ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»
Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ». Η επωνυμία του σωματείου μπορεί να αναφέρεται και
με τα αρχικά γράμματα «Π.Ε.Ε.Π.Σ.». Η επωνυμία του σωματείου στην αγγλική γλώσσα
είναι «HELLENIC VOLUNTEER FIREFIGHTERS ASSOCIATION» και στη γερμανική
γλώσσα είναι «VERBAND DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR GRIECHENLANDS».
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Το σωματείο μπορεί επίσης να
διατηρεί παραρτήματα των γραφείων του προς διευκόλυνση των εργασιών του και
εξυπηρέτηση των μελών του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΙ
1.

Οι σκοποί του Σωματείου είναι :

α.

Η διαφύλαξη, προάσπιση, ενίσχυση, κατοχύρωση και εκσυγχρονισμός του

θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη που υπηρετεί σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή
Πυροσβεστικά Κλιμάκια ή άλλες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
β.

Η εξύψωση του κύρους των εθελοντών πυροσβεστών, η ανάδειξη της αξίας

και σημασίας της ύπαρξης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη στο Πυροσβεστικό Σώμα
και της προσφοράς των εθελοντών πυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο.
γ.

Η προστασία, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των θεσμικών και

κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και των νομίμων δικαιωμάτων τους.
δ.

Η συμβολή στην βελτίωση της θέσης των εθελοντών πυροσβεστών σε κάθε

επίπεδο, στην ανάπτυξη της οργάνωσης των εθελοντών πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό
Σώμα και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους για την καλύτερη εκπλήρωση της

κοινωφελούς αποστολής τους και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του κοινωνικού
συνόλου.
ε.

Η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και η σύσφιξη

των δεσμών μεταξύ των εθελοντών πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα και των
μονίμων και εποχικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μεταξύ των
εθελοντών πυροσβεστών και των Ελλήνων πολιτών.
στ.

Η διαφώτιση και ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και φορέων και

γενικότερα της κοινής γνώμης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του.
ζ.

Η

ευαισθητοποίηση

της

κοινής

γνώμης

για

την

προστασία

του

περιβάλλοντος και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και η εμπέδωση στο κοινό της
αγάπης για τη φύση.
η.

Η ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας των

πολιτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμύρων και των κάθε
είδους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
Άρθρο 4
ΜΕΣΑ
Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται και πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο
και πρόσφορο μέσο και ειδικότερα :
α.

Με τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του

θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου του εθελοντή πυροσβέστη στο χώρο του
Πυροσβεστικού Σώματος.
β.

Με τις παρεμβάσεις του σωματείου (αναφορές, υπομνήματα, καταγγελίες,

εισηγήσεις) προς τις αρμόδιες νομοθετικές, εκτελεστικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές
για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των μελών του.
γ.

Με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων,

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων πρόσφορων και κατάλληλων για την συνεχή ενημέρωση των
μελών του σωματείου, των αρμοδίων αρχών και φορέων και της κοινή γνώμης.
δ.

Με την συγκρότηση ομάδων εργασίας και συμβουλευτικών επιτροπών για

την συλλογική επεξεργασία των θέσεων του σωματείου για τα προβλήματα των μελών του
και την προβολή των προβλημάτων αυτών με ανακοινώσεις στον Τύπο, επαφές με τη
φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, με πολιτικούς φορείς,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής
δραστηριότητας στα πλαίσια πάντα του Συντάγματος και των νόμων.
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ε.

Με την συνεργασία και συνεχή επαφή του σωματείου με τις πρωτοβάθμιες

και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις των μονίμων και εποχικών υπαλλήλων του
Πυροσβεστικού Σώματος.
στ.

Με την παροχή κάθε είδους βοήθειας προς τα μέλη του σωματείου για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν υπό την ιδιότητά τους ως εθελοντές πυροσβέστες στο
χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος, και με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού
αλληλοβοήθειας για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των μελών και των οικογενειών
τους.
ζ.

