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ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 
 

ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 
 

(θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο  
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) 

 
 

Άξζξν 1 
Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΚΟΜΟ ΥΧΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ». 
Έδξα έρεη ηελ Αζήλα. 
 

Άξζξν 2 

θνπνί ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: 

1. Να θάλνπκε πξαγκαηηθφηεηα ηελ ηδέα "ελφο θφζκνπ ρσξίο πνιέκνπο" 

2. Να δπλακψζνπκε θνηλσληθέο ζρέζεηο βαζηζκέλεο ζηε κε-βία, ζηελ αλνρή, 
ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

3. Να θαηαγγείινπκε ηελ νπνηαδήπνηε επίζεκε κνξθή βίαο 

4. Να δεκηνπξγήζνπκε ρψξνπο δξάζεο, ζρέζεσλ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ 
βαζηζκέλεο ζηε κε-βία 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ: 

Α) Να πξνάγνπκε ηνλ αθνπιηζκφ, ηελ αλαινγηθά απμαλφκελε απνζηξαηηθνπνίεζε 
αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαη ηε ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ ζηξαηησηηθνβηνκεραληθψλ 
εμνπιηζκψλ, δηαδίδνληαο ηηο ηδέεο ηνπ αληηπνιεκηθνχ εηξεληζκνχ θαη ηεο κε-βίαο, 
δεκηνπξγψληαο πεξηβάιινληα αληαιιαγήο απφςεσλ αλάκεζα ζε άηνκα θαη 
νξγαλψζεηο, πνπ θαηαγγέιινπλ ηε ρξήζε βίαο ζαλ κέζνδν γηα ηελ επίιπζε ησλ 
ζπγθξνχζεσλ, αλαπηχζζνληαο εθζηξαηείεο ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν νη 
εξεπλεηέο λα ζηακαηήζνπλ λα ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθν-βηνκεραληθή δχλακε θαη λα 
δνπιέςνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε. 
Β) Να θαηαγγείινπκε θαη λα αγσληζηνχκε ελάληηα ζε φπνηα κνξθή βίαο πνπ 
εμαζθείηαη απφ ηηο ππεξδπλάκεηο αλεμάξηεηα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθή, 
νηθνλνκηθή, ζξεζθεπηηθή, ξαηζηζηηθή, ζεμνπαιηθή ή ειηθηαθή βία. 
Γ) Να δηαδψζνπκε ηελ ελεξγή κε-βία ζαλ κεζνδνινγία ρξήζηκε γηα λα 
αληηκεησπίζνπκε ηελ απμαλφκελε βία, πνπ δνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 
Γ) Να δηαδψζνπκε ηηο ηδέεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νένπ Αλζξσπηζκνχ, δειαδή 
λα δηαδψζνπκε ηηο ηδέεο ηεο κε-βίαο, ηεο αλνρήο, ηεο κε-δηάθξηζεο, ηεο 
αλαηξνθνδφηεζεο θαη φισλ ησλ ηδεψλ πνπ είλαη εκπλεπζκέλεο απφ ηνλ Νέν 
Αλζξσπηζκφ θαη λα θηηάμνπκε ππξήλεο αλζξψπσλ, πνπ ελδηαθέξνληαη λα 
κειεηήζνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή βία κέζα απφ ηε 
δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ πνπ θαζέλαο δξα. 
Δ) Να πξνάγνπκε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο σο κέζνπ απνηξνπήο 
πνιέκσλ πνπ γίλνληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θπξηαξρία ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ 
ελέξγεηαο αλά ηνλ θφζκν. 
Σ) Να πξνσζήζνπκε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη 
επεμίαο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, 
 

