ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωµατείου µε την επωνυµία

«ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. – Μ.Κ.Χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΙΤΛΟΣ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

Αρθρο 1
1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην
Γηροκοµείο Σερρών «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ» που έχει συσταθεί το έτος 1934, όπως
µεταγενέστερα τροποποιήθηκε το Καταστατικό του µε τις υπ’ αρ. 108/71, 30/1994,
261/1999, 202/2001 αποφάσεις, είναι καταχωρηµένο στα βιβλία εγκεκριµένων
σωµατείων του Πρωτοδικείου Σερρών µε αυξ. αρ. 15 και έχει έδρα την πόλη των
Σερρών. Ο σκοπός του Σωµατείου είναι φιλανθρωπικός και εκπολιτιστικός που έχει
σχέση µε την φιλανθρωπία. Ειδικότερα έχει προορισµό:
α) την περίθαλψη απόρων ατόµων, αµφοτέρων των φύλων, άνω του 60ου
έτους της ηλικίας, µη δυνάµενων να εργασθούν λόγω γήρατος
β) τη συντήρηση µη απόρων ατόµων, αµφοτέρων των φύλων, άνω του 60ου
έτους

της

ηλικίας,

έναντι

καταβολής

τροφείων,

σύµφωνα

µε

τις

οικονοµικές δυνατότητες τους και κατά την κρίση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
γ) την περίθαλψη και νοσηλεία ατόµων αµφοτέρων των φύλων, τα οποία
πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και κινητικά προβλήµατα και δεν µπορούν
να αυτοεξυπηρετηθούν
Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Σωµατείο λειτουργεί µονάδες
φροντίδας ηλικιωµένων και χρονίως πασχόντων, οργανώνει και πραγµατοποιεί
διαλέξεις, συνεντεύξεις τοπικού χαρακτήρα, εκδόσεις ενηµερωτικού χαρακτήρα και
κάθε είδους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Απευθύνεται στις δηµόσιες υπηρεσίες, στους
εκκλησιαστικούς, πολιτικούς, ιατρικούς και νοσοκοµειακούς φορείς του Νοµού για
κάθε ζήτηµα που αφορά στην απρόσκοπτη λειτουργία του Σωµατείου και συµβάλει
στην επίτευξη των σκοπών του.

2. Το Σωµατείο έχει τον διακριτικό τίτλο «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. – Μ.Κ.Χ.) και στο εξής θα λειτουργεί µε τη
χρήση αυτού του τίτλου (Ν.2345/1995 άρθρο 1 παρ. 5)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 2
Τα έσοδα του Σωµατείου προέρχονται από:
α) τροφεία
β) συµβάσεις µε φορείς για την παροχή υπηρεσιών εκ µέρους του Σωµατείου
γ) συνδροµές των τακτικών µελών
δ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα και άλλες τακτικές ή έκτακτες
κρατικές ενισχύσεις, καθώς και άλλες των ηµεδαπών και αλλοδαπών
ευαγών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυµάτων, χοροί, λαχεία
και κάθε έσοδο που περιέρχεται νόµιµα στο Ταµείο του Σωµατείου για την
εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας του
ε) τόκους καταθέσεων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την
εκµετάλλευση ή τη διάθεση της περιουσίας του

Άρθρο 3
Έξοδα που βαρύνουν το Σωµατείο θεωρούνται:
α)

τα

απαιτούµενα

προς

συντήρηση,

περίθαλψη

και

νοσηλεία

των

ηλικιωµένων που εξυπηρετούνται από το Σωµατείο
β) τα προς συντήρηση του Σωµατείου και της εν γένει περιουσίας αυτού
γ) η µισθοδοσία του υπαλληλικού προσωπικού
δ) όλα τα αναγκαία έξοδα για την πραγµατοποίηση του σκοπού του
Σωµατείου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ

Άρθρο 4
Τακτικά µέλη γίνονται όσοι ενήλικοι αποδέχονται το παρόν καταστατικό,
επιθυµούν να συµβάλουν στην προώθηση των σκοπών του Σωµατείου και
καταβάλουν την ετήσια συνδροµή.
Τακτικά µέλη του Σωµατείου, χωρίς να έχουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι,
µπορούν να καταστούν όλοι όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, απαλλασσόµενοι από την υποχρέωση
καταβολής ετήσιας συνδροµής.
Οι Ευεργέτες και Μεγάλοι Ευεργέτες του Σωµατείου έχουν τα ίδια δικαιώµατα
µε τα τακτικά µέλη του, χωρίς να υπέχουν καµία οικονοµική υποχρέωση έναντι
αυτού.
Επίτιµος Πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας.
Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
κατόπιν πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα επί συνόλω δώδεκα ετών
διατελέσαντα ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όσοι άλλοι προσέφεραν
σηµαντική υπηρεσία στο Σωµατείο, έχοντας το δικαίωµα του εκλέγειν, αλλά όχι του
εκλέγεσθαι.
Τα Επίτιµα Μέλη δεν υποχρεούνται στη καταβολή ετήσιας συνδροµής.
Για τη συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου απαιτείται το µέλος
να έχει εκπληρώσει όλες τις εκ του καταστατικού οικονοµικές του υποχρεώσεις στο
Σωµατείο.
Μέλη του Σωµατείου δεν µπορούν να είναι όσοι έχουν στερηθεί µε απόφαση
∆ικαστηρίου των πολιτικών τους δικαιωµάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.

Άρθρο 5
Η ετήσια συνδροµή των µελών, καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτής
καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Κατά την εγγραφή του το µέλος υποχρεούται στην καταβολή δικαιώµατος
εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η καταβολή της ετήσιας συνδροµής γίνεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του
ηµερολογιακού έτους που αφορά.
Η µη εµπρόθεσµη καταβολή της ετήσιας συνδροµής του λήξαντος έτους έχει
ως συνέπεια την αυτοδίκαιη διαγραφή του µέλους.
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Τα µέλη του Σωµατείου µπορούν οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από αυτό
γνωστοποιώντας την πρόθεση τους πριν από τη λήξη του έτους, καταβάλλοντας και
την τρέχουσα ετήσια συνδροµή τους.
Μέλη που κινούνται αντίθετα προς τα συµφέροντα του Σωµατείου καλούνται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε απολογία και εφόσον κριθεί ότι υπέπεσαν σε
πειθαρχικό παράπτωµα διαγράφονται.
Επίσης διαγράφονται και µέλη στο πρόσωπο των οποίων εκλείπει κάποια από
τις προϋποθέσεις ή συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα που ορίζει ο νόµος και το
παρόν καταστατικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 6
Όργανα του Σωµατείου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση
β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
γ) η Ελεγκτική Επιτροπή

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 7
Η Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου είναι το κυρίαρχο όργανο που
αποφαίνεται αποκλειστικά για όλα τα θέµατα που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα
άλλου οργάνου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.
Η Τακτική Συνέλευση συνέρχεται κάθε χρόνο και συγκαλείται από τον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους.
Καθήκοντα αυτής είναι:
1. η συζήτηση και έγκριση του απολογισµού του Σωµατείου της κλεισθείσης
χρήσεως καθώς και όλων των πράξεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. η συζήτηση και η λήψη απόφασης για κάθε θέµα που αναγράφεται στην
ηµερήσια διάταξη
Κάθε πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται πριν από 8 ηµέρες µε
τοιχοκόλληση στα Γραφεία του Σωµατείου και πριν από 3 ηµέρες µε ιδιαίτερες
προσκλήσεις προς τα µέλη. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα
θέµατα που θα συζητηθούν και για τα οποία και µόνο αποφασίζει η Συνέλευση,
καθώς και ο χρόνος της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η έγγραφη αποδοχή µιας πρότασης από όλα τα µέλη ισοδυναµεί µε απόφαση
του Σωµατείου η οποία έχει ληφθεί από τη Γενική του Συνέλευση.

