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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ 

«ΥΠΕΡΙΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ 

Άρθρο 1 

Επωνυμία 

Από τους υπογράφοντες Γονείς και Κηδεμόνες Ατόμων με Αναπηρίες, Άτομα με 
Αναπηρίες και φίλους Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) Παλλικής Κεφαλληνίας, 

ΙΔΡΥΕΤΑΙ 

Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία  [Ένωση Προστασίας της Ισότητας και 
των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»]. 

Άρθρο 2 

Έδρα 

Ως έδρα  της Ενώσεως ορίζεται το Ληξούρι της επαρχίας Πάλλης της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. 

‘Αρθρο 3 

Σκοπός 

Σκοπός της Ενώσεως είναι να εργαστεί για την προστασία και τα δικαιώματα όλων 
των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ.) καθώς και των οικογενειών ατόμων με αναπηρία 
(ΑμεΑ), σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής τους, ιδιαιτέρως δε της 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής τους αποκατάστασης, της υγείας, της θεραπείας, της 
κοινωνικής ζωής και ψυχαγωγίας, καθώς και της διά βίου προστασίας τους.  

Τον σεβασμό της διαφορετικότητας και την αποδοχή των Ατόμων με Αναπηρία ως 
τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, της ισότητας των ευκαιριών, των 
εξελισσόμενων ικανοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία και το δικαίωμά τους να 
διατηρήσουν την ταυτότητά τους με κάθε νόμιμο μέσο και ενέργεια, 

Την εφαρμογή της  Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 
που υιοθετήθηκε με την Απόφαση 61/611 της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, στις 13 
Δεκ 2006 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Μαϊ 2008, καθώς και τις λοιπές Διεθνείς 
Αποφάσεις, Συμβάσεις και Διακηρύξεις. 
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Η Ένωση θα αγωνιστεί, ώστε τα δικαιώματα αυτά να γίνουν κοινή συνείδηση, να 
περιφρουρηθούν και να επιβληθούν με κατάλληλη νομοθεσία του κράτους.  

Ειδικότερα, ο σκοπός  της είναι να εργαστεί για: 

α. Την ύπαρξη ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών διαγνωστικών μονάδων για την 

έγκαιρη διάγνωση και τον καθορισμό του επιπέδου των αναγκών κάθε παιδιού, 

εφήβου ή ενήλικα με αναπηρία, προκειμένου να ετοιμαστεί και να εφαρμοστεί 

έγκαιρα το κατάλληλο για κάθε περίπτωση πρόγραμμα θεραπείας, εκπαίδευσης και 

αποκατάστασης. 

β. Την εξασφάλιση προσχολικής αγωγής των παιδιών με αναπηρία σε ειδικούς ή 

κανονικούς παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα εξοπλισμένους και στελεχωμένους με   

ειδικευμένο και ευαισθητοποιημένο προσωπικό. 

γ. Την παροχή της κατάλληλης για τα  παιδιά με αναπηρία εκπαίδευσης: 

(1) σε κανονικά  σχολεία   ειδικά  εξοπλισμένα   και  στελεχωμένα, όταν 

αυτό κρίνεται ότι είναι δυνατό,  

(2) σε ειδικά σχολεία, ειδικά διαμορφωμένα, εξοπλισμένα και 

στελεχωμένα, για όσα παιδιά με αναπηρία δεν μπορούν να ενταχθούν στα κανονικά 

σχολεία,  

(3) σε ιδρύματα ή κέντρα υποστήριξης που παρέχουν μετασχολική 

εκπαίδευση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

δ. Την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπευτικής αγωγής και 

ειδικής άσκησης στα ΑμεΑ, τόσο στην παιδική όσο και στην εφηβική και στην 

υστερότερη ηλικία τους. 

ε. Την παροχή κάθε είδους βοήθειας που χρειάζονται οι οικογένειες των ΑμεΑ, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματά τους. 

στ. Την εξασφάλιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και προστατευμένης εργασίας 

ΑμεΑ, που έχουν αυτή τη δυνατότητα. 

ζ. Την εξασφάλιση των μέσων για μια προστατευμένη, ανθρώπινη και αξιοπρεπή 

ζωή στα ΑμεΑ, όταν οι οικογένειές τους δεν θα ζουν ή δεν θα μπορούν να την 
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εξασφαλίσουν, σε προστατευμένα σπίτια (για τα άτομα που μπορούν να ζήσουν με 

κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας) ή σε κατάλληλα οργανωμένες κοινότητες (για άτομα 

που έχουν ανάγκη απόλυτα προστατευμένης διαβίωσης). 

η. Την εξασφάλιση των μέσων που χρειάζονται τα ΑμεΑ, προκειμένου να 

διατηρήσουν τη σωματική, την πνευματική και την ψυχική υγεία τους. Σ' αυτά 

συμπεριλαμβάνονται, παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής και ψυχολογικής 

περίθαλψης και κατάλληλων μέσων φυσικής άσκησης και ψυχαγωγίας. 

θ. Την προστασία σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής, των ΑμεΑ που δεν 

έχουν κανένα συγγενή ή άλλον εκπρόσωπό τους, όσο είναι δυνατό και όσο επιτρέπει 

ο νόμος.  

ια.  Την σύνταξη και ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν : 

(1) το δικαίωμα  των ΑμεΑ (στο βαθμό που μπορούν), των γονέων τους ή 

κάθε άλλου νομίμου εκπροσώπου τους, να συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις που 

αφορούν γενικά τη ζωή τους και ειδικά την εκπαίδευσή τους,  

(2) τα κληρονομικά τους δικαιώματα και τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και με αξιόπιστη εποπτεία για τη δική τους ζωή αυτά 

που άφησαν οι γονείς τους ή όποιοι άλλοι, παίρνοντας υπόψη ότι τα ίδια τα ΑμεΑ δεν 

έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν την περιουσία τους,  

(3) το δικαίωμα των ΑμεΑ να έχουν ένα εισόδημα από την Πολιτεία, 

αρκετό να καλύπτει τις ανάγκες τους για φαγητό, ντύσιμο, στέγαση και άλλες 

ανάγκες της ζωής. 

(4) το δικαίωμα των ΑμεΑ να έχουν από την Πολιτεία τα απαραίτητα 

υλικοτεχνικά εφόδια και τις βοηθητικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες, που 

χρειάζονται για να ζήσουν μια όσο γίνεται πιο παραγωγική, ανεξάρτητη και 

αξιοπρεπή ζωή. 

(5) το δικαίωμα των ΑμεΑ, να στεγάζονται σε σπίτια, όπως ζουν οι άλλοι 

άνθρωποι, να ταξιδεύουν με τα ίδια μέσα μεταφοράς, να συμμετέχουν, στο μέτρο των 

δυνατοτήτων τους, σε ίδιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, να έχουν πρόσβαση και να 

χρησιμοποιούν ισότιμα με όλους τους άλλους όλες τις ανέσεις της οποιασδήποτε 
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δημόσιας υπηρεσίας και τις πολιτιστικές ή άλλες δραστηριότητες της κοινότητας 

μέσα στην οποία ζουν.  