Άξζξν 3 

Μέζα πξνψζεζεο ησλ ζθνπψλ: 
1) Γίθηπν πιεξνθφξεζεο ζην Ιληεξλέη, δεκηνπξγία mailing list  
2) Παξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ, ηζηνζειίδσλ θαη θπιιαδίσλ 
γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ 
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3) Γηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε δηαδειψζεηο θαηαγγειίαο πνιέκσλ θαη ρξήζεο βίαο 
γεληθά εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ  
4) πγθεθξηκέλεο θακπάληεο θαηαγγειίαο ηνπ ζηξαηησηηθνβηνκεραληθνχ κεραληζκνχ 
θαη ησλ εμνπιηζκψλ  
5) Γηάδνζε θαη δηαζαθήληζε πάλσ ζε δηάθνξεο άιιεο κνξθέο βίαο θαη πνιέκσλ   
6) Πξαθηηθά ζεκηλάξηα πάλσ ζηε βία γηα εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο  
7) Οξγάλσζε κε-βίαησλ επηηξνπψλ ζηηο γεηηνληέο, ζηα παλεπηζηήκηα, ζηα ζρνιεία, 
ζηνπο πιεζπζκνχο  
8) Γηνξγάλσζε θεζηηβάι, θνλζέξησλ θαη πνιηηηζηηθψλ εκεξίδσλ  
9) Γηνξγάλσζε θαη δηάδνζε ζηα ζρνιεία δξαζηεξηνηήησλ πάλσ ζηελ εηξήλε θαη ηε 
κε-βία  
10) Γηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, εθζέζεσλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπλαληήζεσλ 
πνπ πξνάγνπλ ηε κε-βία θαη ηελ εηξήλε  
11) Παξαγσγή κελπκάησλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη πξνβνιή απηψλ κέζσ επαθήο 
κε νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθφ καδηθφ κέζν δηάδνζεο. 
12) Γεκηνπξγία γξακκαηεηψλ ζηε βάζε ζε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ απφ φιεο ηηο 
πιεπξέο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ζηφρν ηελ εηξήλε  
13) Πξνψζεζε θακπαληψλ ηνπ ηχπνπ "Γήκνη ελάληηα ζηνλ πφιεκν" θαη "ρνιεία 
ελάληηα ζηε βία"  
14) Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο θαη ηζηνξηθνχ θαη θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ  
15) πλεξγαζία κε θνξείο θξαηηθνχο ή κε ηεο Διιάδνο ή ηεο αιινδαπήο 
16) Παξεκβάζεηο ζε επξσπατθά θαη εζληθά φξγαλα γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 
πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο βίαο θαη ηεο 
δηάθξηζεο 
17) Πξνψζεζε θνηλσληθψλ αηηεκάησλ κέζσ εθζηξαηεηψλ ζπιινγήο ππνγξαθψλ 
πνιηηψλ, πνιηηηθήο αλππαθνήο, δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο αηηεκάησλ γηα ζέκαηα πγείαο, 
εθπαίδεπζεο, νηθνλνκίαο, αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, δηαθξίζεσλ θαη πεξηβάιινληνο. 
18) Οξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο, ζπλαληήζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ, ζε εζληθφ θαη 
επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ κειψλ θαη ησλ 
ππνζηεξηθηψλ, ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ ηελ ηδενινγηθή δηαζαθήληζε θαη ηελ 
αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη λέσλ πξσηνβνπιηψλ  
19) Πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ θαη βξάβεπζε κειεηψλ ή έξγσλ, πνπ αλάγνληαη ζηνπο 
ζθνπνχο θαη ην έξγν ηνπ ζσκαηείνπ. 
 

Άξζξν 4 
Βαζηθή αξρή ηεο επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
είλαη ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία. 
Μ' απηή πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ε ειεχζεξε έθθξαζε φισλ ησλ απφςεσλ θαη ε 
εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ 
ζσκαηείνπ ζηε ιήςε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ, θαζψο θαη ε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ έθθξαζεο ηεο εθάζηνηε 
κεηνςεθίαο. 
 

Άξζξν 5 
Σαθηηθά Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ γίλνληαη χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπο φζνη έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
 