Άρθρο 8
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται καθ’ οιονδήποτε χρόνο, από
τον Πρόεδρο µε απόφαση του ∆.Σ. ή µε έγγραφη αίτηση του 1/5 των εχόντων
δικαίωµα ψήφου µελών του Σωµατείου, που έχει σαν αντικείµενο τη συζήτηση και
απόφαση επί θέµατος που ρητά αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη.
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Άρθρο 9
Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα σ’ αυτές τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθµού των εχόντων
δικαίωµα ψήφου µελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το άρθρο 99 του Α.Κ. ορίζει
διαφορετικά.
Σε περίπτωση µη απαρτίας καλείται νέα συνέλευση το αργότερο εντός οκτώ
(8) ηµερών, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό
των µελών που παρίστανται.
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή το πρεσβύτερο από τα παρόντα µέλη του
∆.Σ. Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί ο Γραµµατέας του Σωµατείου ή σε περίπτωση
απουσίας του το µέλος που ορίζει ο Πρόεδρος.

Άρθρο 10
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εκτός της περίπτωσης του άρθρου 22 (του παρόντος), λαµβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων στη συνεδρίαση µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, χωρίς να
υπολογίζονται τα λευκά ή άκυρα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Β. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

Άρθρο 11
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη, που εκλέγονται
για πέντε (5) χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία. Η θητεία του
µπορεί να παραταθεί µέχρι να συγκροτηθεί σε σώµα και να αναλάβει τα καθήκοντα
του το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι προσκλήσεις για Γενική Συνέλευση κατά την
οποία θα πραγµατοποιηθούν αρχαιρεσίες γνωστοποιούνται τουλάχιστον 20 ηµέρες
πριν, µε τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωµατείου και ιδιαίτερες προσκλήσεις προς
τα µέλη.
β) ∆ικαίωµα εκλογής για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχουν εκείνα τα µέλη τα
οποία έχουν τακτοποιήσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις, δεν εµπίπτουν στα
κωλύµατα που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και έχουν εγγραφεί στο
Σωµατείο ένα (1) χρόνο πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Τα τακτικά µέλη
έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν εφόσον έχουν γίνει µέλη έξι (6) µήνες πριν από την
διεξαγωγή των εκλογών.
γ) Οι υποψήφιοι σύµβουλοι συµµετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Η

αίτηση

υποψηφιότητας

του

ενδιαφερόµενου

υποβάλλεται

στο

∆ιοικητικό

Συµβούλιο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη Γενική Συνέλευση,
συνοδευµένη από υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής στο πρόσωπο του
υποψηφίου οποιουδήποτε κωλύµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει πριν την Γενική Συνέλευση, ελέγχει τη νοµιµότητα
της αιτήσεως και ανακηρύσσει το µέλος υποψήφιο.
Αποκλείεται από τη διοίκηση µέλος του Σωµατείου που έχει στερηθεί
αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών του δικαιωµάτων και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Οµοίως τα µέλη που αποτελούν την διοίκηση
του Σωµατείου, πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.
Οι εξερχόµενοι σύµβουλοι µπορούν να εκλεγούν εκ νέου. Σε περίπτωση
θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης τακτικού µέλους του Συµβουλίου, καταλαµβάνει
την θέση το επιλαχόν, κατά σειρά εκλογής, µέλος.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που δεν έχει προσέλθει αδικαιολόγητα σε
πέντε συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν.
Αντικατάσταση ολόκληρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται εάν έχει
παραιτηθεί η πλειοψηφία των µελών του, οπότε συγκαλείται, από οποιοδήποτε
παραµένων µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γενική Συνέλευση για επανεκλογή
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νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει µε τη λήξη της θητείας του
παραιτηθέντος.