(6) το δικαίωμα των ΑμεΑ και αυτών που τους αντιπροσωπεύουν να έχουν 

νομική βοήθεια και πλήρη προστασία των νομίμων δικαιωμάτων τους.  

(7)  το δικαίωμα των Αμεα και αυτών που τους εκπροσωπούν για πρόσβαση 

σε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο προσωπικό, το ιατρικό, το ψυχολογικό, 

το ψυχιατρικό και το εκπαιδευτικό αρχείο τους.  

(8) την προστασία των Αμεα από κάθε ψυχική κακοποίηση, προσβλητική 

μεταχείριση και εγκατάλειψη. 

(9) την προστασία των ΑμεΑ από κάθε καταχρηστική χρήση φαρμάκων.  

ια. Την αντικατάσταση του παρωχημένου συστήματος κηδεμονίας, δικαστικής 
επιμέλειας, με ένα σύστημα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων, ως βοήθεια για τα 
Άτομα με Αναπηρία, προκειμένου να ασκήσουν τα κοινωνικά και ανθρώπινα 
δικαιώματά τους.  

ιβ. Τέλος, βασικός σκοπός της Ενώσεως είναι να διευκολύνει την επιστημονική 

έρευνα για το χώρο της αναπηρίας, καθώς και κάθε άλλου είδους έρευνα, αφορώσα 

στα προβλήματα διάγνωσης, εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης, οικογενειακής 

συμβίωσης, κοινωνικής πρόνοιας και προστατευμένης διαβίωσης: 

(1) Ενθαρρύνοντας τις οικογένειες των ΑμεΑ, αλλά και τα ίδια τα ΑμεΑ, σε 

όσο βαθμό είναι εφικτό,   να συμμετέχουν θετικά στην έρευνα και  

(2) Αναζητώντας, όσο είναι δυνατόν, πόρους για τη στήριξη τέτοιων 

ερευνών. 

Άρθρο 4  

Μέσα 

Η Ένωση θα επιδιώξει την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών με κάθε μέσο 

και ειδικότερα με:  
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α. Τη συστηματική και επίμονη ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών φορέων, των 

φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λοιπών φορέων της Πολιτείας, αλλά και των 

διαφόρων κοινωνικών φορέων, για θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ. 

β. Διαβήματα στις αρμόδιες   Δημοτικές και Κρατικές Αρχές, κυρίως αρμοδιοτήτων 

Παιδείας, Υγείας και Εργασίας Πρόνοιας, σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και οι οικογένειες τους, τα οποία έχουν χρέος να επιλύσουν 

οι Αρχές αυτές. 

γ. Τη συστηματική και επίμονη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, όπως 

ορίζονται από τις Διακηρύξεις των Διεθνών Οργανισμών  και από τους νόμους του 

Κράτους. 

δ. Την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, με στόχο τη διερεύνηση της 

αναπηρίας, σε όλη της τη διάσταση, καθώς και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και οι οικογένειές τους, και των τρόπων επίλυσης τους. 

ε. Την ηθική και οικονομική (στο μέτρο του δυνατού) ενίσχυση πρωτοποριακών 

προγραμμάτων εφαρμόσιμης ή εφαρμοσμένης έρευνας για θέματα διάγνωσης, 

εκπαίδευσης, περίθαλψης και αποκατάστασης των ΑμεΑ. 

στ. Την οργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων, με την έκδοση εντύπων ή βιβλίων, με 

αρθρογραφία στον τοπικό και όχι μόνο τύπο και  συμμετοχή σε τηλεοπτικά ή 

ραδιοφωνικά προγράμματα, με στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, την ευαισθητοποίηση, αλλά και τη 

συμμετοχή της  στην επίλυσή τους. 

ζ. Εύρεση εθελοντών μέσα από την τοπική κοινωνία και  εκπαίδευσή τους, ώστε να 

μπορούν να υποστηρίξουν προγράμματα και δραστηριότητες της Ενώσεως για τα 

ΑμεΑ και τις οικογένειές τους. 

η. Την οργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων με τους γονείς, 

τους δασκάλους, τους ειδικούς επιστήμονες και όλους που σχετίζονται με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο με τα ΑμεΑ. 

θ. Την οργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουν στόχο τους 

την ευαισθητοποίηση του κοινού και την οικονομική ενίσχυση της Ενώσεως, 
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προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα που απαιτούνται για τη δράση της και την 

πραγματοποίηση των έργων που προγραμματίζει. 

ι. Διαβήματα προς όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

επιστημονικά ιδρύματα και οργανώσεις, οικονομικούς παράγοντες και οργανισμούς, 

προσωπικότητες της επιστήμης, των γραμμάτων, της τέχνης και της οικονομίας, 

καθώς και τον Ελληνισμό του εξωτερικού, για ηθική, επιστημονική και οικονομική 

συμπαράσταση και ενίσχυση του αγώνα και των προσπαθειών της Ενώσεως, για μια 

ανθρώπινη και βιώσιμη λύση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 

ΑμεΑ και οι οικογένειες τους. 

 ια. Επίμονα διαβήματα στις τοπικές Αρχές και την Πολιτεία να λύσει το πρόβλημα 

της εκπαίδευσης ειδικών γιατρών, ειδικών δασκάλων, ειδικών θεραπευτών, 

παιδαγωγών και γενικά ανθρώπων ειδικών για τη διάγνωση, την ιατρική περίθαλψη, 

την εκπαίδευση και τη φροντίδα των ΑμεΑ. 

ιβ. Επίμονα διαβήματα σε ιδρύματα και οργανισμούς, να συμμετάσχουν στη λύση 

των παραπάνω προβλημάτων με τη χορήγηση υποτροφιών για ειδικές σπουδές ή 

ειδική μετεκπαίδευση σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα ή μονάδες εκπαίδευσης και δια 

βίου αποκατάστασης ΑμεΑ του εξωτερικού. 

ιγ. Μελετημένες και επιστημονικά, αν είναι δυνατόν, τεκμηριωμένες προτάσεις, για 

βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά άμεσα ή έμμεσα τα ΑμεΑ και τις οικογένειές 

τους και ψήφιση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου διαπιστώνονται κενά  στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

ιε. Ανάπτυξη συνεργασίας με μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν 

κοινωνικό έργο. 

ιστ. Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους συλλόγους ή οργανώσεις Αμεα, καθώς και με 

τα δευτεροβάθμια (ομοσπονδίες) όργανά τους και φυσικά με την Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). 

