο Δ.Σ.  του κέντρου και
των τοπικών παραρτημάτων υποχρεούνται να μην είναι εγγεγραμμένα σε κυβερνητικές ή κομματικές
οργανώσεις ή να απέχουν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε αυτές ή σε σχετική με αυτές δραστη-
ριότητα, με εξαίρεση τις επαγγελματικές σχέσεις.

1.7. Το Σωματείο είναι οργάνωση εθελοντική και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι μη αμειβόμενες
υπηρεσίες της παρέχονται από τα μέλη του Σωματείου εθελοντικά. Οι αμειβόμενες υπηρεσίες δεν
έχουν σκοπό τη συγκέντρωση ιδίων εσόδων, αλλά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη βασικών και
λειτουργικών αναγκών του Σωματείου. Κανένα μέλος δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες του προς αυτό.

Άρθρο 2 – Αξίες, Σκοποί, Στόχοι και Μέσα

2.1. Οι αξίες οι οποίες διέπουν τους σκοπούς, τους στόχους και τα μέσα του Σωματείου είναι:

 Συμπερίληψη: Επιδιώκουμε να δίνεται στα μέλη μας ένας ασφαλής χώρος, η αίσθηση του
«ανήκειν» και να αναπτύσσεται ένας κοινός «κώδικας» επικοινωνίας ώστε να υποστηρίζεται
η ασφάλεια, η ανεξαρτησία, η αλληλεγγύη και η αυτοπεποίθηση όλων. Όλα τα μέλη μας συ-
μπεριλαμβάνονται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις φυλής, χρώματος, φύλου, ταυτότητας φύλου, χα-
ρακτηριστικών φύλου, έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, πνευ-
ματικότητας, καταγωγής, ιθαγένειας, επαγγελματικής ή οικονομικής κατάστασης.

 Πολιτειότητα:  Συμμετέχουμε  στα  πολιτικά  και  κοινωνικά  ζητήματα  στην  Ελλάδα  και  στον
κόσμο, εστιάζοντας σε πολιτικές και κοινωνικές δομές διαμόρφωσης απόψεων ή λήψης απο-
φάσεων σε σχέση με τα ίντερσεξ (ειδικότερα) και με τα ΛΟΑΤΚΙ (γενικότερα) δικαιώματα,
συμβάλλοντας στην δημιουργία και διαφύλαξη μιας δημοκρατικής ζωής, με σεβασμό στα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 Συνεργασία: Επιθυμούμε τον διάλογο και τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας
των Πολιτών & Πολιτισσών,  με θεσμικούς φορείς  και  με ανεξάρτητες αρχές,  με γνώμονα
πάντα την προώθηση των συμφερόντων των ίντερσεξ & ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για κάθε
άνθρωπο.

 Δημοκρατικότητα: Ως μέλη μιας οργάνωσης της Κοινωνίας Πολιτών, αγωνιζόμαστε καθημερι-
νά να κάνουμε πράξη τις δημοκρατικές αρχές πάνω στις οποίες οικοδομούμε τον τρόπο λει-
τουργίας της Ελληνικής Κοινότητας Ίντερσεξ (Intersex Greece).

 Αειφορία: Αναγνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον,
την ηθική αρχή των ίσων δικαιωμάτων ανάμεσα στις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.
Αναγνωρίζοντας δε, πως είμαστε “περαστικοί” από τον πλανήτη Γη, επιθυμούμε και φροντί-
ζουμε να τον απολαμβάνουν οι επόμενες γενιές άρτιο και λειτουργικό.

2.2. Οι σκοποί του Σωματείου είναι

 η νομική αναγνώριση των δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων
 η ρητή απαγόρευση των μη ιατρικά αναγκαίων ιατρικών παρεμβάσεων στα σώματα των

ίντερσεξ ατόμων, χωρίς προηγούμενη ενήμερη συναίνεση των ιδίων
 η ισότιμη συμπερίληψη των ίντερσεξ ανθρώπων σε κάθε τομέα της ζωής και της κοινωνίας
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 η αλληλέγγυα και ολόπλευρη στήριξη των ίντερσεξ ανθρώπων και των οικογενειών τους.
 Η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για τη φυσική ύπαρξη των ίντερσεξ ανθρώπων και

των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν

2.3. Χωρίς κανέναν περιορισμό ή παρέκκλιση από τις εγγενείς εξουσίες του Σωματείου, οι στόχοι -
αντικείμενα του Σωματείου είναι:

1. Η προώθηση και υποστήριξη της ισονομίας, της ισότητας, της συμπερίληψης και των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και της ίσης μεταχείρισης στην Ελληνική επικράτεια των
ίντερσεξ προσώπων.

2. Η κατάργηση των διακρίσεων με βάση το φύλο/γένος, την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύ-
λου και τα χαρακτηριστικά φύλου, σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό
Σύνταγμα, Τα Δικαιώματα του παιδιού, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), τις αρχές της Yogyakarta
και όπως εξειδικεύονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς Ίντερσεξ Διακηρύξεις (Μάλτα, Ρήγα,
Ντάρλινγκτον, Βιέννης).

3. Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των ίντερσεξ προσώπων ή/και των
οικείων τους (peer-to-peer support), και η διοργάνωση και υποστήριξη δράσεων με στόχο τη
διάδοση των σκοπών του Σωματείου. Η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ίντερσεξ ατόμων
και των οικογενειών τους συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακών φόρουμ, κοινωνι-
κών δραστηριοτήτων,  εκδηλώσεων και προσωπικών συναντήσεων.

4. Η παροχή πληροφοριών, ερευνών, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής για ζητή-
ματα που σχετίζονται με την ίντερσεξ σωματικότητα, την ευζωία και τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα των ίντερσεξ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου,
έντυπου ή οπτικοακουστικού υλικού, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  και υποστηρικτικών συνα-
ντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. 

5. Το χτίσιμο και η διεύρυνση της ορατότητας,  της υποστήριξης και της ευαισθητοποίησης των
πολιτών και πολιτισσών της Ελλάδας για τα ίντερσεξ ζητήματα σε κάθε τομέα της ζωής (νομι-
κή αναγνώριση, εκπαίδευση, εργασία, υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνία)  με
σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη νομική προστασία
των ίντερσεξ ατόμων και των κατάλληλων για αυτά υπηρεσιών

6. Η προώθηση της διαφορετικότητας στην ηγεσία του Σωματείου, ώστε να αντανακλά και να
εκφράζει ολόκληρη την ίντερσεξ κοινότητα και η ιδιαίτερη φροντίδα ανάπτυξης και ενδυνάμω-
σης υποστηρικτικής κοινότητας για την ίντερσεξ νεολαία 

7. Η καθοδήγηση και συμβολή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής θεσμικών και εξωθεσμικών
φορέων για  την  προστασία  των  δικαιωμάτων και  την  ισότιμη  συμπερίληψη των ίντερσεξ
ατόμων

8. Η ανάπτυξη ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων  και η προώθηση δράσεων και
πρακτικών επανορθωτικής δικαιοσύνης, επικεντρωμένων στη θεραπεία του τραύματος των
ίντερσεξ ανθρώπων

9. Η ανάπτυξη και κατοχύρωση στο δημόσιο και νομικό διάλογο καταφατικής και συμπεριληπτι-
κής γλώσσας για τα ίντερσεξ ζητήματα και βιώματα

10. Η συμμετοχή και η συνεργασία με άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,
συλλογικότητες και φορείς, που μοιράζονται κοινούς στόχους με το Σωματείο



Καταστατικό Σωματείου  «Intersex Greece – Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ», σελ. 4

11. Η αύξηση, εφαρμογή και διοχέτευση χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων προς υποστήρι-
ξη των δράσεων και πρωτοβουλιών, των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων του Σωμα-
τείου, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

12. Η δημιουργία ξενώνα για την στέγαση και σίτιση και γενικά την υποστήριξη των  ίντερσεξ
προσώπων που βρίσκονται σε αδυναμία λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού τους, καθώς και
των ΛΟΑΤΚ [(γκέι, λεσβιών, αμφί, διεμφυλικών / τρανς, κουίρ (φυλοδιαφορετικών /μη δυαδι-
κών)] και Ίντερσεξ αιτούντων διεθνούς προστασίας και προσφύγων. 

13. Η νομική, ψυχολογική και ηθική υποστήριξη των ίντερσεξ προσώπων, καθώς και η δυνατότη-
τα προσφυγής του Σωματείου στη Δικαιοσύνη ή ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής ή Ανε-
ξάρτητης Αρχής, Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Οργανισμού ή Δικαστηρίου για την προστασία των
δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

14. Η διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων με αντίστοιχες του εξωτερικού καθώς και με
άλλες μη κυβερνητικές εγχώριες οργανώσεις με δράση για τα δικαιώματα των γκέι, λεσβιών,
αμφισεξουαλικών, διεμφυλικών, ίντερσεξ, φυλοδιαφορετικών και μη δυαδικών προσώπων.

15. Η εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων νομίμων λειτουργιών και σκοπών που είναι απαραίτητοι ή
παρεπόμενοι για τα αντικείμενα και την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται παραπάνω.

2.4. Μέσα

Η επιδίωξη της επίτευξης των σκοπών του Σωματείου γίνεται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, όπως
διαλέξεις, σεμινάρια, μελέτες, δημοσιεύσεις, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων και φυλλαδίων, πα-
ραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, εκδόσεις, λειτουργία λέσχης, παραστάσεις σε
Αρχές, παρακολούθηση σεμιναρίων, διοργάνωση καλλιτεχνικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων,
σύσταση συμβουλευτικών ή επιστημονικών επιτροπών, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, συ-
νεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, φορείς και άλλες συλλογικότητες, επαφή και συνεργασία με εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, ανάληψη επιστημονικής έρευνας, λειτουργία ιστοσελίδας, φόρουμ και σελίδων στα
κοινωνικά δίκτυα, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κλπ. 