Άρθρο 12
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται εντός οκτώ (8) ηµερών από της εκλογής
του µε πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος ή άλλου συµβούλου σε συνεδρίαση και
εκλέγει µεταξύ των µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και
τον Ταµία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διευθύνει τις εργασίες του Σωµατείου,
διαχειρίζεται όλη την περιουσία του, διορίζει και παύει το προσωπικό. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο

εντός

του

µηνός

Ιανουαρίου

κάθε

έτους

ψηφίζει

τον

ετήσιο

προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του Σωµατείου.

Άρθρο 13
Α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται, µετά από πρόσκληση του Προέδρου,
τακτικά κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες, εκτάκτως δε όσες φορές ήθελε κληθεί απ’
αυτόν ή µετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον τριών µελών του και βρίσκεται σε
απαρτία µε παρουσία τεσσάρων µελών του. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούται ψήφου όταν το θέµα, για
το οποίο πρόκειται να ληφθεί η απόφαση, έχει άµεση επίδραση στα έννοµα
συµφέροντα του ιδίου ή του συζύγου του ή συγγενούς του µέχρι και τρίτου βαθµού.
Οι αποφάσεις επί προσωπικών ζητηµάτων που αφορούν µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, συζύγους τους ή συγγενείς τους µέχρι και τρίτου βαθµού, λαµβάνονται
µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τις µυστικές ψηφοφορίες το
ζήτηµα αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί
να κληθεί σε συνεδρίαση και από τον Επίτιµο Πρόεδρο ο οποίος δίνει συµβουλευτική
ψήφο.
Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει ο ∆ιευθυντής των
υπηρεσιών του Σωµατείου, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Β. Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται:
α) να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία, στοργή και ενδιαφέρον προς άτοµα
της τρίτης ηλικίας
β) να παρευρίσκονται τουλάχιστον επί δίωρο ανά εβδοµάδα σε όλες τις
εγκαταστάσεις και τους χώρους που διατηρεί η Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωµένων
γ) να καλλιεργούν προσωπική επαφή µε όλους τους ηλικιωµένους της
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων
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δ) για τυχόν διαπιστώσεις τους, που σχετίζονται µε τη λειτουργία της
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων, να απευθύνονται αποκλειστικά στον
∆ιευθυντή, ο οποίος θα ενεργεί για την αντιµετώπιση τους ή/και θα
ενηµερώνει σχετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ε) να συµµορφώνονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα
εξειδικεύουν τον τρόπο εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων και θα
ορίζουν

και

άλλες

υποχρεώσεις

πέρα

των

ανωτέρω,

οι

οποίες

αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
στ) να µην παρέχουν µε αµοιβή εξαρτηµένη εργασία, ούτε να συνάπτουν µε
αυτό συµβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αµοιβής για προσφορά πάσης
φύσεως άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους µε
την ανάληψη έργου, προµήθειας, ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το
Σωµατείο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ, ΤΑΜΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

Άρθρο 14
Ο Πρόεδρος διευθύνει την υπηρεσία του Σωµατείου, εκπροσωπεί αυτό
ενώπιον των Αρχών, των ∆ικαστηρίων και κάθε τρίτου και παρίσταται ενώπιον
αυτών αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου παρ’ αυτού διοριζοµένου, διευθύνει τις
συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπογράφει
όλα τα πρακτικά και εντάλµατα πληρωµής, προσυπογράφει µε τον Ταµία τα
Γραµµάτια Εισπράξεως και τέλος επιβλέπει την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων
κάθε υπαλλήλου του Σωµατείου.
Σε άλλες έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις δικαιούται να ενεργεί
αυτεπαγγέλτως, λογοδοτώντας στο ∆.Σ. κατά την αµέσως προσεχή συνεδρίαση.
Σε

περίπτωση

απουσίας

ή

κωλύµατος

του

Προέδρου

τον

αναπληρώνει

ο

Αντιπρόεδρος και αυτόν το πρεσβύτερο µέλος του Συµβουλίου.