ιζ.  Οργάνωση και λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες κατασκηνωτικών 

προγραμμάτων ΑμεΑ κάθε ηλικίας, συνοδευομένων ή μη σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς ή και αυτόνομα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Ενώσεως. 
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ιθ. Με κάθε άλλη ενέργεια, εκδήλωση ή δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην 

επιτυχία των σκοπών της Ενώσεως.  

 

 

Άρθρο 5 

Ίδρυση Μονάδων Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης ΑμεΑ   

Ακολουθώντας την πρακτική Ευρωπαϊκών χωρών, με ιδιαίτερες ευαισθησίες,   η 

Ένωση θα επιδιώξει την ίδρυση  πρότυπων μονάδων εκπαίδευσης και δια βίου 

φροντίδας ΑμεΑ, όπως ειδικές τάξεις ή ακόμη και ειδικό σχολείο, οικοτροφεία ή 

στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, προστατευμένα εργαστήρια, σε συνεργασία και 

με τη βοήθεια και στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και  της Πολιτείας, ή 

εκμεταλλευόμενη προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ή με τη βοήθεια οργανισμών, χορηγών, αλλά και των ίδιων των ΑμεΑ και 

των γονέων ΑμεΑ.  

Οι Μονάδες αυτές θα έχουν τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου ή όποια άλλη μορφή επιτρέπει ο νόμος. 

Για τη δημιουργία και καλή λειτουργία αυτών των Μονάδων, η Ένωση  θα επιδιώξει 

την εθελοντική ή αφιλοκερδή συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και 

οργανώσεις, με ειδικούς επιστήμονες ως άτομα ή με πρόσωπα καλής θέλησης που θα 

ήθελαν να συμπαρασταθούν στα ΑμεΑ. 

Τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων αυτών θα ασκεί η Ένωση, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες  κρατικές υπηρεσίες. 

Την ατομική εποπτεία των Μονάδων, θα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ενώσεως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης ή 

κρατικές υπηρεσίες και με όσους έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία και στη 

λειτουργία τους. 
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Η λειτουργία των Μονάδων αυτών καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό που 

συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τους γονείς και τους 

ειδικούς επιστήμονες,  εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται 

στην έχουσα την αρμοδιότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδος 

κρατική ή άλλη υπηρεσία.  

Βασική αρχή του Κανονισμού είναι η διαφάνεια. 

Άρθρο 6  

Απογραφή 

Σε συνεργασία με τους γονείς, τις τοπικές αρχές των τομέων Παιδείας,  Υγείας, 

Εργασίας-Πρόνοιας, τα διαγνωστικά κέντρα και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία της 

ΠΕ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, η Ένωση θα επιδιώξει την απογραφή και τη συνεχή 

ενημέρωση και απογραφή των ΑμεΑ. 

Άρθρο 7 

 Διάγνωση - Αρχείο 

Η Ένωση μεριμνά για τα ΑμεΑ, για τα οποία έχει γίνει διάγνωση από αρμόδια 

διαγνωστικά κέντρα. Με την έγκριση των γονέων, το πρωτότυπο ή επικυρωμένο 

αντίγραφο της Διαγνωστικής Έκθεσης, που έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη της 

διαγνωστικής επιτροπής και έχει γίνει αποδεκτή από τους γονείς, μαζί με την αίτηση 

και το Απογραφικό Δελτίο που έχουν συμπληρώσει οι ίδιοι οι γονείς, φυλάσσεται στο 

απόρρητο Αρχείο της Ενώσεως και χρησιμοποιείται μόνον ύστερα από έγκριση του 

ίδιου του ΑμεΑ ή των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων του. 
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Άρθρο 8  

Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Γονέων 

 Οι γονείς των ΑμεΑ αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα τεράστιο από κάθε άποψη, για το 

οποίο δεν είχαν καμιά προετοιμασία και δεν έχουν καμιά γνώση εκτός από την 

οδυνηρή εμπειρία τους. 

Η Ένωση θα επιδιώξει την οργάνωση Συμβουλευτικών Σταθμών ή ενημερωτικών, 

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων, όπου ειδικοί επιστήμονες, 

δάσκαλοι, θεραπευτές, παιδαγωγοί ή άτομα που έχουν εμπειρίες συμβίωσης με 

ΑμεΑ, όπως είναι οι ίδιοι οι γονείς, θα μεταβιβάζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

τους στους άπειρους και απροετοίμαστους νέους γονείς ΑμεΑ. 

Άρθρο 9  

Ανάθεση έργου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αναθέτει σε μέλη του ή σε Επιτροπές που 

συνιστά από γονείς, ειδικούς επιστήμονες και άλλα άτομα, τα οποία διακρίνονται για 

την ευαισθησία, το ήθος και την αφοσίωσή τους στην υπόθεση της προστασίας των 

ΑμεΑ, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ή την εκτέλεση έργων που τελούν 

υπό την εποπτεία και έγκρισή του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 10 

Μέλη 

Μέλη της Ενώσεως Προστασίας της Ισότητας και Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», 

μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτηση τους ή ύστερα από πρόσκληση, φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς του και την εν γένει φιλοσοφία του, 

όπως αυτή αποτυπώνεται στο παρόν καταστατικό. 
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 Για την εγγραφή των νομικών προσώπων, χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου και αντίγραφο του καταστατικού τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

σκοποί τους δεν αντίκεινται στους σκοπούς της Ενώσεως. 

Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Συνεργαζόμενα, Αρωγά, 

Επίτιμα και Συνδεδεμένα. 

α.    Ιδρυτικά μέλη είναι ΑμεΑ και γονείς ΑμεΑ και φίλοι ΑμεΑ, που πήραν την 

πρωτοβουλία της ίδρυσης της Ενώσεως και υπογράφουν αυτό το Καταστατικό. 

β. Τακτικά μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γονείς, 

αδέλφια ή κηδεμόνες ή νόμιμοι εκπρόσωποι ΑμεΑ, καθώς και τα ίδια τα ΑμεΑ, 

ύστερα από αίτησή τους, που υποστηρίζεται από δύο Ιδρυτικά ή Τακτικά μέλη.  

γ. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει και ένας ακόμη συγγενής Φίλοι-  τακτικά μέλη 

μπορεί να γίνουν λοιποί συγγενείς ΑμεΑ, καθώς και φίλοι της Ενώσεως, που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν προτάσεως δύο τουλάχιστον 

ιδρυτικών ή τακτικών μελών.  Για την εγγραφή τους απαιτείται η υποβολή προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, σχετικής αίτησης. Σε αυτήν θα περιλαμβάνεται, 

εκτός από όλα τα αναγκαία για την εγγραφή ατομικά στοιχεία του ενδιαφερομένου 

και ιδιόχειρη αναφορά, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το καταστατικό και 

τους σκοπούς της Ενώσεως  και ότι επιθυμεί να αποτελέσει τακτικό μέλος του.   