Με την έκδοση βιβλίων, εντύπων, περιοδικών επιμορφωτικού και

επιστημονικού περιεχομένου, τη λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, κοινωνικών
εκδηλώσεων, την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο κλπ.
Άρθρο 5
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ
1. Ως μέλη του σωματείου μπορούν να γραφούν με αίτησή τους οι εθελοντές
πυροσβέστες (άνδρες και γυναίκες) που παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο
Πυροσβεστικό Σώμα και ειδικότερα σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς, σε Πυροσβεστικά
Κλιμάκια, σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και σε Εθελοντικά Πυροσβεστικά
Κλιμάκια καθώς και σε άλλες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την ελληνική
επικράτεια.
2. Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου, εκτός της ιδιότητας του εθελοντή
πυροσβέστη που βεβαιώνεται εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού
Σώματος, απαιτείται:
α)

Να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που να περιέχει τα

πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο) καθώς
και τον αριθμό μητρώου της ταυτότητας που κατέχει ως εθελοντής πυροσβέστης στο
Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και τον Πυροσβεστικό Σταθμό ή Κλιμάκιο όπου υπηρετεί.
β)

Να δηλώσει με την αίτησή του την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων

του παρόντος καταστατικού.
γ)

Να καταβάλει το ποσό που έχει οριστεί για εγγραφή και το αντίστοιχο ποσό

της συνδρομής του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης,
υποχρεούται είτε να εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών που
διατηρεί το σωματείο ή να απορρίψει αυτή αιτιολογημένα, γνωρίζοντας παράλληλα
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εγγράφως τη σχετική απόφασή του στον αιτούντα. Εάν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος του μηνός και δεν έχει λάβει χώρα σχετική γραπτή
ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου, τότε νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την
αίτησή του.
4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εγγραφής και το
κάνει έγκαιρα γνωστό γραπτά στον ενδιαφερόμενο, αυτός δύναται να προσφύγει στην
πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία
πριν από κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση
γίνεται με γραπτή αίτησή του που κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Διοικητικό
Συμβούλιο πριν από τη σύγκληση, οπότε το θέμα του συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στα
προς συζήτηση θέματα, σε διαφορετική δε περίπτωση δεν συζητείται.
5. Η εγγραφή νέων μελών δεν επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα των τριάντα (30)
ημερών πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του σωματείου είναι μεταξύ τους ισότιμα και έχουν το δικαίωμα:
α)

να συμμετέχουν, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να ελέγχουν και να

διατυπώνουν την κριτική τους στις Γενικές Συνελεύσεις,
β)

να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από τη δράση του σωματείου,

γ)

να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του σωματείου,

δ)

να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του

σωματείου και να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων του Σωματείου με έξοδά τους,
ε)

να υποβάλουν γραπτές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να

ασκούν έλεγχο στη διοίκηση του σωματείου.
2. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του σωματείου,
εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3. Τα μέλη του σωματείου που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το σωματείο
οικονομικές τους υποχρεώσεις στερούνται του δικαιώματός τους να παραστούν, να
συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από την
Γενική Συνέλευση δύναται πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες προς το
σωματείο και στο κοινωνικό σύνολο να αναγορευτούν ως επίτιμα μέλη. Η θέση του
επίτιμου μέλους είναι τιμητική. Το επίτιμο μέλος δεν έχει τα δικαιώματα του εκλέγειν και
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του εκλέγεσθαι ούτε τα άλλα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, εκτός από το δικαίωμα της συμμετοχής και του λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.
Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται :
α)

Να τηρούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και

τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
β)

Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα

του σωματείου και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη του
σωματείου και να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του.
γ)

Να μην στρέφονται ενάντια του σωματείου, να μην εμποδίζουν την εκτέλεση

των αποφάσεων των συλλογικών του οργάνων, να μην αντιστρατεύονται και να μην
καταστρατηγούν τους σκοπούς του σωματείου και γενικότερα να αποφεύγουν κάθε
ενέργεια ή δραστηριότητα ή συμπεριφορά, η οποία δύναται να μειώσει το κύρος του
σωματείου και των μελών του.
δ)

Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και εμπροθέσμως τις προς το σωματείο

οικονομικές τους υποχρεώσεις.
ε)

Να γνωστοποιούν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου,

χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή των στοιχείων τους. Στην περίπτωση δε που μέλος
του σωματείου παύσει για οποιονδήποτε λόγο να είναι εθελοντής πυροσβέστης,
οφείλει άμεσα να γνωστοποιήσει αυτό εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του
σωματείου.
2. Οι υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουν στο Σωματείο τα μέλη του, υπό την ιδιότητά τους
ως μελών και σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν άρθρο,
παρέχονται χωρίς αμοιβή.
Άρθρο 8
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την ιδιότητά του αυτή και να
αποχωρήσει από το σωματείο με απλή γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του σωματείου.
2. Το μέλος που παραιτείται και αποχωρεί οικειοθελώς παύει αυτοδίκαια να αποτελεί
μέλος του σωματείου από την ημέρα υποβολής στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου
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της έγγραφης δήλωσής του. Αυτονόητο είναι ότι το μέλος αυτό παραιτείται αυτοδίκαια και
από τα αξιώματα που τυχόν κατείχε στα καταστατικά όργανα του σωματείου.
3. Το μέλος που παραιτείται και αποχωρεί οικειοθελώς από το σωματείο δύναται να
αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του μέλους μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημέρα
που παραιτήθηκε και εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος
καταστατικού και ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία εγγραφής
νέου μέλους και καταβάλει το σύνολο των εισφορών από την ημέρα που αποχώρησε μέχρι
την νέα εγγραφή του. Αυτονόητο είναι ότι αποκλείεται ρητά η επανάκτηση των αξιωμάτων
που το μέλος αυτό κατείχε πριν την υποβολή της παραίτησής του.
Άρθρο 9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Μέλος χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους και διαγράφεται υποχρεωτικά από
το σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που έχει
διαπιστωτικό χαρακτήρα :
α)