Άρθρο 15
Ο Ταµίας επιβλέπει τα έσοδα του Σωµατείου, τα οποία καταχωρούνται σε
διπλότυπα έντυπα, υπογεγραµµένα από αυτόν (τον Ταµία) και τον Πρόεδρο.
Ο Ταµίας επιβλέπει µε ευθύνη του όλα τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά της
περιουσίας του Σωµατείου έγγραφα, καθώς και τα σχετικά βιβλία του Ταµείου.

Άρθρο 16
Ο Γραµµατέας επιβλέπει όλα τα έγγραφα και τις πράξεις τα οποία και
συνυπογράφει,

τηρεί

το

βιβλίο

πρακτικών

και

συνεδριάσεων

των

Γενικών

Συνελεύσεων και του ∆.Σ., επιµελείται της τηρήσεως του αρχείου και φυλάτει την
σφραγίδα

του

Σωµατείου.

Όταν

απουσιάζει

ή

κωλύεται

ο

Γραµµατέας

τον

αναπληρώνει στο Συµβούλιο αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 17
Η

γενική

διεύθυνση

των

παρεχόµενων

από

το

Σωµατείο

υπηρεσιών

ανατίθεται σε ∆ιευθυντή, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και τα ειδικότερα καθήκοντα του καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας ή/και µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Προΐσταται όλων των υπηρεσιών και εκπροσωπεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
έναντι του εν γένει προσωπικού, των συνεργατών, των προµηθευτών και των
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τροφίµων του, ενεργώντας πάντα υπό τις οδηγίες και την εποπτεία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Στον

∆ιευθυντή

µπορεί

να

ανατίθεται

µε

απόφαση

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου ή/και από τον Πρόεδρο δυνάµει πληρεξουσίου, η εκπροσώπηση του
Σωµατείου ενώπιον Αρχών, ∆ικαστηρίων, Τραπεζών, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, κλπ, καθώς και η
άσκηση συγκεκριµένων καθηκόντων του τελευταίου.
Επίσης ο ∆ιευθυντής βοηθά τον Γραµµατέα και τον Ταµία του Σωµατείου στην
άσκηση των καθηκόντων τους και µπορεί, κατόπιν σχετικού πληρεξουσίου ή/και µε
απόφαση

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου,

να

συγκεκριµένων καθηκόντων τους.
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τους

αναπληρώνει

στην

άσκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 18
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Σωµατείου και
αποφασίζει για τις πιστώσεις που πρέπει να διατεθούν για ορισµένους σκοπούς του.
Μέσα στο όριο των πιστώσεων ο Πρόεδρος µε τον Ταµία υπογράφουν για το
Σωµατείο τις εις διαταγήν του δικαιούχου επιταγές για πληρωµή από τις καταθέσεις
τρεχούµενου λογαριασµού πιστωτικών ιδρυµάτων.
Όλα τα χρηµατικά κεφάλαια του Σωµατείου κατατίθενται σε πιστωτικά
ιδρύµατα ή επενδύονται κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Γ’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 19
1) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση µαζί µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε θητεία που συµπίπτει
απολύτως µε αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή µόλις εκλεγεί
συγκροτείται σε σώµα. Εκλέγει τον Πρόεδρο ο οποίος καλεί και διευθύνει τις
συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
2) Το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής συνίσταται στον έλεγχο της ∆ιοικητικής
και Ταµειακής ∆ιαχειρίσεως κάθε κλεισθείσης χρήσεως καθώς και στην επαλήθευση
των εγγραφών στα λογιστικά βιβλία και του απολογισµού.
Η Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει σε κάθε ετήσια τακτική
Συνέλευση λεπτοµερή έκθεση των εργασιών αυτής.
Ο Ισολογισµός και Απολογισµός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση, στη συνέλευση των
µελών του Σωµατείου, εντός τριµήνου από τη λήξη του Οικονοµικού έτους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20
1) Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
την Ελεγκτική Επιτροπή και να αποφανθεί για ζητήµατα εµπιστοσύνης προς τη
∆ιοίκηση, που σύµφωνα µε το καταστατικό απαιτείται µυστική ψηφοφορία, αυτή
γίνεται µε την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία για θέµατα της προηγούµενης παραγράφου.
3)