δ. Τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά  μέλη, καθώς και οι Φίλοι-τακτικά μέλη, καταβάλλουν 

ως δικαίωμα εγγραφής και ως ετήσια συνδρομή  χρηματικά ποσά που καθορίζονται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέλος του χρόνου και είναι ίδια για όλα 

τα μέλη της Ενώσεως.  

ε. Τα Ιδρυτικά, Τακτικά και οι Φίλοι-τακτικά μέλη, όπως παραπάνω ορίζονται, έχουν 

το δικαίωμα να εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο  και να εκλέγονται  σε αυτό, όπως 

στο οικείο άρθρο αναφέρεται, καθώς επίσης και όλα τα άλλα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό. 

στ.  Συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν προτάσεως δύο τουλάχιστον 

ιδρυτικών ή τακτικών μελών, άλλοι συγγενείς ή φίλοι των ΑμεΑ, που έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ενδιαφέρονται να συμβάλουν στο έργο 
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της Ενώσεως. Για την εγγραφή τους απαιτείται η υποβολή προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ενώσεως σχετικής αίτησης. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται όλα τα 

αναγκαία για την εγγραφή ατομικά στοιχεία και θα δηλώνουν ότι αποδέχονται το 

καταστατικό και τους σκοπούς της Ενώσεως, καθώς και την πρόθεσή τους να 

εργαστούν για την πραγμάτωσή τους και την εν γένει προώθηση του έργου της. 

ζ.  Αρωγά μέλη γίνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 

αίτησή τους νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κάθε πολίτης που έχει ιδιαίτερες 

ευαισθησίες για τα ΑμεΑ και επιθυμεί να προσφέρει ηθική, οικονομική, 

επιστημονική ή κάθε άλλη βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

Ενώσεως. Αρωγά μέλη που είναι επιστήμονες, εξειδικευμένοι για τον χώρο της 

αναπηρίας ή άλλοι επιστήμονες, όπως λ.χ. νομικοί, μπορούν, αν το επιθυμούν, να 

είναι σύμβουλοι της Ενώσεως. 

η. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον καλόν αγώνα για 

την προστασία των ΑμεΑ. Ανακηρύσσονται επίσης άτομα που παρέχουν μεγάλη 

ηθική και υλική ενίσχυση στην Ένωση και συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των 

σκοπών της. 

θ. Συνδεδεμένα μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα 

από αίτησή τους άλλα αναγνωρισμένα Σωματεία ή Σύλλογοι. Για την αποδοχή άλλου 

Συλλόγου , ως συνδεδεμένου μέλους , χρειάζονται : 

(1).  Γραπτή αίτηση, συνοδευμένη με αντίγραφο απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ή της Γενικής Συνελεύσεώς του, στην οποία να υπογραμμίζεται ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού. 

(2).  Αντίγραφο του επικυρωμένου από το Πρωτοδικείο Καταστατικού του, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι σκοποί και οι δραστηριότητές του δεν αντίκεινται 

στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.  

 (3). Ονομαστικό πίνακα των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

Τα Συνδεδεμένα μέλη γίνονται δεκτά με απόφαση των 2/3 των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η οποία πρέπει να 
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αιτιολογείται με γραπτή απάντηση, μπορεί να γίνει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση. 

Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και είναι 

υποχρεωτική. 

Τα Συνδεδεμένα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως.   Έχουν όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό, εκτός 

από το δικαίωμα να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως.   

 

Άρθρο 11  

Αποχώρηση ή αποβολή μελών 

Κάθε μέλος της Ενώσεως, παύει να είναι μέλος με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που κοινοποιείται στην επόμενη Γενική Συνέλευση και επικυρώνεται 

από αυτήν : 

α. Αν ζητήσει την αποχώρηση με έγγραφη αίτηση για διαγραφή του. 

β.  Αν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μέλους που ορίζονται από το 

Καταστατικό. 

γ.  Αν δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνέλευσης. 

δ.  Η ιδιότητα Συνδεδεμένου μέλους, παύει αν επέλθει λύση του νομικού 

προσώπου του ή αν δεν εκπληρώνει τις καταστατικές υποχρεώσεις του, ή αν προβεί 

σε ενέργειες ανταγωνιστικές και ασυμβίβαστες με τους σκοπούς της Ενώσεως. 

ε. Το προς διαγραφή μέλος προσκαλείται στη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν συζητείται η σχετική πρόταση. 

Άρθρο 12  
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Δικαιώματα των μελών 

Όλα τα μέλη  της Ενώσεως,  εφόσον τηρούν το Καταστατικό της  και  έχουν πληρώσει 

την ετήσια συνδρομή τους, δικαιούνται: 

Τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη και οι Φίλοι-τακτικά μέλη: 

α.  Nα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ενώσεως, να συζητούν και να 

ψηφίζουν επί όλων των προς συζήτηση θεμάτων, να ζητούν σύμφωνα με το 

Καταστατικό τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να ελέγχουν σύμφωνα με 

το Καταστατικό τις πράξεις των οργάνων Διοίκησης της Ενώσεως και να παίρνουν με 

δική τους δαπάνη αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνέλευσης. 

β.   Nα εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης, όπως καθορίζεται στο 

οικείο άρθρο  του παρόντος Καταστατικού. 

γ.   Nα εκθέτουν στην Ένωση τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

ΑμεΑ που προστατεύουν και να ζητούν, μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και των 

δυνατοτήτων της, βοήθεια για την αντιμετώπισή τους. 

Τα  Συνδεδεμένα μέλη : 

α. Nα μετέχουν με αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να συζητούν 

και να ψηφίζουν ισότιμα με τα Τακτικά μέλη. 

β.  Nα εκλέγουν αλλά όχι να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης. 

γ. Nα ενημερώνονται για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες της Ενώσεως. 

δ. Nα ζητούν τη συμπαράσταση της Ενώσεως στην πραγματοποίηση των σκοπών του 

Σωματείου τους. 

Τα Συνεργαζόμενα, Αρωγά και Επίτιμα μέλη : 

α. Nα μετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις και συζητήσεις, χωρίς όμως 

δικαίωμα ψήφου επί των αποφάσεων, ούτε και δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης της Ενώσεως. 
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β. Nα εισηγούνται θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των σκοπών της 

Ενώσεως. 

γ. Nα παίρνουν αντίγραφα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνέλευσης και γενικά να ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες της 

Ενώσεως.   

δ. Nα έχουν τιμητική θέση σε όλες τις εκδηλώσεις της Ενώσεως.   

Άρθρο 13  

Υποχρεώσεις των μελών 

Τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη, καθώς και οι Φίλοι-τακτικά μέλη:  

α. Να τηρούν το Καταστατικό της Ενώσεως.    