Όταν παύσει να είναι εθελοντής πυροσβέστης στο χώρο του Πυροσβεστικού

Σώματος ή όταν του αφαιρεθεί νομίμως η ιδιότητα αυτή.
β)

Αμέσως μετά την κατάταξή του στο Πυροσβεστικό Σώμα.

γ)

Εάν δεν συμμετέχει στις δύο (2) τελευταίες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της

διοίκησης του σωματείου, εφόσον η αποχή του αυτή δεν οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας.
δ)

Όταν καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών του πέραν του έτους και δεν

τακτοποιήσει αυτές μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα το
καλέσει εγγράφως ο Ταμίας. Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτό,
εγγράφεται εκ νέου αν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές.
ε)

Όταν καταδικασθεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας από

πρόθεση, χρήσης, διάθεσης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών, ληστείας, κλοπής,
υπεξαίρεσης,

λαθρεμπορίας,

δωροδοκίας-δωροληψίας,

παραχάραξης,

πλαστογραφίας, απάτης, εκβίασης, εμπρησμού, εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Σε
περίπτωση δε άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους του σωματείου για τα ως
άνω αναφερόμενα αδικήματα, η ιδιότητά του ως μέλους αυτοδίκαια αναστέλλεται
μέχρις εκδόσεως αμετάκλητης απόφασης.
Στα διαγραφόμενα μέλη, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό από τις εισφορές ή άλλους
πόρους του Σωματείου.
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Η κατάσταση της μακροχρόνιας ασθένειας δεν συνεπάγεται την διαγραφή του
μέλους από το σωματείο.
Άρθρο 10
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης συμπεριφοράς μέλους, που αντίκειται στον Νόμο, ή
αντιστρατεύεται και καταστρατηγεί συστηματικά τους σκοπούς και τα συμφέροντα του
Σωματείου, ή όταν μέλος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του και εν γένει
προβαίνει σε ενέργειες που μειώνουν το κύρος του Σωματείου καθώς επίσης δεν
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώμα ως εθελοντής
πυροσβέστης, επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης ποινές που είναι :
α)

Γραπτή επίπληξη

β)

Προσωρινή αποβολή μέχρι έξι (6) μήνες

γ)

Οριστική αποβολή.

2.

Οι ποινές της γραπτής επίπληξης και της προσωρινής αποβολής

επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ληφθεί με
πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, η δε ποινή της οριστικής αποβολής
επιβάλλεται από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επιλαμβάνεται του θέματος, είτε μετά από πρόταση
τριών (3) τουλάχιστον μελών του,

είτε μετά από αίτηση τριάντα

(30) μελών του

σωματείου.
3. Ειδικά για την επιβολή της ποινής της οριστικής αποβολής, απαιτείται όπως η
εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3
των μελών του.
4. Στην περίπτωση που κινείται η πειθαρχική διαδικασία για την επιβολή της ποινής
της οριστικής αποβολής, το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν διαμορφώσει την πρότασή του, και
η Γενική Συνέλευση πριν την λήψη απόφασης θα πρέπει να ακούσει τις απόψεις του
πειθαρχικά διωκόμενου μέλους, το οποίο έγκαιρα προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον θα
πρέπει να έχει κληθεί προς τούτο εγγράφως. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους, η
απόφαση λαμβάνεται ερήμην του.
Δεν μπορεί να επιβληθεί καμία ποινή στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας
ανακοίνωσης των εκλογών και της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών.
5. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής
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αποβολής δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να ζητήσει την
ακύρωση της σε βάρος του πειθαρχικής απόφασης και της επιβληθείσας με αυτήν
πειθαρχικής ποινής κατά την ΑΚ 88 παρ. 2.
Το μέλος που αποβλήθηκε θεωρείται ότι έχει διαγραφεί οριστικά από το Σωματείο
μετά την άπρακτη παρέλευση των οριζόμενων στο παρόν Καταστατικό και στο νόμο
προθεσμιών για άσκηση προσφυγής ή αγωγής καθώς και με την τελεσιδικία της
απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Άρθρο 11
ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Οι πόροι του σωματείου προέρχονται :
α)