Άρθρο 3 – Όργανα Διοίκησης και Δομή του Σωματείου

3.1. Τα όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι:

 Η Γενική Συνέλευση των μελών του (Γ.Σ.), ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία και συγκροτείται από πέντε (5) έως επτά
(7) τακτικά μέλη

 Η Ελεγκτική Επιτροπή, τριετούς θητείας, που συγκροτείται από τρία (3) τακτικά μέλη.

3.2. Το συνολικό έργο του Σωματείου αναλαμβάνεται από επιμέρους «Τομείς Εργασίας» οι οποίοι
έχουν συγκεκριμένη θεματολογία και εξειδικευμένο ρόλο και σκοπό λειτουργίας, και περιγράφονται
αναλυτικά στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (ΚΕΛ). Κάθε Τομέας Εργασίας έχει μία/έναν αι-
ρετή/ό συντονίστρια/στή μέλος του Δ.Σ., και έχει την δυνατότητα σύμφωνα με τον ΚΕΛ να ορίζει επι-
μέρους ομάδες έργου ανά τομέα, σύμφωνα με τους στόχους και σκοπούς του παρόντος Καταστατι-
κού. Οι Τομείς οφείλουν να συνεργάζονται για την προώθηση των σκοπών και την επίτευξη των
στόχων του Σωματείου.

3.3. Το Σωματείο βασίζεται εξ ολοκλήρου στον εθελοντισμό των μελών του, τα οποία μέλη εντάσσο-
νται σε 4 κύκλους βάσει του βαθμού ενασχόλησής τους και εμπλοκής τους στη λήψη και υλοποίηση
των αποφάσεων: Βάση, Εθελοντές-όντριες / Συνεργάτες-τιδες, Ολομέλεια και Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι κύκλοι των μελών περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας. Με αφετη-
ρία τη Βάση, τα μέλη μπορούν να ενεργοποιηθούν περαιτέρω ως Εθελοντές και Εθελόντριες και στη
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συνέχεια να περάσουν στους εσωτερικούς κύκλους διαχείρισης του Σωματείου: στην Ολομέλεια και
(μέσω εκλογών από τη Γενική Συνέλευση) στο Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Μέλη -Δικαιώματα -Υποχρεώσεις

Άρθρο 4 – Μέλη, δικαιώματα και υποχρεώσεις, εγγραφή & διαγραφή μελών

4.1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

4.2. Ως τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται τα άτομα που αποδέχονται το καταστατικό του,
συμφωνούν με τους σκοπούς του και επιθυμούν να τους υποστηρίξουν έμπρακτα, εφόσον έχουν συ-
μπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα.

4.3. Οι φίλες/φίλοι και υποστηρίκτριες/υποστηρικτές του Σωματείου καθώς και ίντερσεξ ακτιβίστριες/-
ές που δεν διαμένουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους αλλά
μπορούν να εγγραφούν στο Σωματείο ως επίτιμα  μέλη.

4.4. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που μεταγενέστερα
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών στην οικονομική
ενίσχυση ή στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

4.5. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ούτε να εκλέγονται ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι,
Γραμματείς ή Ταμίες του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συ-
νέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Επίσης μπορούν να παρίστανται χωρίς
δικαίωμα ψήφου και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  εφόσον κληθούν.

4.6. Η εγγραφή τακτικού ή επίτιμου μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα
από αίτηση της/του ενδιαφερόμενης/ου. Αν το Δ.Σ.  απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει σε αυτή,
η/ο ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενος προσφεύγει στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αμετάκλητα. 

4.7. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία ενώ η ιδιότητα του μέλους
είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

4.8. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.
ή οποιουδήποτε μέλους, είναι: 

1) καθαίρεση από οργανική θέση του Σωματείου, 

2) προσωρινή θέση σε διαθεσιμότητα (πχ στέρηση συμμετοχής σε δράσεις του Σωματείου), 

3) προσωρινή στέρηση δικαιώματος εκλέγειν ή/και εκλέγεσθαι, 

4) οριστική διαγραφή και αποδίδονται κατά την κρίση της αν εμφανίζεται συμπεριφορά ασυμβί-
βαστη με την ιδιότητα του μέλους, ή αντιστρατευόμενη το χαρακτήρα, τα συμφέροντα και τους
σκοπούς του Σωματείου όπως περιγράφονται στο Καταστατικό ή επιζήμια προς αυτό. 

5) Διαγραφή μέλους χωρεί και όταν καθυστερείται η καταβολή της συνδρομής πέραν των δύο
ετών και δεν συντρέχει η εξαίρεση του άρθρου 18.1.  

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ.  δικαιούται να επιβάλλει κατά την κρίση του την ποινή της γραπτής επί-
πληξης ή/και να ζητήσει την απομάκρυνση του μέλους (μέχρι την επίλυση του θέματος βάσει ΚΕΛ -
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρίσεων, ή μέχρι την οριστική διαγραφή του μέλους με απόφαση  Γ.Σ.)
εφόσον μέλος ασκήσει αποδεδειγμένα εκφοβισμό (bullying) ή προσβλητική επίθεση στην προσωπι-
κότητα  άλλου μέλους ή προς ολόκληρη την ομάδα. 