β. Να πληρώνουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους. 

γ. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις 

συζητήσεις και στη διαμόρφωση των αποφάσεων και να εισηγούνται θέματα προς 

συζήτηση σε αυτές. 

δ. Να παίρνουν ενεργό μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Ενώσεως  και να 

συμβάλουν, με όλες τις δυνάμεις τους, στην πραγματοποίηση των σκοπών της. 

ε. Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

στ. Να συμπεριφέρονται με πνεύμα κατανόησης και αλληλεγγύης προς τα άλλα μέλη 

και προς τη Διοίκηση της Ενώσεως.   

ζ. Να τοποθετούνται αντικειμενικά απέναντι στα προβλήματα και να μην επιζητούν 

ειδική και ξεχωριστή μεταχείριση από την Ένωση για τα ΑμεΑ που προστατεύουν. 
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Τα   Συνδεδεμένα μέλη:   

α. Όλες τις υποχρεώσεις  των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών και των Φίλων-

τακτικών μελών.   

β.   Να   συντονίζουν   τις   ενέργειες   του Σωματείου τους με αυτές της Ενώσεως 

«ΥΠΕΡΙΩΝ»,  για  την πραγματοποίηση των κοινών σκοπών. 

γ.   Να   αποφεύγουν   ενέργειες, που θα μπορούσαν να είναι ή να γίνουν 

ανταγωνιστικές προς την Ένωση «ΥΠΕΡΙΩΝ».   

δ.   Να   ενημερώνουν   την Ένωση   «ΥΠΕΡΙΩΝ», για τις δικές τους   αποφάσεις και 

δραστηριότητες. 

Τα Συνεργαζόμενα, Αρωγά και Επίτιμα μέλη: 

Οίκοθεν νοείται, ότι δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις από αυτές που, σύμφωνα με το 

Καταστατικό, απορρέουν από την ιδιότητα του συνεργαζόμενου, Αρωγού ή Επίτιμου 

Μέλους. 

Άρθρο 14  

Τιμητικές Διακρίσεις 

Άτομα ή νομικά πρόσωπα που η συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση των σκοπών 

της Ενώσεως είναι εξαιρετικά σημαντική, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανακηρύσσονται Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες της Ενώσεως και τα ονόματά τους 

αναγράφονται σε ειδική πλάκα στα γραφεία της ή στο Ίδρυμα ή Μονάδα ΑμεΑ, για 

το οποίο έχει διατεθεί η συνεισφορά. 

Στα Αρωγά ή Επίτιμα μέλη, που η συνεισφορά τους είναι πολύ σημαντική, 

απονέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τιμητικές διακρίσεις. 

 

Άρθρο 15 
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Πόροι 

Οι πόροι της Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ», διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

Τακτικοί πόροι είναι: 

α. Οι εισπράξεις από δικαιώματα εγγραφής μελών,  

β. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, και  

γ. Από την περιουσία της Ενώσεως.   

Το ύψος των ποσών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών, καθορίζονται και 

αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της Ενώσεως, με σχετική απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων μελών. 

 Έκτακτοι πόροι είναι : 

α.   Οι   επιχορηγήσεις και λοιπές οικονομικές παροχές  δημοσίων,  δημοτικών  και  

άλλων  αρχών  ή οργανισμών.  

β.   Οι εισπράξεις από εορτές, εκδρομές, παραστάσεις, εκδηλώσεις, λαχειοφόρες 

αγορές που διοργανώνει η Ένωση.  

γ. Από πωλήσεις εντύπων της Ενώσεως.   

γ.   Από  προγράμματα ή επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος.   

δ.   Από προαιρετικές έκτακτες εισφορές.  

ε.   Από   εισφορές   που   προέρχονται   από   ιδιωτικές   ενισχύσεις,   δωρεές ή 

κληροδοτήματα.  

στ. Από κάθε άλλη καταβολή προς το Ταμείο της Ενώσεως, είτε από άτομα, είτε από 

οργανισμούς, καθώς και από έσοδα εκδηλώσεων, που έχουν οργανωθεί υπέρ του 

συλλόγου από άλλα άτομα ή Σωματεία. 
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Οι κληροδοσίες και οι δωρεές γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, την οποία είναι υποχρεωμένο να την ανακοινώσει στην πρώτη Γενική 

Συνέλευση. 

Οι καταλιπόμενες κληρονομιές γίνονται δεκτές πάντοτε επ’  ωφελεία απογραφής. 

Η οικονομική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή 

πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οι διαχειριστικές πράξεις της Ενώσεως 

ενεργούνται με τρόπους που εξασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια. 

Άρθρο 16  

Δωρητές - Ευεργέτες - Μεγάλοι Ευεργέτες 

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως  ανακηρύσσει :   

α. Δωρητές αυτούς που προσέφεραν για τους σκοπούς της Ενώσεως  χρήματα ή 

αντικείμενα (κινητά-ακίνητα) σημαντικής αξίας. 

β. Ευεργέτες αυτούς που προσέφεραν χρήματα ή αντικείμενα πολύ σημαντικής 

αξίας. 

γ. Μεγάλους Ευεργέτες αυτούς που προσέφεραν χρήματα ή αντικείμενα εξαιρετικά 

σημαντικής αξίας. 

Ο χαρακτηρισμός σημαντική, πολύ σημαντική, εξαιρετικά σημαντική αφήνεται στην 

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξαρτάται, όχι μόνον από το μέγεθος της 

προσφοράς, αλλά και από το τι αντιπροσωπεύει για αυτόν που την προσφέρει. 

Τα ονόματα των Δωρητών και Ευεργετών γράφονται σε ειδικό για κάθε κατηγορία 

βιβλίο και τυπώνονται ή χαράσσονται σε εύλογο χρόνο με χρυσά γράμματα σε αίσια 

που τοποθετούνται στα γραφεία της Ενώσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 17  
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 Διοικητικό Συμβούλιο 

 α. Η Ένωση «ΥΠΕΡΙΩΝ» διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που 

αποτελείται από επτά (7) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται 

με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) χρόνια. Είναι δυνατόν 

το ανώτερο μέχρι δύο από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα 

αναπληρωματικά τους, να είναι από τους Φίλους-τακτικά μέλη. 

β. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν τη νόμιμη ηλικία 

και τα προσόντα που ορίζονται από το άρθρο 10 του Καταστατικού.   

γ.  Οι πέντε (5) πρώτοι πλειοψηφήσαντες από την στήλη των υποψηφίων ιδρυτικών 

και τακτικών μελών, καθώς και οι δύο (2) από την στήλη των Φίλων-τακτικών μελών 

κατά σειρά, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως. Ως αναπληρωματικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι πέντε (5)  και δύο (2) επόμενοι 

υποψήφιοι των αντίστοιχων στηλών, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά 

σειρά επιτυχίας. 