Από τα δικαιώματα εγγραφής και τις υποχρεωτικές ετήσιες συνδρομές των

μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β)

Από τις έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο.
γ)

Από τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, διάφορες

εκδηλώσεις, εορτές, εσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές κλπ. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή
δωρεών που γίνονται ανώνυμα, σύμφωνα με το Νόμο.
δ)

Από κάθε άλλο τακτικό ή έκτακτο έσοδο που έχει νόμιμη προέλευση.

2. Ποσό άνω των χιλίων (1.000,00) Ευρώ κατατίθεται σε αναγνωρισμένο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το πιο πάνω ποσό είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Για να αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από το σωματείο απαιτείται πάντοτε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, η δε εκμετάλλευση αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
συνεπάγεται την ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης επίσης το σωματείο μπορεί να μεταβιβάσει την κυριότητα της ακίνητης
περιουσίας του.
4. Η διαχειριστική περίοδος είναι αντίστοιχη με το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα
στις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις των μελών του σωματείου.
5. Περιουσία του σωματείου αποτελεί το χρηματικό ποσό του ταμείου του, καθώς και
κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο που αποκτήθηκε από τους παραπάνω
πόρους του σωματείου.
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Άρθρο 12
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Κάθε μέλος καταβάλει άπαξ για δικαίωμα εγγραφής το ποσό των δέκα Ευρώ (€10)
και υποχρεωτική ετήσια συνδρομή το ποσό των είκοσι Ευρώ (€ 20) το οποίο καταβάλλεται
εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για το τρέχον έτος.
Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την
κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών.
Τα μέλη οφείλουν να καταβάλουν τις συνδρομές και εισφορές τους απ’ ευθείας στο
σωματείο.
Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μέχρι του διπλασίου των ποσών που έχουν καθορισθεί τελευταία και ανάλογα
με τις επικρατούσες κάθε φορά οικονομικές συνθήκες του σωματείου.
Άρθρο 13
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Όργανα του σωματείου είναι :
α)

Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.).

β)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

γ)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγονται με
προσωπική παρουσία των εκλογέων μελών του Σωματείου και πάντα με μυστική
ψηφοφορία, όπως ορίζεται στο Νόμο.
3. Δικαίωμα να εκλέξουν ή να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις στο σωματείο. Δικαίωμα υποψηφιότητας δεν έχουν τα μέλη
του σωματείου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξάγει τις
εκλογές. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και
υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για
κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα
άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση δύναται ν’ αποφασίσει για ζήτημα που υπάγεται στην
αρμοδιότητα άλλου καταστατικού οργάνου, εάν το ζήτημα αυτό υπαχθεί στην κρίση της
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μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του εν λόγω καταστατικού οργάνου, οπότε
φέρει αυτή την ευθύνη.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει ως αρμοδιότητες :
α)

Να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ελέγχει τη δράση τους.
β)

Να κρίνει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου Διοικητικού

Συμβουλίου.
γ)

Να εγκρίνει ή απορρίπτει τους ετήσιους ισολογισμούς, να εγκρίνει,

τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και να αποφασίζει για
την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ)

Να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του

σκοπού και τη διάλυση του σωματείου.
3. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό
Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/20 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με γραπτή αίτησή
τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση
θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει
και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα μέλη που υπέβαλαν τη μη συζητηθείσα αίτηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλέσουν μόνα τους τη Γενική Συνέλευση.
5. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ετήσιας τακτικής Γενικής
Συνέλευσης γίνονται γνωστά στα μέλη του σωματείου με ανακοινώσεις και κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. Για την έκτακτη Γενική
Συνέλευση ισχύουν τα ίδια εκτός αν υπάρχει κατεπείγον θέμα κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός.
6. Η συμμετοχή των μελών του σωματείου στη Γενική Συνέλευση γίνεται
αυτοπρόσωπα. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με
οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και
έκτακτης) διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση των χεριών κατά την
έναρξη αυτής και αμέσως μόλις διαπιστωθεί η απαρτία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
7. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τίθενται στην κρίση των μελών:
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α)

Η έκθεση της δράσης και του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού

Συμβουλίου.
β)

Ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για

την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ)

Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής

Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
δ)

Κάθε τρία (3) έτη την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις

αρχαιρεσίες για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ)

Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από

το Διοικητικό Συμβούλιο ή αποφασίσει η ίδια η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση
αυτή τα θέματα τίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με γραπτή
πρόταση του 1/20 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών προς το
Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις απαιτείται η
παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν
δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2)
ημέρες μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του
ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει
απαρτία τότε μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες συγκαλείται τρίτη κατά την
οποία υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών που παρευρίσκονται.
Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν μπορούν να προστεθούν στην ημερήσια
διάταξη νέα θέματα, εκτός αν ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα απόφαση.
9. Αν η συζήτηση των θεμάτων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν
περατωθεί την καθορισμένη ημερομηνία, τότε η συζήτηση συνεχίζεται σε άλλη ημερομηνία
που καθορίζεται από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εξαντληθούν όλα τα
θέματα. Σε αυτή την περίπτωση η Γενική Συνέλευση θεωρείται συνέχεια και ότι ποτέ δεν
διακόπηκε.
10. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση του χεριού και ποτέ δια
βοής. Προκειμένου όμως για αρχαιρεσίες Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής
Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
και προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική.
Επίσης, η ψηφοφορία είναι μυστική στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή έχει
ορισθεί από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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11. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει (ανακαλέσει) τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή ορισμένα εξ αυτών μόνο αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος και με τον απαράβατο όρο ότι το θέμα της παύσης θα περιλαμβάνεται στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αναγράφονται στην πρόσκληση και η ψηφοφορία είναι
μυστική, διαφορετικά η απόφαση είναι άκυρη.
Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών και να αποφασίσουν για την παύση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών.
12. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά,
λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως μυστικής
ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία έως και του ενός
τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο
αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται μία φορά κάθε χρόνο, γίνεται ο
απολογισμός της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός του,
ακολουθεί συζήτηση και η συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση ή όχι
των πεπραγμένων και των απολογισμών.
Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με προκαθορισμένα θέματα και για
την απαρτία, ισχύει ότι και για τις τακτικές.
Άρθρο 15
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν δεν έχει ληφθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το Καταστατικό και τους Νόμους. Επίσης και αν παραβρέθηκαν
πρόσωπα που δεν ήταν μέλη του σωματείου και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το
αποτέλεσμα. Στην κατηγορία των προσώπων αυτών δεν υπάγονται τυχόν προσκαλούμενα
από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου τρίτα πρόσωπα (νομικοί σύμβουλοι,
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων κλπ).
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Άρθρο 16
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΧΑΙΡΡΕΣΙΕΣ
1. Οι εκλογές προκηρύσσονται μέσα στον επόμενο μήνα από την Τακτική Γενική
Συνέλευση κάθε τρίτου έτους και η οποία καθορίζει την ημερομηνία και τον τόπο
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου εκλέγει µία 3µελή Εφορευτική
Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά µέλη, για τη διεξαγωγή των εκλογών. Στην
Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη οι υποψήφιοι για τα όργανα
της διοίκησης του σωματείου. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, διεξάγεται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο στο οποίο οι υποψήφιοι κατατάσσονται με αλφαβητική σειρά και η ψηφοφορία
είναι μυστική. Η Εφορευτική Επιτροπή, ενεργούσα συλλογικά προβαίνει σε όλες τις
αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (υλικά
αρχαιρεσιών, ανακοινώσεις προς τα μέλη του σωματείου κλπ) και διενεργεί τις αρχαιρεσίες.
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του
μητρώου των μελών του σωματείου επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα, με βάση το οποίο διεξάγει τις αρχαιρεσίες.
3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή με έγγραφη
ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι την 22.00 ώρα της 10ης ημέρας πριν την
πρώτη ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του και το όργανο διοίκησης για το οποίο θέτει υποψηφιότητα.
Εντός της ως άνω προθεσμίας η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ανακηρύξει τους
υποψήφιους. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων, δεν μπορεί υποψήφιος να ανακαλέσει
την υποψηφιότητά του και υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων φροντίζει για την
εκτύπωση των ψηφοδελτίων και μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του σωματείου,
ανακοινώνοντας τα ονόματα των υποψηφίων.
5. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους. Για την ανάδειξη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καταρτίζεται ένα ψηφοδέλτιο.
6. Τα μέλη του σωματείου, δύναται να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα με ένα από
τους κάτωθι τρόπο:
α. μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας
β. μέσω αλληλογραφίας.
γ. μέσω συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
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Δικαίωμα ψηφοφορίας μέσω αλληλογραφίας ή μέσω συστήματος ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας έχουν όσα μέλη υπηρετούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες εκτός Περιφέρειας
Αττικής, εφόσον το γνωστοποιήσουν στην Εφορευτική Επιτροπή το αργότερο έως δέκα
μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγή των εκλογών.
Κάθε εκλογέας δικαιούται να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς
προτίμησης για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) σταυρό
προτίμησης για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Η διαδικασία για την συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας
αρχίζει στις 10.00 το πρωί ώρα της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και λήγει στις
16.00 ώρα της ίδιας ημερομηνίας. Κάθε εκλογέας με την επίδειξη της ταυτότητας του
εθελοντή πυροσβέστη που χορηγείται από το Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλου δημοσίου
εγγράφου (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει η
ταυτότητά τους, παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο και αποσύρεται σε
ειδικό χώρο (παραβάν), όπου σημειώνει δίπλα στο όνομα ή ονόματα του υποψηφίου ή
υποψηφίων που επιθυμεί, σταυρό προτίμησης, και αφού βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα στο
φάκελο, κλείνει ερμητικά αυτόν. Στη συνέχεια ο εκλογέας ρίχνει το φάκελο στην κάλπη,
που υπάρχει μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή, υπογράφει στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας,
στο οποίο έχει τεθεί η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, ότι ψήφισε και αποχωρεί.