Άξζξν 6 
Σα ππνςήθηα Σαθηηθά Μέιε ηνπ ζσκαηείνπ ππνβάιινπλ έγγξαθε αίηεζε ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηφπνπ δηακνλήο. Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί ν 
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ επφκελε Γ. . ε νπνία έρεη ηελ ηειηθή 
αξκνδηφηεηα. 
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Άξζξν 7 
Παχεη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ..: 
α) φηαλ ην ίδην ην κέινο δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ κε έγγξαθε αίηεζε. ηε πεξίπησζε 
απηή ην κέινο πξέπεη λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ κε δήισζε ηνπ πξνο ην σκαηείν, 
πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πξν ηξηψλ (3) κελψλ θαη ζα ηεζεί ζε ηζρχ κε ην πέξαο ηνπ 
έηνπο. Δμάιινπ ην κέινο εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη γηα ηηο νθεηιέο ηνπ ζην ζσκαηείν 
κέρξη ηεο απνρψξεζεο ηνπ. 
β) φηαλ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζην ζσκαηείν γηα έλα 
(1) ζπλερή ρξφλν, ελψ έρεη ελεκεξσζεί εγγξάθσο απφ ην ζσκαηείν. ηελ πεξίπησζε 
δε απηή ην κέινο εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη γηα ηηο νθεηιέο ηνπ ζην ζσκαηείν  
γ) φηαλ επηδείμεη επηδήκηα θαη αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ-
ζπκπεξηθνξά. 
Μέιε πνπ απνβιήζεθαλ απφ ην ζσκαηείν δηθαηνχληαη λα πξνζθχγνπλ\ζηε Γεληθή 
πλέιεπζε. 
Μέιε πνπ έρνπλ δηαγξαθεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία κπνξνχλ λα επαλαγξαθνχλ σο λέα 
χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ... 
 
 
 

Άξζξν 8 
Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, εθφζνλ 
έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην ζσκαηείν. 
Έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ., λα 
εθθξάδνπλ δεκφζηα ηε γλψκε ηνπο ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.., λα πξνηείλνπλ 
νηηδήπνηε θξίλνπλ φηη βνεζάεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 
Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα ελεκεξψλνληαη 
γηα ην πεξηερφκελν ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.., αθνχ ην δεηήζνπλ 
εγγξάθσο απφ ην Γ.. 
Μπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα 
ςήθνπ. Σν δηθαίσκα ιφγνπ επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 
Κάζε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα ζέηεη ζέκα ζρεηηθφ  κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Σελ εκεξνκελία εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ην Γ.. ζα νξίδεη 
ην πξνεδξείν θαη ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο κελφο. 
Όια ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο θαη 
δελ αλαγλσξίδεηαη θακία απνιχησο ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. 
Σν δηθαίσκα ησλ κειψλ λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη αζθείηαη απηνπξνζψπσο θαη 
φρη κε αληηπξφζσπν ή κε νπνηαδήπνηε κνξθή εθπξνζψπεζεο. 

 

Άξζξν 9 
Πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ είλαη νη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ.  
Σν  ζσκαηείν είλαη δπλαηφλ λα έρεη θαη έθηαθηα έζνδα απφ θιεξνλνκηέο, 
θιεξνδνζίεο, δσξεέο, επηρνξεγήζεηο παληφο είδνπο, απφ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα, σο θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ εηζπξάηηεηαη λφκηκα, φπσο έθηαθηεο 
ζπλδξνκέο γηα εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, αθφκα θαη απφ κε κέιε. 
Σα κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ νιφθιεξε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο 
αλεμάξηεηα απφ ην κήλα εγγξαθήο ηνπο. Η εηήζηα ζπλδξνκή νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ 
επξψ πελήληα (50,00). Σν πνζφ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο, αλαπξνζαξκφδεηαη 
εθάζηνηε απφ ηε Γ.. 
Η αλαπξνζαξκνγή δελ ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. 

 
Άξζξν 10 

Όξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε 
Δμειεγθηηθή επηηξνπή θαη ε Δθνξεπηηθή επηηξνπή ησλ αξραηξεζηψλ.  
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Άξζξν 11 
Σν ζσκαηείν δηαηεξεί ηα παξαθάησ βηβιία ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ: α) 
Μεηξψν κειψλ, β) Πξαθηηθφ Γελ. πλειεχζεσλ θαη ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.., γ) 
Δθζέζεσλ θαη απνθάζεσλ Δμειεγθηηθήο επηηξνπήο, δ)Σακείνπ, ε) Πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. 
 