δ. Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι και από τους Φίλους-τακτικά μέλη της 

Ενώσεως, τότε και τα επτά (7)   μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως 

εκλέγονται από τους υποψήφιους των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών.   

ε. Μετά την εκλογή του, με πρωτοβουλία του Ιδρυτικού ή Τακτικού μέλους που 

έλαβε τις περισσότερες ψήφους, το Συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο, 

τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Αυτά τα τέσσερα μέλη 

αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου και προέρχονται υποχρεωτικά 

από τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 10. 

στ. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί μια θέση μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η θέση αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο, κατά σειρά επιτυχίας, 

επιλαχόντα της αντίστοιχης κατηγορίας και στήλης. Αν το μέλος αυτό είναι ο 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη 

συμπλήρωσή του, συνέρχεται και εκλέγει άλλον στο αξίωμα του παραιτηθέντος, 

όπως  στην υποπαράγραφο ε ανωτέρω καθορίζεται. 
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ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ανά δίμηνο, και έκτακτα κάθε φορά 

που το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν από αυτόν  τέσσερα (4) μέλη του. 

η. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του, 

μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις 

παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου. 

θ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο 

Πρακτικών από το Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται, ύστερα από προσεκτική 

ανάγνωσή τους, από όλα τα παρόντα μέλη. 

ι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις 

συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και με απόφαση των 

υπολοίπων μελών του αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό 

της αντίστοιχης κατηγορίας και στήλης. 

ια. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα 

κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος. 

ιβ. Η Εκτελεστική Επιτροπή ενεργεί για την υλοποίηση των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 18  

 Αρμοδιότητες  - Καθήκοντα του Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

Ενώσεως, εφαρμόζει το Καταστατικό, αποφασίζει τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της.  

Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει ή εισηγείται στη Γενική 

Συνέλευση αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ένωση και τους 

σκοπούς της, ελέγχει και επικυρώνει τις Πράξεις του Προέδρου, του Γενικού 
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Γραμματέα και του Ταμία, συστήνει επιτροπές για την μελέτη διαφόρων θεμάτων και 

την εκτέλεση διαφόρων αποφάσεων. 

 

Άρθρο 19  

Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Προέδρου 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση, ενώπιον των 

Διοικητικών, Δικαστικών ή άλλων Αρχών και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού 

προσώπου μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερησία 

τους διάταξη και διευθύνει τη συζήτηση. 

Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Γενικής 

Συνέλευσης και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της Διοίκησης. 

Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα Πρακτικά των 

Συνεδριάσεων και με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών. 

Παραδίδει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όλα τα διαχειριστικά στοιχεία για έλεγχο και 

σύνταξη της έκθεσής της, 15 ημέρες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και κάθε 

φορά που τα ζητήσει. 

Αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δραστηριότητα για κάθε θέμα που αποβλέπει στην 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών και των επιδιώξεων της 

Ενώσεως, και λογοδοτεί γι’ αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική 

Συνέλευση. 
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Άρθρο 20  

 Καθήκοντα- Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τον 

Πρόεδρο όταν απουσιάζει. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει στον Αντιπρόεδρο την 

πρόσκαιρη εκπλήρωση ενός μέρους από τα καθήκοντά του, αφού το ανακοινώσει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο και έχει την έγκρισή του.  

Άρθρο 21  

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Γενικού Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τη Γραμματεία της Ενώσεως, τηρεί την σφραγίδα  

της Ενώσεως και φυλάσσει το Αρχείο και όλα τα Βιβλία, εκτός από τα Βιβλία του 

Ταμία.   

Διεξάγει την τρέχουσα αλληλογραφία της Ενώσεως, τηρώντας Πρωτόκολλο 

Εισερχομένων - Εξερχομένων, και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα 

και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τηρεί όλα τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων και επιμελείται τη σύνταξη και την 

επικύρωσή τους, την τήρηση και ανανέωση των Μητρώων των μελών, καταρτίζει  δε 

με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των Συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει άλλο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, εκ των 

παρόντων στη Συνεδρίαση. 

Άρθρο 22  

 Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Ταμία 

Ο Ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν τη σφραγίδα της 

Ενώσεως και την υπογραφή του, όλα τα έσοδα της Ενώσεως,   ενεργεί όλες τις 
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πληρωμές που γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με τριπλότυπα 

εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. 

Συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό, τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων και τον 

Προϋπολογισμό, και τους εισηγείται πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα 

στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

Κάθε τρεις (3) μήνες ή όποτε του ζητηθεί, γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

οικονομική κατάσταση της Ενώσεως και φέρνει για έγκριση ή επικύρωση τις 

δαπάνες που έγιναν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύονται 

από τα εντάλματα πληρωμής. 

Τηρεί Βιβλίο Ταμείου, Ημερολόγιο, Καθολικό, Βιβλίο Ισολογισμού, Βιβλίο 

Απογραφής καθώς και κάθε άλλο Βιβλίο αναγκαίο για μια διαχείριση που 

χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια. 

Είναι υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία του Ταμείου και γενικά για την οικονομική 

διαχείριση της Ενώσεως, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

Ο Ταμίας καταθέτει όλα τα χρήματα της Ενώσεως σε λογαριασμό που τηρεί η Ένωση 

σε Τράπεζα/ες, που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών το τηρεί σε λογαριασμό όψεως και ένα μικρότερο σε 

μετρητά, για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών της Ενώσεως. Το ύψος 

αμφοτέρων καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με γραπτή εντολή ή 

επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο και φέρει τη σφραγίδα 

της Ενώσεως. 

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Ταμία, αναπληρώνεται από το Πρόεδρο ή 

το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του και με σύμφωνη γνώμη του Ταμία ορίζει 

ένα άλλο μέλος του για να τον αναπληρώσει.  
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Αν ο Ταμίας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Καταστατικό, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγεται αντικαταστάτης 

του μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 23  

Σύσταση και Σύγκληση 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ενώσεως. 

Απαρτίζεται:  

α. Από τα Ιδρυτικά – Τακτικά  και τα Συνδεδεμένα μέλη της Ενώσεως  που έχουν 

δικαίωμα ψήφου.  

β. Από τα Συνεργαζόμενα, Αρωγά και Επίτιμα μέλη της, που δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου αλλά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση.  

γ. Τα  Συνδεδεμένα μέλη, που είναι νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό τους και έχουν μια ψήφο.  

Στη Γενική Συνέλευση   έχουν δικαίωμα   συμμετοχής   μόνο τα μέλη που έχουν 

πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους.  