4.9.  Κάθε  μέλος  μπορεί  να  αποχωρήσει  από το  Σωματείο  με  απλή  γραπτή  γνωστοποίηση  της
πρόθεσής του, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές.                                     

4.10. Δικαιώματα Μελών

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
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1) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, εκτός των εξαιρέσεων του άρθρου 17.1.

2) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με εισηγήσεις και να συμμετέχουν στις αποφάσεις με την
ψήφο τους. Μπορούν επίσης να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις στο Δ.Σ.
του Σωματείου.

3) Να εκλέγουν τα αιρετά όργανα του Σωματείου όπως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν.

4) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου όπως ειδικότερα ορίζεται στο πα-
ρόν.

5) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως
μελών του Σωματείου και προβλέπεται στο παρόν.

6) Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν οικειοθελώς, μπορούν να επανεγγραφούν.

4.11. Υποχρεώσεις Μελών

Τα τακτικά  μέλη του Σωματείου οφείλουν:

1) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

2) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

3) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

4) Να καταβάλουν την πρώτη ετήσια συνδρομή τους κατά την εγγραφή τους στο Σωματείο.

5) Να καταβάλλουν την ετήσια χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο
Σωματείο.

6) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά, σεβασμό στην προσωπικότητα
όλων και αλληλεγγύη.

7) Να συμμορφώνονται  με τις  διατάξεις  του Καταστατικού,  τις  αρχές του Σωματείου και τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

4.12. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν σε τουλάχιστον έναν Τομέα Εργασί-
ας, που είναι ο τομέας της βασικής τους δραστηριοποίησης, και δικαιούνται να συμμετέχουν επικου-
ρικά και σε άλλους Τομείς  Εργασίας.  Κάθε μέλος μπορεί να ασκεί  το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι ως μέλος του Δ.Σ.. Κάθε μέλος μετά την εγγραφή του στο Σωματείο και την εξοικείωσή
του με τα τρέχοντα θέματα και τους τομείς δράσης,  δηλώνει στο Δ.Σ.  τον Τομέα της βασικής του
δραστηριοποίησης. 

                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 5 – Πόροι

Πόροι του Σωματείου είναι:

1. Οι τακτικές  ετήσιες  συνδρομές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται  με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα προϊόντα εράνων,  λαχνών,  εκδηλώσεων,  (χοροί,  συνεστιάσεις,  εκδρομές,  κλπ.)  και  οι
συνδρομές από την κυκλοφορία δελτίων, εντύπων, κλπ.

3. Οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και γενικά παροχές εξ ελευθεριότητας.
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5. Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.

6. Δωρεές και επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, κι άλλα νομικά πρόσωπα όπως επίσης δωρεές
και επιχορηγήσεις από ελληνικά ιδρύματα ή ιδρύματα εξωτερικού και κάθε είδους δωρεές και
επιχορηγήσεις.

7. Κάθε έσοδο που προέρχεται με νόμιμο τρόπο.

Τα μέλη του Δ.Σ. και όσες/όσοι εκπροσωπούν το σωματείο υποχρεούνται να μην αποδέχονται κανε-
νός είδους χρηματοδότηση ή στήριξη για λογαριασμό του σωματείου από πρόσωπα ή φορείς τα
οποία έχουν εμπράκτως αντιστρατευθεί το χαρακτήρα, τα συμφέροντα και τους σκοπούς του σωμα-
τείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Διοίκηση - Εκπροσώπηση

Άρθρο 6 – Διοικητικό Συμβούλιο

6.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται  με κα-
θολική  ψηφοφορία  των τακτικών μελών του Σωματείου  στη Γενική Συνέλευση.  Αναπληρωματικά
μέλη, τα οποία αναπληρούν τα τακτικά που εξέρχονται για οιοδήποτε λόγο από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο πριν λήξει η θητεία τους, ορίζονται σε τρία (3) και είναι οι επιλαχούσες/επιλαχόντες κατά τις
αρχαιρεσίες υποψήφιοι κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο  έχει τριετή θητεία, η
οποία συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, και η σύστασή της διαπιστώνεται και επικυρώνεται από
την Γενική Συνέλευση του μηνός Δεκεμβρίου.

6.2. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Γραμματέας και
ένα (1)  Μέλος.  Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τα αναπληρωματικά τους δύνανται να ανα-
λάβουν ως   Συντονιστές/στριες  στους  επιμέρους Τομείς Εργασίας που επιθυμούν. Η ιδιότητα του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.  

6.3.  Η ιδιότητα της/του Προέδρου,  Αντιπροέδρου,  Ταμία,  Γραμματέα και  Μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

6.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι των μελών του Σωμα-
τείου για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκρι-
μένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά. Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου  που απουσίαζε δικαιολογημένα από τη λήψη απόφασης δικαιούται να
επαναφέρει το σχετικό θέμα προς ψήφιση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου .

6.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, εκτάκτως
δε όταν το κρίνει αναγκαίο η/ο Γραμματέας ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη του. Βρίσκεται σε
απαρτία εφόσον ο αριθμός των παρόντων μελών του υπερβαίνει τα μισά μέλη της σύνθεσης του. Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν θέση και να ψηφίζουν για τα προς εξέταση
θέματα, συνεδριάζοντας είτε δια ζώσης είτε  μέσω  βιντεοκλήσης ή/και τηλεδιάσκεψης [π.χ., μέσω
skype, zoom ή livestreaming κ.ο.κ.], είτε με μικτό τρόπο.