Άξζξν 12 
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ 
θαη έρεη ηε γεληθή θαη ηειηθή αξκνδηφηεηα γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηηο ππνζέζεηο ηνπ. 
Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ην Γ.. 
Σαθηηθή Γ.. γίλεηαη κία (1) θνξά ην ρξφλν, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10 Απξηιίνπ 
σο 10 Μαΐνπ θαη ζα έρεη ζαλ ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, εθηφο απηψλ πνπ ζα 
θαζνξίδεη ην Γ.., ηνλ απνινγηζκφ ηεο δξάζεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ επφκελε, ηελ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δμειεγθηηθήο 
επηηξνπήο. 
Έθηαθηεο Γ.. ζπγθαινχληαη επίζεο φηαλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο ή έθηαθηα 
πεξηζηαηηθά είηε κε απφθαζε ηνπ Γ.., είηε κε αίηεζε ηνπ 1/4 ησλ ηακηαθψο εληάμεη 
κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ. 
Η Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/2 ησλ ηακηαθψο 
εληάμεη κειψλ. Μέινο ηεο Γ.. κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ άιιν κέινο κε 
εηδηθή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε. 
ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζπγθαιείηαη λέα Γ.. φρη λσξίηεξα απφ κία (1) εβδνκάδα, 
νπφηε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη απαξηία κε ηελ παξνπζία ησλ παξφλησλ. 
Γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηελ Γ.. πξέπεη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην ζσκαηείν. 
 

Άξζξν 13 
Οη απνθάζεηο ηεο Γ.. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  
Πξνθεηκέλνπ γηα αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ 
απαηηείηαη ε παξνπζία ζηε Γ.. ηνπ 2/3 ησλ ηακηαθψο εληάμεη κειψλ θαη απφθαζε κε 
πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ. 
 

Άξζξν 14 
Σα ζέκαηα ηεο Γ.. ηα πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ην Γ.. θαη ηα αλαθνηλψλεη καδί κε 
ηελ πξφζθιεζε γηα ηε Γ.. Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κπνξεί λα ζέζεη ζέκα 
ζηε Γ.., εθφζνλ απηφ γίλεη δεθηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Θέκαηα 
δηαδηθαζίαο θαη κνκθήο παίξλνπλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα. 
 

Άξζξν 15 
Σελ έλαξμε ηεο Γ.. θεξχζζεη ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ακέζσο ε Γ.. εθιέγεη 3κειέο 
πξνεδξείν ζην νπνίν δελ κεηέρνπλ κέιε ηνπ Γ.. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνεδξείνπ 
εθιέγεηαη ν πξφεδξνο ηεο Γ.., ν αλαπιεξσηήο θαη ν γξακκαηέαο. Σν πξνεδξείν 
αθνινπζεί πηζηά ηε ζεηξά ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ 
νκαιή δηεμαγσγή ηεο Γ.. 
 
 

Άξζξν 16 
Κάζε ςεθνθνξία ζηε Γ.. πνπ αθνξά αξραηξεζίεο, δεηήκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε 
δηνίθεζε, έγθξηζε ινγνδνζίαο θαη πξνζσπηθά γεληθψο δεηήκαηα είλαη άθπξε αλ δελ 
είλαη κπζηηθή. Κάζε δε ςεθνθνξία επί νπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο γίλεηαη δηα 
αλαηάζεσο ή δηα νλνκαζηηθήο θιήζεσο. Η κπζηηθή ςεθνθνξία γίλεηαη δηά 
ςεθνδειηίσλ. 
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Άξζξν 17 
ηε ηαθηηθή Γ.. θαη αλά δχν (2) ρξφληα πξνθεξχζζνληαη αξραηξεζίεο πνπ γίλνληαη 
κεηά απφ δχν (2) ην πνιχ εβδνκάδεο απφ ηε ιήμε ηεο Γ.. ηελ ίδηα Γ.. εθιέγεηαη 
3κειήο Δθνξεπηηθή επηηξνπή θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο. 
Γηθαίσκα ηνπ "εθιέγεζζαη" έρνπλ φια ηα ηαθηηθά κέιε. 
Γηθαίσκα ηνπ "εθιέγεηλ" έρνπλ φια ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, ηα νπνία είλαη 
ηακηαθά ελ ηάμεη. 
Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά απηψλ δελ κπνξνχλ λα 
είλαη ππνςήθηνη γηα Γ.. θαη εμειεγθηηθή επηηξνπή. Τπνςεθηφηεηεο γηα ηελ 
Δθνξεπηηθή επηηξνπή γλσζηνπνηνχληαη ζην Γ.. κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Γ.. 
Σν πξψην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ ζα εθιεγεί ζηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα γίλεη 
κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απφ ην Πξσηνδηθείν. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ 
πξψηνπ Γ.. ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ζσκαηείνπ ζα έρεη ε πξνζσξηλή Γηνηθνχζα 
Δπηηξνπή. 
 

Άξζξν 18 
Σεο Δθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη ην πιεηνςεθίζαλ κέινο. Οη απνθάζεηο ηεο 
ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. 
 