8. Για την ψηφοφορία µε αλληλογραφία η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει στα
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που έχουν προηγουμένως με αίτηση τους προς αυτήν
εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν, φάκελο στον οποίο περιέχεται φάκελος
ψηφοφορίας µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, κοινός ταχυδρομικός φάκελος µε
μέγεθος μεγαλύτερο από τους φακέλους ψηφοφορίας και το σχετικό ψηφοδέλτιο. Η
αποστολή του εκλογικού υλικού πραγματοποιείται μέσω συστημένης αλληλογραφίας στην
διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος στην αίτηση πρόθεσης συμμετοχής στις εκλογές ως
εκλογέας. Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον εκλογικό
φάκελο, τον οποίο κλείνει και στη συνέχεια, τον θέτει στον ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό
φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίο και σημειώνει ευκρινώς τα στοιχεία του ως αποστολέα.
Έπειτα ταχυδρομεί αυτόν επί αποδείξει στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής το
ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθάσει έγκαιρα μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα
διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Οι φάκελοι που θα φθάσουν, μετά τη λήψη της ψηφοφορίας
δεν γίνονται δεκτοί και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι εμπρόθεσμοι ειδικοί
(κοινοί) ταχυδρομικοί φάκελοι φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής
Επιτροπής μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
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9. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αυτοπρόσωπης
ψηφοφορίας και προτού διενεργήσει τον έλεγχο και καταμέτρηση των ψήφων, προβαίνει
στ’ ακόλουθα:
α) Ανοίγει του ειδικούς (κοινούς) ταχυδρομικούς φακέλους και επιβεβαιώνει το
ονοματεπώνυμο του αποστολέα στη γενική κατάσταση εκλογέων. Συγχρόνως καταχωρεί τα
ονοματεπώνυμα των αποστολέων και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας σε ξεχωριστή στήλη µε
τη μνεία «ψηφίσαντες δι’ αλληλογραφίας». Οι ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας μετά το άνοιγµά
τους καταστρέφονται από τον Πρόεδρο της Eφορευτικής Επιτροπής.
β) Ελέγχει όλους τους σφραγισμένους φακέλους ψηφοφορίας που περιέχονται στους
ειδικούς φακέλους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτοί φέρουν οποιοδήποτε
διακριτικό σημείο ή ένδειξη, ικανή να προσδιορίσει τον αποστολέα τους, τότε οι φάκελοι
αυτοί θεωρούνται ως ψήφοι που πραγματοποιήθηκαν με την αυτοπρόσωπη διαδικασία.
Για τη βεβαίωση των παραπάνω ενεργειών γίνεται ειδική σχετική μνεία στο βιβλίο
των πρακτικών. Αν διαπιστωθεί ότι διενεργήθηκε διπλοψηφία, ακυρώνεται η ψήφος και η
Εφορευτική Επιτροπή κάνει μνεία στο πρακτικό, όπου στην περίπτωση κατά την οποία
τεκμαίρεται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκλογέα, υποβάλλεται αρμοδίως αίτημα
επιβολής του από την Ένωση, της ποινής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή.
10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη,
καταμετρεί τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες που διαπιστώνει,
αφού συγκρίνει µε την κατάσταση των ψηφισάντων προβαίνει στην αποσφράγιση τους και
στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Ακυρότητα του ψηφοδελτίου προκαλεί
οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμά του, έτσι ώστε να παραβιάζεται η
μυστικότητα της ψηφοφορίας. Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφοφορίας, οι σταυροί
προτίμησης σημειώνονται µε στυλό μπλε ή μαύρης μελάνης άλλως υπάρχει ακυρότητα.
11. Για την ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος απαιτείται η χρήση ενός απλού
προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο (Web browser) και ενός ψηφιακού προγράμματος
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το οποίο να εγγυάται το απόρρητο και αδιάβλητο της ψήφου
σύμφωνα με τον προγραμματιστή. Με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής το εν λόγω
πρόγραμμα ενεργοποιείται κατά την ίδια μέρα και ώρα που πραγματοποιείται και η
ψηφοφορία δια αυτοπρόσωπης παρουσίας προκειμένου οι εκλογείς να καταχωρίσουν την
ψήφο τους.
12. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή πραγματοποιεί την
καταμέτρηση των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
και ακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων που εξελέγησαν κατά σειρά επιτυχίας και σε
αριθμό ίσο µε τον προβλεπόμενο για κάθε όργανο από το παρόν καταστατικό. Οι λοιποί που
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δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικοί και κατατάσσονται και αυτοί κατά σειρά
ανάλογα µε τους ψήφους που έλαβαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, για τις ενέργειες και
πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, συντάσσει ενιαίο πρακτικό,
στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία και υπογράφεται από όλα τα µέλη της και το
δικαστικό αντιπρόσωπο.
Άρθρο 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
1. Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία
του οποίου είναι τριετής. Με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του Δ.Σ.
που εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης η θητεία δύναται να παραταθεί, μετά τη λήξη της
μέχρι και για έξι (6) μήνες άπαξ . Για την παράταση της θητείας απαιτείται η απόφαση να
ληφθεί από τα ¾ των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του παραλαμβάνει από την Εφορευτική
Επιτροπή με την φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου την σφραγίδα και τα βιβλία
του σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την φροντίδα του
πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης αυτού, από
οποιονδήποτε εκλεγέντα σύμβουλο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του και
εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό
Γραμματέα και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου.
Η εκλογή γίνεται χωριστά κάθε φορά για κάθε διακεκριμένη θέση με ενιαίο
ψηφοδέλτιο και εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης, και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία δεν
επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο σύμφωνα με το Νόμο και
το Καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του
σωματείου, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον αυτών και εισηγείται τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων και τις θέσεις του σωματείου, μεριμνά για την είσπραξη των
εσόδων, συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό, προϋπολογισμό και απολογισμό,
διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την
σωστή αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το σωματείο, εκτελεί τις
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αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και
καθορίζει τις αμοιβές του και γενικότερα εκφράζει και υλοποιεί το Καταστατικό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα
όσες φορές είναι ανάγκη. Οι έκτακτες συνεδριάσεις ορίζονται από τον Πρόεδρο με
πρωτοβουλία του ή με αίτηση τεσσάρων (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην τελευταία περίπτωση η σύγκλιση είναι υποχρεωτική και μάλιστα μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από της υποβολής της αίτησης. Στην πρόσκληση για συνεδρίαση αναγράφονται
υποχρεωτικά και τα θέματα που είναι για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία αν στην συνεδρίαση παραβρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος
εξουσιοδοτημένο από αυτόν και στην περίπτωση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατόπιν αιτήσεως μελών, κάποιο από τα μέλη αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία

των

παρόντων

μελών.

Στην

περίπτωση

ισοψηφίας,

η

ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται μία ακόμα φορά, αφού παραλειφθούν οι προτάσεις που έλαβαν τις
λιγότερες ψήφους, και επί νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στην
περίπτωση ισοψηφίας επί μυστικής ψηφοφορίας γίνεται κλήρωση.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού
υπογράφουν τα τηρούμενα πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεωτικά η γνώμη των
μειοψηφησάντων μελών. Στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται απ’ ευθείας πρακτικό
συνεδρίασης, υπογράφεται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
το πρόχειρο πρακτικό που τηρείται από το Γενικό Γραμματέα και περιέχει τις ληφθείσες
αποφάσεις. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται τα πρακτικά της προηγούμενης
συνεδρίασης και επικυρώνονται, αν δεν έχουν επικυρωθεί στην ίδια συνεδρίαση και
υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα σε αυτήν.
6. Όλες οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες και δεν
μπορούν τα μέλη του να παρέχουν προς το σωματείο εξαρτημένες εργασίες με αμοιβή, ούτε
να συντάσσουν συμβάσεις που αποσκοπούν στην αμοιβή τους (άμεση ή έμμεση) για
οποιαδήποτε αιτία.
7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3)
συνεχόμενες συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, αντικαθίσταται με φροντίδα του Προέδρου
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος που
έχει σειρά. Η απόφαση για την αντικατάσταση λαμβάνεται, αφού προηγουμένως το μέλος
που απουσιάζει κληθεί εγγράφως να εκθέσει τους λόγους της απουσίας του.
Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται σε
αναπλήρωσή του ο πρώτος κατά τη σειρά εκλογής του αναπληρωματικός. Αν δεν υπάρχουν
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επιλαχόντες ή τυχόν εξαντλήθηκε ο πίνακας των αναπληρωματικών και το Διοικητικό
Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει τη νόμιμη απαρτία των πέντε (5) μελών δεν γίνονται
συμπληρωματικές