6.6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  δεν  λαμβάνεται  απόφαση και  το  υπό συζήτηση  θέμα  μεταφέρεται  σε
επόμενη συνεδρίαση.

6.7. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει
παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στην/
στον Γραμματέα.
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6.8. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή εκλείψει η/ο Πρόεδρος, η/ο Αντιπρόεδρος , η/ο Ταμίας ή η/ο
Γραμματέας  αντικαθίσταται  από  την/τον  πρώτη/πρώτο  επιλαχούσα/επιλαχόντα  αναπληρωματικό
μέλος του άρθρου 9.4 του παρόντος.

6.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο  έχει σαν σκοπό την χάραξη της στρατηγικής που εξυπηρετεί και προ-
ωθεί την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό και την
βούληση των μελών του στις Γενικές Συνελεύσεις. Έχει την δυνατότητα να ορίζει την εσωτερική του
δομή και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί, δηλαδή να λειτουργεί βάσει του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας (ΚΕΛ) ο οποίος οφείλει να συνάδει με το παρόν Καταστατικό.

6.10. Στο Δ.Σ. θα πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλη , τουλάχιστον τρία (3) ίντερσεξ άτομα, αν είναι
πενταμελές,  ή τουλάχιστον  τέσσερα (4)  ίντερσεξ άτομα, αν το Δ.Σ.  διευρυνθεί  σε  επταμελές,  με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 7 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Διοικεί το Σωματείο. 

2. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών.

3. Δια της/του Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

6. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

7. Διαχειρίζεται την περιουσία και τα οικονομικά του Σωματείου.

8. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

9. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

10. Διορίζει νομική/κό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβού-
λους.

11. Διορίζει και απολύει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με
πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο.

12. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου ως παραρτήματα.

13. Κατά τη κρίση του μεριμνά για την έκδοση περιοδικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού) ενημερωτι-
κού υλικού, διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις, διοργανώνει ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις και γενικά επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

14. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό,  απολογισμό και ισολογισμό που υποβάλλονται για
έγκριση στην τακτική σύνοδο Δεκεμβρίου της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

8.1. Η/Ο Πρόεδρος:

1) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συ-
νέλευσης των μελών.

2) Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών,
εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.  ή η Γενική Συνέλευ-
ση.
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3) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις στο όνομα του Σωματείου εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία του Σωματείου, σε συνεργασία με την/τον Γραμμα-
τέα.

5) Υπογράφει μαζί με την/τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τις επιταγές
του Σωματείου.

8.2. Η/Ο Αντιπρόεδρος: 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τις αρμοδιότητές του/της ασκεί η/ο Αντιπρόε-
δρος, ήτοι:

1) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συ-
νέλευσης των μελών.

2) Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών,
εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ.  ή η Γενική Συνέλευ-
ση.

3) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις στο όνομα του Σωματείου εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία του Σωματείου, σε συνεργασία με την/τον Γραμμα-
τέα.

5) Υπογράφει μαζί με την/τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τις επιταγές
του Σωματείου.

8.3. Η/Ο Γραμματέας:

1) Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του Σωματείου.

2) Φυλάττει το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του Σωματείου.

3) Τηρεί αρχείο και πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Σωματείου.

4) Τηρεί το Βιβλίο Μητρώου των μελών του Σωματείου.

5) Φυλάττει τη στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου.

6) Επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής
Συνέλευσης και των Εφορευτικών Επιτροπών.

7) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και συγκε-
ντρώνει και συντάσσει την ημερήσια διάταξη των παραπάνω συνεδριάσεων. Ειδικότερα η
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από την/τον Γραμματέα και εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.4. Η/Ο Ταμίας:

1) Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

2) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής και γραμματίων
εισπράξεως που υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο και την/τον ίδια/ίδιο και φέρουν την
σφραγίδα του Σωματείου.

3) Κινεί και διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί το Σωματείο. 

4) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης κάθε στοιχείο που
αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

5) Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί επίσης τα στελέχη αντιγράφων
των αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών που εκδίδει το Σωματείο, φάκελο που περιέχει τις
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αποδείξεις πληρωμών που ενεργούνται από το Σωματείο, βιβλίο εσόδων – εξόδων και βιβλίο
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου.

6) Είναι  υπεύθυνη/ος για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου  και υποβάλλει  κάθε μήνα
αναλυτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο.

8.5. Μέλος:

Το Μέλος έχει την υποχρέωση να συνδράμει σε οιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες του ζητηθεί. 