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα 

Ιδρυτικά, Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη της Ενώσεως, που έχουν τακτοποιήσει τις 

οικονομικές υποχρεώσεις  τους πριν από τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  

Αν δεν υπάρχει απαρτία,  η Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ήμερα και ώρα την 

επόμενη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και με τα  ίδια θέματα, και θεωρείται ότι έχει 

απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών. 
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Συγκαλείται μία φορά τον χρόνο σε ημέρα, χρόνο και χώρο, που αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν αποφασίσει  το   Διοικητικό Συμβούλιο 

ή όταν το ζητήσει γραπτώς, το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 

Η Γενική Συνέλευση καλείται με δημοσίευση γενικής πρόσκλησης σε τοπικές 

εφημερίδες ή με γραπτές ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αποστέλλονται τουλάχιστον 20 

ημέρες πριν από τη σύγκληση. Στις προσκλήσεις αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και 

τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. 

Για την διευκόλυνση των μελών της Ενώσεως που   αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω 

του προβλήματος του ατόμου με αναπηρία  που προστατεύουν, επιτρέπεται  η 

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις 

αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με 

σχετική επιστολή του μέλους προς την Ένωση που θα συνοδεύεται από κλειστό 

φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού, ή με γραπτή 

εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Ενώσεως ( έτερο γονέα ή τρίτο),  να 

συμμετάσχει στις ψηφοφορίες αντί αυτού.   

Άρθρο 24  

Αρμοδιότητες 

α.  Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχει και επικυρώνει τον απολογισμό της 

δράσης του κατά τον περασμένο χρόνο και εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης του για 

τον επόμενο χρόνο.  

β. Καθαιρεί το Διοικητικό Συμβούλιο, αν έχει προβεί σε πράξεις ασυμβίβαστες 

με τις καταστατικές αρχές της Ενώσεως. 

γ. Καθορίζει τους στόχους της Ενώσεως για τον επόμενο χρόνο και διαμορφώνει το 

πλαίσιο δράσης της για την πραγματοποίησή τους. 
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δ. Αναπροσαρμόζει και τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση 

της Ενώσεως. 

Άρθρο 25  

Διαδικασία Εργασιών 

Με την έναρξη της Συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο από τρία (3) 

μέλη (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα), που θα διευθύνει τις εργασίες της.  

Ακολουθούν :  

α. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 

περασμένου χρόνου, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται για τα Πρακτικά.  

β.  Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ.  Ισολογισμός της Ταμειακής Διαχείρισης του περασμένου χρόνου και 

Προϋπολογισμός του τρέχοντος χρόνου, που κατατίθενται στα Πρακτικά. 

δ. Έγγραφη Έκθεση του Διαχειριστικού Ελέγχου που έκανε η Εξελεγκτική 

Επιτροπή, που την διαβάζει ο Πρόεδρός της και την καταθέτει για τα Πρακτικά. 

ε. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την επικύρωση ή όχι του Απολογισμού 

Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οικονομικού Ισολογισμού και της 

Ταμειακής Διαχείρισης. 

στ. Αποδίδει ή απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες του το Διοικητικό 

Συμβούλιο, εγκρίνει το νέο προϋπολογισμό, συζητεί τα άλλα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και αποφασίζει σχετικά. 

ζ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε θέματα λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του δεν 

ψηφίζουν. 
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η. Το τριμελές Προεδρείο της Συνέλευσης με το Γραμματέα του τηρεί τα 

Πρακτικά, τα καταγράφει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στο Βιβλίο 

Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και τα υπογράφει. 

Άρθρο 26 

 Αρχαιρεσίες 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ενώσεως και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.  

Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα Ιδρυτικά, Τακτικά και οι Φίλοι-

τακτικά μέλη που έχουν υποβάλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφιότητα, 

με τους περιορισμούς, που λόγω φύσεως και σκοπών της Ενώσεως επιβάλλονται και 

αναφέρονται στο άρθρο 17 και 27 και στις επόμενες παραγράφους του παρόντος 

άρθρου. 

Τα Συνδεδεμένα μέλη έχουν μία (1) ψήφο και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν αλλά 

όχι να εκλέγονται, επειδή εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα και είναι μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψηφίους και μεριμνά 

για τη σύνταξη εντύπων ψηφοδελτίων στα οποία αναγράφονται τα ονόματα κατά 

αλφαβητική σειρά, αλλά σε ξεχωριστές στήλες για το Διοικητικό Συμβούλιο και για 

την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και από τους Φίλους-

τακτικά μέλη της Ενώσεως, αναγράφονται και αυτοί στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατά 

αλφαβητική σειρά, αλλά σε ξεχωριστή στήλη. 

Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική 

Επιτροπή, που εκλέγει τον Πρόεδρό της και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της. 

Τοποθετεί σε τραπέζι την ψηφοδόχο, διανέμει σε όλα τα παρόντα πρόσωπα, που 

έχουν δικαίωμα ψήφου, από ένα ψηφοδέλτιο και φάκελο και καλεί τους εκλογείς να 

ψηφίσουν. 
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Ο κάθε εκλογέας σημειώνει στο ψηφοδέλτιο με σταυρό την προτίμηση για μέχρι  

πέντε (5) υποψηφίους από την στήλη των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών και μέχρι 

δύο (2) υποψήφιους από την στήλη των Φίλων-τακτικών μελών για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή, και τα ρίχνει 

στην ψηφοδόχο. 

Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο από τα Προαιρετικά-

τακτικά μέλη της Ενώσεως, τότε κάθε εκλογέας σημειώνει στο ψηφοδέλτιο μέχρι 

επτά (7) υποψήφιους από την στήλη των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών. 

Υπόδειγμα του ενιαίου ψηφοδελτίου επισυνάπτεται στο παρόν καταστατικό και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των 

ψήφων, κρατώντας τον απαιτούμενο πίνακα, συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο 

αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων.  

Εκλέγονται κατά σειρά οι πρώτοι πέντε (5), που έχουν συγκεντρώσει τους 

περισσότερους σταυρούς από την στήλη των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών και οι 

πρώτοι δύο (2) κατά σειρά επιτυχίας από την στήλη των Προαιρετικών-τακτικών 

μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίστοιχα οι τρεις (3) πρώτοι για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Οι επόμενοι πέντε (5) και δύο (2) αντίστοιχα υποψήφιοι του Διοικητικού 

Συμβουλίου, από τις στήλες των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών και των Φίλων-

τακτικών μελών, καθώς και οι τρεις (3) επόμενοι από την στήλη των υποψηφίων για 

την Εξελεγκτική Επιτροπή, αναγράφονται ως επιλαχόντα αναπληρωματικά μέλη 

κατά σειρά επιτυχίας. 