Άξζξν 19 
1. Σν Γ.. απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε. 
2. Σα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γ.. θαη εμειεγθηηθή επηηξνπή 
γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δθνξεπηηθή κέρξη θαη 5 ην πνιχ εκέξεο πξν ησλ εθινγψλ. 
Μεηά ηελ πξνζεζκία απηή ε Δθνξεπηηθή επηηξνπή, αθνχ εμεηάζεη ηελ ηππηθά δπλαηή 
ζπκκεηνρή ησλ, αλαθνηλψλεη ηνπο ππνςεθίνπο. 
3. Σα ςεθνδέιηηα είλαη φια ίζνπ κεγέζνπο θαη ζηαπξψλνληαη απφ ηνπο ςεθνθφξνπο 
κέρξη ηνλ αξηζκφ επηά (7) γηα ην Γ.. θαη ηξία (3) γηα ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή. 
πληάζζνληαη δε κε απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά. 
Σα ςεθνδέιηηα κπαίλνπλ ζε νκνηφκνξθνπο θαθέινπο πνπ έρνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ 
ζσκαηείνπ θαη κνλνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 

 
Άξζξν 20 

Σν Γ.. παξαδίδεη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηακηαθψο 
εληάμεη κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, λνκίκσο ππνγεγξακκέλε θαη βάζεη απηήο ελεξγείηαη ε 
ςεθνθνξία. Σα κέιε κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ θαη κε αληηπξνζψπνπο λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλνπο. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη κφλν έλα κέινο. 
Απηφο πνπ ςεθίδεη ζεκεηψλεηαη ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε θαη ππνγξάθεη ζε απηήλ 
έλαληη ηνπ νλφκαηνο ηνπ. Παίξλεη ςεθνδέιηην θαη θάθειν, ζθξαγηζκέλν κε ηε 
ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη κνλνγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, απνζχξεηαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν, ζέηεη ζηαπξφ δίπια ζην φλνκα ησλ 
ππνςεθίσλ, ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα ςεθίζεη, εζσθιείεη ηνχην ζην θάθειν θαη ζηε 
ζπλέρεηα ξίρλεη ηνχην ηδηνρείξσο ζηελ θάιπε. 
Η έλαξμε θαη ε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θεξχζζεηαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζα 
δηαξθεί δε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο. Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο, ε Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή αλνίγεη ηελ θάιπε, θαηακεηξά ηνπο θαθέινπο θαη ηα ςεθνδέιηηα,  θαζέλα 
απφ ηα νπνία κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ζηε ζπλέρεηα δηελεξγεί δηαινγή θαη 
θαηαξηίδεη πίλαθα κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηηο ςήθνπο ηηο νπνίεο έιαβε ν 
θαζέλαο. 
Γηα φια ηα αλσηέξσ ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθφ ζην νηθείν βηβιίν 
θαη αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο. 

 
Άξζξν 21 

Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. 
Σν ζχζηεκα εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο επηηξνπήο είλαη ε 
απιή αλαινγηθή. 
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Οη ςεθνθφξνη επηιέγνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο, ν νπνίνο ηίζεηαη 
πξηλ ή κεηά ην φλνκα ηνπ επηιεγφκελνπ ππνςεθίνπ. Φεθνδέιηην πνπ θέξεη 
πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε (5) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζεσξείηαη άθπξν. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλα θαη κφλν ςεθνδέιηην ηφηε νη πξψηνη επηά 
πιεηνςεθίζαληεο ηνπ ςεθνδειηίνπ απνηεινχλ ην Γ.. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ 
εμειεγθηηθή επηηξνπή. 
Οη απνηπρφληεο ππνςήθηνη γηα ην Γ.. θαη ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή απνηεινχλ ηνπο 
επηιαρφληεο κε ζεηξά αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε θαζέλαο. 
 

Άξζξν 22 
Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη απφ 7κειέο Γ.. ην νπνίν εθιέγεηαη γηα δχν (2) ρξφληα, 
εθπίπηεη δε απφ ηε ζέζε ηνπ αλ ςεθηζηεί ζε Γ.. πξφηαζε κνκθήο κε πιεηνςεθία 3/4 
ησλ παξφλησλ θαη ηακηαθά ελ ηάμεη κειψλ. 
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο κέινπο ή/θαη απαιιαγήο εθ ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπ αληηθαζίζηαηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ζην Γ.. απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα 
ππνςήθην θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο απηνχ απφ ηνλ επφκελν επηιαρφληα θνθ. 
 