Άρθρο 9 – Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη με ισάριθμα
αναπληρωματικά, που εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για τρία (3) χρόνια ταυτόχρονα
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει με ψηφοφορία την/τον Πρόε-
δρο αυτής, η/ο οποία/ος τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.  Η Ελεγκτική Επιτροπή
ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεών της, ελέγ-
χου και διαχείρισης. Υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το αποτέλεσμα του ελέγ-
χου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου με συμπεράσματα και
προτάσεις. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, δικαιούται να ελέγχει όλα τα
βιβλία αυτού και να ζητά πληροφορίες από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Εκλογή Αιρετών Οργάνων του Σωματείου

Άρθρο 10 – Εκλογές του Σωματείου

10.1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διενερ-
γούνται κάθε τρία χρόνια, στην Γενική Συνέλευση. Όσα τακτικά μέλη του Σωματείου επιθυμούν να
θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος)
του Σωματείου, υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο  τουλάχιστον τρεις
μέρες πριν την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου, υπό τον όρο να έχουν εκ-
πληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο (ή να εμπίπτουν στην εξαίρεση του
άρθρου 18.1). Τα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στην αρχή του έτους και παραδί-
δουν στο τέλος του τρίτου έτους στα αντίστοιχα άτομα που εξελέγησαν στη Γενική Συνέλευση.

10.2. Το Δ.Σ. μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει και τυπώνει με δαπάνες του Σωμα-
τείου το ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναφέρονται με αλφαβητική σειρά, στο άνω μέρος τα ονόματα
των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και έπονται τα ονόματα των υποψηφίων μελών της Ελεγκτικής Επι-
τροπής. Στο κάτω τμήμα του ψηφοδελτίου, με τη μορφή σημείωσης, θα αναφέρεται με μικρά γράμ-
ματα, μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης θα μπαίνουν στις/στους υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι
πόσοι σταυροί προτίμησης στις/στους υποψηφίους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

10.3. Με μυστική ψηφοφορία, δια ζώσης ή ηλεκτρονική, τα τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης του άρθρου
18.1) εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ., τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επι-
τροπής του Σωματείου  σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της
προτιμήσεώς τους. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι/ες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες
ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.  

10.4. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται από τριμελή Εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται αμέσως
μετά την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επι-
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τροπής γίνεται με ανάταση του χεριού και εκλέγονται τα 3 μέλη που θα συγκεντρώσουν τους περισ-
σότερους ψήφους των παριστάμενων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παρα-
λαμβάνει από το Δ.Σ. τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών. Η ψηφοφο-
ρία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου. Μετά τη
λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και την έκδοση
των αποτελεσμάτων.

10.5. Συγκρότηση σε Σώμα: Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες μετά από πρόσκληση του μέλους που πήρε τις
περισσότερες ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Δ.Σ., και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντι-
πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμεία, Μέλος καθώς και αναπληρωτές Γραμματέα και Ταμία. Κατά την ίδια
συνεδρίαση γίνεται η παράδοση από το απερχόμενο Δ.Σ. και παραλαβή των καθηκόντων από το
νέο. Αναπληρωματικά μέλη, είναι τα επιλαχόντα κατά τις αρχαιρεσίες, κατά τη σειρά επιτυχίας τους.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή μη επάρκειας αναπληρωματικών, το Δ.Σ. λειτουργεί νόμιμα εφ’ όσον ο
συνολικός αριθμός των μελών του δεν είναι μικρότερος από τέσσερα (4).

10.6. Κάθε μέλος μπορεί να εκλεγεί στην ίδια από οποιαδήποτε από τις  τέσσερεις πρώτες θέσεις,
ήτοι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Γραμματέας ή Ταμίας, μόνο για δύο (2) συνεχόμενες τριετείς θητεί-
ες. Η/Ο Πρόεδρος, η/ο Αντιπρόεδρος , η/ο Γραμματέας και η/ο Ταμίας, ή το Μέλος του Σωματείου
παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11 – Μέλη Δ.Σ. - Συντονίστριες/στές Τομέων Εργασίας - Ολομέλεια

11.1. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. δύνανται να αναλαμβάνουν και τον συντονι-
σμό των Τομέων Εργασίας. Σε κάθε Τομέα Εργασίας τα μέλη του Τομέα  εκλέγουν εσωτερικά ή επι-
βεβαιώνουν συναινετικά την εκλογή του/της Συντονιστή/στριας τους για τριετή θητεία, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι το μέλος αυτό έχει δηλώσει τον συγκεκριμένο Τομέα ως Τομέα της βασικής του ενα-
σχόλησης. Οι Συντονίστριες/στές αποκτούν με την εκλογή τους από τον Τομέα τους το δικαίωμα να
παρίστανται  στο Διοικητικό Συμβούλιο και  ταυτόχρονα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημε-
ρώνουν το Δ.Σ. για τα τεκταινόμενα του Τομέα τους. Αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στην αρχή
του εκάστοτε έτους και παραδίδουν στο τέλος της τριετίας στα αντίστοιχα άτομα που εξελέγησαν στις
εκλογές που μεσολάβησαν.