Ύστερα από αυτό, η Εφορευτική Επιτροπή υπογράφει το Πρακτικό και το παραδίδει 

στο Σύμβουλο των Ιδρυτικών και Τακτικών μελών που πλειοψήφησε,  προκειμένου 

να συγκαλέσει,  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Καταστατικού, το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε Σώμα και να αναλάβει τα καθήκοντα 

του. 
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Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι να αναλάβει το 

νέο. Τα ασκεί επίσης και σε περίπτωση ακύρωσης των αρχαιρεσιών, μέχρι να εκλεγεί 

νέο Συμβούλιο και να αναλάβει τα καθήκοντα του. 

Άρθρο 27  

 Εξελεγκτική Επιτροπή 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ίδια 

θητεία. 

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή προέρχονται μόνο από τα Ιδρυτικά και 

Τακτικά μέλη,  λόγω της φύσεως και σκοπών της Ενώσεως. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο της την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης 

της περιουσίας της Ενώσεως και τον έλεγχο της γενικής δράσης της Διοίκησης. Γι’ 

αυτό, έχει το δικαίωμα να εξετάζει όλα τα έσοδα, τις πηγές καθώς και τις δαπάνες, να 

αναφέρει με πόρισμα αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ανωμαλία ή αταξία και 

να υποδεικνύει τρόπους θεραπείας τους. 

Κάθε χρόνο ή όταν το κρίνει αναγκαίο, υποχρεούται να ενεργεί έλεγχο στη 

διαχείριση της περιουσίας της Ενώσεως, να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία, τα βιβλία 

καταθέσεων, τις εγκριτικές αποφάσεις δαπανών και εξόδων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα βιβλία της Γραμματείας, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχό της. 

Επίσης μπορεί να ζητεί τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αν διαπιστώνει 

σοβαρές ανωμαλίες η παραλείψεις στη διαχείριση ή στη διοίκηση της Ενώσεως.  

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

τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 

Άρθρο 28  

 Τροποποίηση Καταστατικού 
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Τροποποίηση ή συμπλήρωση του Καταστατικού γίνεται μόνο ένα χρόνο μετά από την 

έγκρισή του από το Πρωτοδικείο. 

Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται από Ειδική Γενική Συνέλευση της Ενώσεως, 

στην οποία μετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών και με πλειοψηφία τουλάχιστον 

των 3/4 από τους παρόντες. 

Άρθρο 29  

Διάλυση της Ενώσεως   

Η Ένωση διαλύεται: (α) αν τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη της, μειωθούν κάτω από 

τον αριθμό των Ιδρυτικών μελών που προβλέπει ο νόμος για την ίδρυση Σωματείου, 

και (β) αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και τη νομοθεσία περί Σωματείων. 

Διάλυσή της μπορεί να αποφασιστεί και από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται 

ειδικά για το σκοπό αυτό, και στην οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 

μισού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των 

παρόντων. 

Σε περίπτωση διάλυσης της Ενώσεως, ολόκληρη η περιουσία της, κινητή και ακίνητη, 

που απομένει μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται ύστερα από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, κατ΄αρχήν σε ιδρύματα ΑμεΑ, που έχουν ιδρυθεί από την Ένωση, 

ανάλογα με τις ανάγκες τους ή δευτερευόντως, εφόσον δεν υφίστανται τέτοια, σε 

άλλους Συλλόγους ή ιδρύματα ΑμεΑ.  

Άρθρο 30  

Τήρηση Βιβλίων 

Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω Βιβλία: 

α. Μητρώο Ιδρυτικών, Τακτικών και Φίλων-τακτικών μελών. 

β. Μητρώο Συλλογικών Συνδεδεμένων μελών. 
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γ. Μητρώο Αρωγών μελών. 

δ. Μητρώο Επίτιμων μελών. 

ε.  Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

στ. Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ζ. Βιβλίο Πρακτικών και Εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

η. Βιβλίο Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 

θ.  Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων. 

ι.  Ημερολόγιο Δράσης. 

ια.  Πρωτόκολλο. 

Τα Βιβλία είναι αριθμημένα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και το Γενικό 

Γραμματέα. 

Άρθρο 31  - Σφραγίδα 

 

Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στην περιφέρεια την επωνυμία 

«Ένωση προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ» και στο κέντρο σήμα 

που επισυνάπτεται και περιγράφεται στο παρόν καταστατικό και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του. 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 32 

Η Ένωση έχει βαθύτατα ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Για την πραγματοποίηση των 

σκοπών της επιδιώκει τη συνεργασία και τη συμπαράσταση όλων των φορέων, χωρίς 

πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες προτιμήσεις. Η ανάμιξη της Ενώσεως σε διαμάχες, 

που μπορεί να την φέρουν αντιμέτωπη με πολιτικές παρατάξεις και να μειώσουν το 

κύρος της ή να βλάψουν τα συμφέροντα των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, 

απαγορεύεται. Αυτό δε σημαίνει ότι η Ένωση θα διστάσει να έλθει αντιμέτωπη με 
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αποφάσεις ή πράξεις ή παραλείψεις της Ελληνικής Πολιτείας ή από οπουδήποτε 

αλλού προέρχονται, οι οποίες δε συνάδουν με την αρχή της ισότητας και των 

δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των οικογενειών τους ή βλάπτουν τα συμφέροντά τους.   

Άρθρο 33 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, 

όπως και για κάθε περίπτωση ασάφειας σε διατάξεις, αποφαίνεται το Διοικητικό 

Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή με πλειοψηφία των 3/4 από τους 

συμμετέχοντες ή εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του 

νόμου περί Σωματείων και οποιουδήποτε σχετικού νόμου. 

Άρθρο 34 

Τα  Ιδρυτικά μέλη της Ενώσεως, ενεργώντας ως Ιδρυτική Συνέλευση, εκλέγουν 

προσωρινό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που θα καταθέσει το Καταστατικό για 

έγκριση στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας και θα προετοιμάσει την πρώτη Γενική 

Συνέλευση, η οποία, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 26, θα ενεργήσει τις 

πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 35 

Η καλή εφαρμογή και η πιστή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού 

αποτελεί βασική υποχρέωση των μελών της Ενώσεως, που την αναλαμβάνουν 

αμέσως με την υποβολή αίτησης να γίνουν μέλη του. 

Άρθρο 36 

Το παρόν Καταστατικό του Σωματείου «Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των 

Δικαιωμάτων ΑμεΑ», που αποτελείται από τριάντα έξι (36)  άρθρα διαβάστηκε, 

συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα κατ' άρθρο και στο σύνολό του, σε συνεδρίαση 

που είχαμε για τον σκοπό αυτό, στο Ληξούρι και στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

πρώην Δημαρχείου Παλικής.   
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Το παρόν καταστατικό  τίθεται σε ισχύ, από της εγγραφής του Σωματείου 
«Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ»,   στα βιβλία 
Σωματείων του Πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς. 

 Αφού διαβάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα κατ' άρθρο και στο 
σύνολό του από τα Ιδρυτικά μέλη, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 Ληξούρι,     Σεπ 2013 

 

 

 

  