Άξζξν 23 

Σν λέν Γ.. ζπλέξρεηαη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ πιεηνςεθίζαληνο ζπκβνχινπ θαη 
ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα εληφο ηνπ επνκέλνπ επηαεκέξνπ απφ ηεο εθινγήο, εθιέγνληαο 
ηνλ πξφεδξν, αληηπξφεδξν, γεληθφ γξακκαηέα, ηακία θαη ηξείο ζπκβνχινπο. 
Η εθινγή γίλεηαη κε ςεθνθνξία, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο, κε θιήξν. 
Αλ έλα κέινο ηνπ πξνεδξείνπ δηαπηζησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ 
εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληα ηνπ, ηφηε κε πξφηαζε ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ κειψλ 
ηνπ Γ.. θαη χζηεξα απφ κπζηηθή ςεθνθνξία, ην Γ.. κπνξεί λα ην απαιιάμεη ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, ζα παξακείλεη φκσο σο απιφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ. Σν κέινο ηνχην 
ζηε ζρεηηθή ςεθνθνξία ζηεξείηαη ςήθνπ. 
Σν Γ.. αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπ, ζε 
θνηλή ζπλεδξίαζε κε ηα κέιε ηνπ απεξρνκέλνπ Γ.. ηε θνηλή ζπλεδξίαζε 
παξαδίδνληαη ηα αξρεία, ε ζθξαγίδα, ην ηακείν θιπ. βηβιία σο θαη ε πεξηνπζία ηνπ 
ζσκαηείνπ, ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο. 

 

Άξζξν 24 
Σν Γ.. δηνηθεί ην ζσκαηείν, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, απνθαζίδεη ηε ιήςε 
θάζε κέηξνπ πξφζθνξνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 
ζσκαηείνπ θαη ελεξγεί γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 
ζσκαηείνπ αιιά θπξίσο εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ. . 
 

Άξζξν 25 
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ θάζε κήλα, έθηαθηα δε φπνηε θξηζεί ζθφπηκν θαη 
ζπγθαιείηαη δε απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γεληθφ γξακκαηέα, ή απφ ηξία (3) 
ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ, χζηεξα απφ αλαθνίλσζε πνπ ζα νξίδεη ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν 
θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ είλαη 
παξφληα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε. 
Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαζνξίδνληαη απφ ην 
πξνεδξείν, πξνζηίζεληαη δε θαη εθείλα πνπ πξνηείλνληαη απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ 
Γ.. 
Όια ηα κέιε ηνπ Γ.. είλαη άκηζζα, ην δε αμίσκα ηνπο ηηκεηηθφ. 
 

Άξζξν 26 
Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη αλνηθηέο γηα ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ. Αλ ππάξρεη 
ζνβαξφο ιφγνο θαη απνθαζηζζεί απφ ηξία κέιε ηνπ Γ.., ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη 
θιεηζηή. 
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Σν Γ.. απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη κε θαλεξή 
ςεθνθνξία, εθηφο απφ πξνζσπηθά ζέκαηα, πξφηαζε κνκθήο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
άιιν ζέκα πνπ ζα απνθαζίζεη ην Γ.. 
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ κεηξάεη δηπιή. 
Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ επζχλνληαη γηα απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε ζπλεδξηάζεηο 
πνπ δελ είλαη παξφληα ή δηαθψλεζαλ, ε δηαθσλία ηνπο δε βεβαηψλεηαη απφ ην 
πξαθηηθφ ηνπ Γ.. 
ηελ αξρή θάζε ζπλεδξίαζεο δηαβάδνληαη θαη επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο 
πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Άξζξν 27 

Αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα κειψλ ηνπ Γ.. 
α) Ο Πρόεδρος τοσ Γ.. πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ, ζπγθαιεί ην Γ.. θαη 
θαη’ εληνιή απηνχ ηελ Γ.., ειέγρεη ην Σακείν, έρεη ηελ γεληθή επνπηεία ηνπ πιιφγνπ, 
ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Γ. Γξακκαηέα θάζε έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ, εθπξνζσπεί ηνλ 
χιινγν ελψπηνλ θάζε Αξρήο ή Γηθαζηεξίνπ, εθδίδεη κε ηνλ Γ. Γξακκαηέα ηα 
εληάικαηα πιεξσκήο θαη γεληθά κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ θαη 
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ. 
Αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν Πξφεδξνο, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ 
πιιφγνπ ζε φια ηνπ ηα θαζήθνληα. Σνλ δε Αληηπξφεδξν αλαπιεξψλεη ν 
κεγαιχηεξνο ζε ειηθία ζχκβνπινο. 
β)  O Γ. Γραμματέας ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.., ηεξεί ηελ 
αιιεινγξαθία, ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ, ηα 
εληάικαηα πιεξσκήο, ηεξεί ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ 
εγγξάθσλ, ην Μεηξψν ησλ κειψλ, ηα βηβιία πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θαη 
ηεο Γ.., ηεξεί ηελ ζθξαγίδα θαη ην Αξρείν ηνπ πιιφγνπ. Αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν 
Γ. Γξακκαηέαο, ηνλ αλαπιεξψλεη ν λεφηεξνο απφ ηνπο πκβνχινπο. 
γ) Ο Σαμίας θξνληίδεη γηα νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζσκαηείνπ θαη 
έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ απφ ηα κέιε ηνπ, θαηαγξάθεη ηα 
απνθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηεξεί ην βηβιίν ηνπ ηακείνπ θαη εθδίδεη ηα 
γξακκάηηα εηζπξάμεσο θαη εληάικαηα πιεξσκήο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζην Γ.. 
ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ζσκαηείνπ.  
Γεληθά έρεη ηελ επζχλε ησλ ρξεκάησλ, θαηαζέηνληαο ην πέξαλ ησλ επξψ εθαηφλ 
πελήληα (150,00), ζε κία απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο, έρνληαο επίζεο θαη ην 
δηθαίσκα ηεο αλάιεςεο ησλ είηε εθάπαμ, είηε ηκεκαηηθά. Σνλ ηακία απφληα ή 
θσιπφκελν αλαπιεξψλεη έλαο εθ ησλ ζπκβνχισλ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γ..  
 

Άξζξν 28 
Η Δμειεγθηηθή επηηξνπή είλαη 3κειήο, πξνΐζηαηαη δε ζε απηή εθείλνο πνπ έιαβε ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο. Βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηα δχν απφ ηα κέιε 
ηεο. Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη λα ειέγρεη ην νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ έξγν ηνπ 
Γ.. θαη ηνπ ηακείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Πξέπεη δε λα ηεο 
παξέρνληαη αλά πάζα ζηηγκή φιεο νη δηεπθνιχλζεηο απφ ην Γ.. γηα ην ζθνπφ απηφ. 
ηα θαζήθνληα ηεο Δμειεγθηηθήο επηηξνπήο εληάζζεηαη θαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο 
έθζεζεο ηελ νπνία παξνπζηάδεη ζηηο απνινγηζηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ 
ηνπ ζσκαηείνπ. 

 
Άξζξν 29 

Η ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ είλαη θπθιηθή. ην θέληξν θέξεη ην ζρέδην ηξηψλ 
αλζξψπηλσλ θηγνχξσλ κε ηα ρέξηα ζε έθηαζε πηαζκέλα κεηαμχ ηνπο, πνπ 
πεξηθιείνληα πεξηκεηξηθά απφ ηνλ ηίηιν ηνπ ζσκαηείνπ «ΚΟΜΟ ΥΧΡΙ 
ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ». 
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Άξζξν 30 
Σν ζσκαηείν δελ δηαιχεηαη εθφζνλ παξακέλνπλ δέθα (10) ηαθηηθά κέιε ηνπ 
. 

Άξζξν 31 
Ό,ηη δελ, πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ξπζκίδεηαη απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κειψλ, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηε Ννκνζεζία 
πεξί σκαηείσλ. 
 

Άξζξν 32 
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηξηάληα δχν (32) άξζξα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ, εγθξίζεθε θαη ςεθίζηεθε νκφθσλα ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 
2010 απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθιήζεθε εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ζην 
γξαθείν ηνπ σκαηείνπ, ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε θαη ζα ηζρχζεη φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην ηεξνχκελν 
βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 
 

 
ΑΘΗΝΑ, 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2010 

 

 

 