11.2. Κάθε μέλος μπορεί να εκλεγεί Συντονίστρια/στής Τομέα, είτε του ίδιου είτε διαφορετικών, μόνο
για δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Οι Συντονίστριες/στές παύονται με απόφαση του Τομέα Εργασίας
που τους εξέλεξε ή, αμετάκλητα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

11.3. Η προβλεπόμενη τακτική ανάδειξη των Συντονιστριών/στών Τομέων γίνεται με μέριμνα της/του
εκάστοτε απερχόμενης/ου Συντονίστριας/στή (ή, ελλείψει αυτής/αυτού, της/του Γραμματέως του Σω-
ματείου) σε σχετική συνεδρίαση του εκάστοτε Τομέα. Οι συνεδριάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα το αρ-
γότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του μηνός Δεκεμβρίου.

11.4. Οι Συντονίστριες/στές μαζί με τα ενεργά μέλη των Τομέων Εργασίας , αποτελούν την Ολο-
μέλεια του Σωματείου, η λειτουργία και  οι δραστηριότητες της οποίας αναλύονται στον κανονισμό
εσωτερικής λειτουργίας (ΚΕΛ) και είναι σύμφωνες με το παρόν καταστατικό. Η Ολομέλεια συγκε-
ντρώνει τα πιο δραστήρια μέλη του Σωματείου και έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό προς το Δ.Σ., προ-
τείνει σε αυτό δράσεις, ενημερώνει για τις εξελίξεις των Τομέων και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση
συγκεκριμένων  ανά  Τομέα  αναθέσεων από το  Δ.Σ..  Συνεδριάζει  όσο  συχνά κρίνει  σκόπιμο  και
πάντως όχι αργότερα από μία φορά ανά τρίμηνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12 – Αρμοδιότητες και Σύγκληση

12.1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Σωματείου έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το
ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου καθώς μέσω αυτής εκδηλώνεται η βούληση των με-
λών. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τους ετήσιους στόχους του Σωματείου και ελέγχει τον τρόπο με
τον οποίο αυτοί πραγματοποιούνται. Όλα τα υπόλοιπα όργανα δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και
κάθε μέλος του ξεχωριστά, η Ολομέλεια, καθώς και κάθε εγγεγραμμένο μέλος ελέγχονται από και εί-
ναι υπόλογα στη Γενική Συνέλευση.

12.2. Η Γενική Συνέλευση συντονίζεται από την/τον Πρόεδρο και την/τον Γραμματέα της που εκλέγο-
νται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης από τα παρόντα ταμειακώς εντάξει τακτικά
μέλη του Σωματείου (συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης του Άρθρου 18.1). Υποψηφιότητα για τις
θέσεις της/του Προέδρου και της/του Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να θέσουν όλα
τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη καθώς και όλα τα επίτιμα μέλη. Η ιδιότητα της/
του Προέδρου και της/του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο
πρόσωπο. Η/Ο Πρόεδρος και η/ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορούν να θέσουν υπο-
ψηφιότητα για οποιοδήποτε εκλόγιμο αξίωμα (π.χ. Πρόεδρος, Ταμίας, Γραμματέας, Μέλος Ελεγκτι-
κής Επιτροπής ή Εφορευτικής Επιτροπής) κατά τη Γενική Συνέλευση στην οποία είναι Πρόεδρος ή
Γραμματέας. 

12.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν δύο (2) φορές τον χρόνο, μία φορά εντός του Δε-
κεμβρίου και μία φορά εντός του Μαΐου, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα μέλη του Σωματείου με έγ-
γραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των τακτικών μελών. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο  και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο   οφείλει  να συγκαλέσει  τη  Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι  (20)  ημέρες.  Σε περίπτωση
αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το αρμόδιο  Δικαστήριο.

12.5. Τα τακτικά μέλη προσκαλούνται στη Γενική Συνέλευση από την/τον Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Στην
πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η
πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας. Η πρόσκληση αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο
στα γραφεία του Σωματείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Σωματείου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες
πριν την Γενική Συνέλευση.

12.6. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται τα θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκλη-
ση. Αυτά ορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη μπορούν να θέσουν θέματα Ημερήσιας Διάταξης με έγγραφη αίτηση τους προς το Διοικητι-
κό Συμβούλιο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί επικαιροποιημένη ως προς την Ημερήσια
Διάταξη 2η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγω-
γής αυτής. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο  κρίνει ότι κάποιο θέμα δεν πρέπει να μπει
στην Ημερήσια Διάταξη, επ’ αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη των εργασιών
της και πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
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12.7. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης κατά την τακτική σύνοδο του Δεκεμβρίου, περι-
λαμβάνει  υποχρεωτικά  τα  θέματα:  (α)  Έγκριση  του  οικονομικού  προϋπολογισμού,  ισολογισμού,
απολογισμού (β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου  (γ) Εκλογή Προέδρου, Αντι-
προέδρου, Γραμματέα, Ταμία και ενός τουλάχιστον Μέλους για τη σύσταση του Δ.Σ. εφόσον πρόκει-
ται για τη λήξη της θητείας του.

Άρθρο 13 – Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

13.1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπο-
γράφουν στο σχετικό βιβλίο. Σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών μελών του Σωματείου, η συμ-
μετοχή τους δύναται να διενεργηθεί μέσω βίντεο-κλήσης (zoom, skype κλπ). Επίσης , τα τακτικά
μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό
τους που κατά την  προσέλευσή της/του πρέπει να είναι εφοδιασμένη/εφοδιασμένος με σχετικό νομι-
μοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.