Πρόεδρος

της

Εφορευτικής

Επιτροπής

είναι

ο

αντιπρόσωπος

της

∆ικαστικής Αρχής ή το µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος της επιτροπής. Μετά το τέλος
της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή
των

ψηφοδελτίων,

τηρώντας

πίνακα

διαλογής

και

ανακηρύσσει

από

τους

υποψηφίους τους εκλεγέντες και τους επιλαχόντες. Η Εφορευτική Επιτροπή για την
ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις τυχόν
υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέµα που προέκυψε κατά τις
εκλογές συντάσσει πρακτικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

∆ΩΡΗΤΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΙ ∆ΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Άρθρο 21
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ανακηρύσσει:
α) ∆ΩΡΗΤΕΣ εκείνους που προσφέρουν χρηµατικά ποσά, υπηρεσίες ή αγαθά,
η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000€
β) ΜΕΓΑΛΟΥΣ ∆ΩΡΗΤΕΣ εκείνους που προσφέρουν χρηµατικά ποσά,
υπηρεσίες ή αγαθά, αξίας άνω των 15.001€ και µέχρι 60.000€
γ) ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ εκείνους που προσφέρουν χρηµατικά ποσά, υπηρεσίες ή
αγαθά, αξίας άνω των 60.001€ και µέχρι 150.000€
δ) ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ εκείνους που προσφέρουν χρηµατικά ποσά,
υπηρεσίες ή αγαθά, αξίας άνω των 150.001€

Τα ονόµατα των Μεγάλων ∆ωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών,
καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που συντελούν στην ανέγερση,
στον εξοπλισµό και στη λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων, αναγράφονται σε
πίνακες που αναρτώνται στη σχετική εγκατάσταση.
Επίσης, τα ονόµατα όλων των Μεγάλων ∆ωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων
Ευεργετών, αναγράφονται σε πίνακες που αναρτώνται σε κατάλληλο χώρο της
∆ιοίκησης του Σωµατείου.
Κληρονοµιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωµατείου για ορισµένο
σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισµού του Σωµατείου,
τα τυχόν δε έσοδα, που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύµφωνα
µε τους όρους που έθεσε ο διαθέτης ή ο δωρητής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 22
Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωµατείου δεν µπορεί να
επέλθει εάν δεν αποφασισθεί αυτό σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία
συγκαλείται για αυτό το σκοπό και βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία
τουλάχιστον του ½ των µελών, η δε απόφαση πρέπει να ληφθεί δια πλειοψηφίας
των ¾ των παρόντων µελών.
Το Σωµατείο διαλύεται όταν τα µέλη µειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) και
όπως ορίζει το Καταστατικό καθώς και το άρθρο 105 του Α.Κ.

ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Άρθρο 23
Το Σωµατείο έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλοτέρως την επωνυµία
ήτοι «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» και στη µέση αυτού τα στοιχεία (Μ.Φ.Η.) και έτος
ιδρύσεως το 1934.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας, εγκρινόµενος
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα ρυθµίζει ειδικότερα τα καθήκοντα των υπαλλήλων
και γενικά θέµατα αναγόµενα στην εσωτερική λειτουργία της Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωµένων.

Άρθρο 25
Οι διατάξεις του Καταστατικού µπορούν να τροποποιηθούν αφού τηρηθούν οι
διατάξεις του Α.Κ.
Αυτό το καταστατικό αποτελείται από 25 άρθρα µε το παρόν, εγκρίθηκε κατ’
άρθρο και στο σύνολο κατά τη συνεδρίαση των µελών της Γενικής Συνέλευσης της
30-03-2008 και θα ισχύσει από την καταχώριση στο Βιβλίο Σωµατείων της
απόφασης του ∆ικαστηρίου, η οποία θα εγκρίνει το καταστατικό.
Στις Σέρρες 30-03-2008
Η Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Ελένη Τριανταφύλλου-Μάλαµα

Αλίκη Τσουκαλά
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