13.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 μέλος του-
λάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου (με την εξαίρεση του άρ-
θρου 18.1.) και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είτε δια ζώσης, είτε με τηλε-
διάσκεψη, είτε με μικτό τρόπο. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χω-
ρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεω-
ρείται ότι είναι σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν είναι παρόντα.

13.3.  Κάθε ψηφοφορία  στην  Γενική  Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες,  εκλογή συλλογικών ορ-
γάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα πρέπει να είναι μυστική, ενώ κάθε
ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση. 

13.4. Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Σωματεί-
ου γίνονται κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου που
εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση (βλ. άρθρο 10.4. του παρόντος). 

13.5. Οι μυστικές ψηφοφορίες δια ζώσης, γίνονται με ενιαία ψηφοδέλτια, όπως προβλέπεται στο άρ-
θρο 10 του παρόντος. Κάθε ψηφοφόρος, αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά της/του από την εφορευτι-
κή επιτροπή, παίρνει από αυτήν τον φάκελο και το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο
από την/τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως. Η/Ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο μόνη/μόνος της/
του στην κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από
την έναρξη της ψηφοφορίας. Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα τελειώνει η ψηφοφορία.

13.6. Η ψήφος είναι άκυρη, αν στον φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από
τον φάκελο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με διακριτικά σημεία.

13.7. Τα ταμειακώς τακτοποιημένα Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου (συμπεριλαμβανομένης της εξαίρε-
σης του Άρθρου 18.1) μπορούν να λαμβάνουν θέση και να ψηφίζουν για τα προς εξέταση θέματα
των Γ.Σ. δια ζώσης ή/& δια θεωρημένης υπευθύνου δηλώσεως [δια το γνήσιο της υπογραφής τους]
από την Αστυνομία ή από τα Κ.Ε.Π.

13.8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο και την/τον Γραμματέα της Γε-
νικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στην/στον Γραμματέα του Σωματείου για φύλαξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 14 – Τροποποίηση Καταστατικού

14.1. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία
(παρόντα το ήμισυ συν 1 μέλος τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του
Σωματείου και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα ¾ των παρόντων). 
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14.2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδι-
κείου.

Άρθρο 15 – Βιβλία Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:

1. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, 
επίτιμα).

2. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

4. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

5. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.

Άρθρο 16 – Διάλυση Σωματείου

16.1. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική
πλειοψηφία.

16.2. Την διάλυση του Σωματείου μπορεί να προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα τρία πέμπτα
(3/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών.

16.3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που
διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 17 – Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του, αλλά δια-
νέμεται σε κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία ή οργανώσεις με σκοπούς συναφείς με τους σκοπούς του
Σωματείου ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων, στο Ελληνικό Δημόσιο. Για  την τύχη της αποφασίζει
η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών.

Άρθρο 18 – Μεταβατικές Διατάξεις

18.1. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των € 10 (δέκα ευρώ) για τα τακτικά μέλη. Τα επίτιμα
μέλη δεν επιβαρύνονται με συνδρομές ή εισφορές. Για μέλη που εγγράφονται για πρώτη φορά, η ει-
σφορά εγγραφής θεωρείται και ως πρώτη ετήσια συνδρομή. Της ετήσιας συνδρομής εξαιρούνται χω-
ρίς να χάνουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη που είναι άνεργα, ΑμεΑ,
έγκλειστα, σε κατάσταση προσφυγιάς ή που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία.

18.2. Οι αρχικοί Τομείς εργασίας θα είναι: Τομέας ΔΟΠ (Διοίκησης, Οικονομικών & Προγραμμάτων),
Τομέας Ανθρώπινων Πόρων (+Εθελοντριών,  Δικτύου Υποστηρικτών/στριών και  συνεργαζόμενων
ατόμων), Τομέας Εκπαίδευσης , Τομέας Επικοινωνίας (και Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξοπλι-
σμού) και Τομέας ΔΠΔ (Θεσμικής Δικτύωσης,  Παρεμβάσεων & Διεκδικήσεων) και περιγράφονται
αναλυτικά στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Οι Τομείς μπορούν να μετονομαστούν ελεύθε-
ρα, να καταργηθούν ή/και να δημιουργηθούν νέοι χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατι-
κού.

18.3.  Τα ιδρυτικά τακτικά μέλη δύνανται να  δηλώσουν τους Τομείς  Εργασίας της βασικής τους
χρέωσης κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα αμέσως μετά την εγ-
γραφή του Σωματείου στο σχετικό βιβλίο με επιμέλεια του Προσωρινού/Υπηρεσιακού Διοικητικού
Συμβουλίου. 
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18.4. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό λύνεται και ρυθμίζεται με απόφα-
ση της Γενικής Συνελεύσεως. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής
περί σωματείων Νομοθεσίας.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 18 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα κατά άρθρο και στο σύνολό του
από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.                                                                                                             

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2021.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                                                                  

                                                   