εκλογές και το Διοικητικό Συμβούλιο εξαντλεί τη θητεία του. Σε

περίπτωση όμως που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από πέντε (5)
προκηρύσσονται εκλογές.
Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να γίνει αν το αποφασίσει η
πλειοψηφία του και οπωσδήποτε σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου.
Άρθρο 18
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού,
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ή
αναβάλει δικαιολογημένα αυτή. Φροντίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα για την εκτέλεση
όλων των αποφάσεων. Εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις της και ενώπιον κάθε
Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα
έγγραφα, χρηματικά εντάλματα και φροντίζει γενικά για τη σωστή λειτουργία του
σωματείου.
2. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και
αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεων που του αναθέτει ο Πρόεδρος τον οποίο και
αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας και του
Αντιπροέδρου, αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.
Άρθρο 19
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών, φυλάει το αρχείο και τη
σφραγίδα του σωματείου, φροντίζει για την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις και τις άλλες
υποθέσεις του σωματείου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα χρηματικά εντάλματα και τις
συμβάσεις του σωματείου με τρίτους, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τον
απολογισμό δράσης.
2. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας, ο οποίος φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων του σωματείου,
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ταξινομεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και συνεργάζεται με τον Γενικό
Γραμματέα.
Άρθρο 20
ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Ταμίας διευθύνει την ταμειακή διαχείριση του σωματείου, ενεργεί τις εισπράξεις
με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή αυτού
και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου θέτει σε γνώση των μελών την κίνηση του λογαριασμού του σωματείου και των
γενόμενων στο μεσοδιάστημα δαπανών. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία αριθμημένα και
υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και υποβάλλει έγκαιρα στην κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου τον προϋπολογισμό και απολογισμό και ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό
Συμβούλιο για την ταμειακή κατάσταση του σωματείου. Ο Ταμίας ελέγχεται από την
Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.
2. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου που υποδεικνύεται υπεύθυνα από αυτό, αποκλειομένου του Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα.
Άρθρο 21
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή και διενέργεια των
εκδηλώσεων του σωματείου, για τις οποίες συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον
προϋπολογισμό. Μεριμνά για την αποστολή της αλληλογραφίας και πάσης φύσης
ενημερωτικών εντύπων στα μέλη του σωματείου.
2. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων διευθύνει τις δημόσιες σχέσεις του σωματείου,
είναι υπεύθυνος τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης και φροντίζει για την πρόσκλησή
τους στις διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου. Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για
την έκδοση εφημερίδων, εντύπων και περιοδικών.
Άρθρο 22
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα
αναπληρωματικά και εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού. Η
θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρώτη μετά την
εκλογή της συνεδρίασης εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.
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2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, εποπτεία και τον
έλεγχο των οικονομικών διαχειριστικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερευνά αν
έγιναν κανονικά οι εισπράξεις και οι πληρωμές, αν υπάρχουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου. Ελέγχει οποτεδήποτε τα σχετικά με
την οικονομική κατάσταση βιβλία και τα έγγραφα του σωματείου και ζητά την επίδειξη του
περιεχόμενου του ταμείου.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για
την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από όλα τα μέλη
της και την υποβάλλει ο Πρόεδρός της στη Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να
αποφασίσει εγκύρως για τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό
του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, προς άσκηση των καθηκόντων της έχει το δικαίωμα να
λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων των σχετικών με την οικονομική κατάσταση του
Σωματείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής
Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει
να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία όποτε ζητηθούν. Ο
έλεγχος των βιβλίων και των στοιχείων του σωματείου γίνεται πάντοτε εντός των γραφείων
του σωματείου.
5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν αυτό
κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από δύο μέλη της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του
σωματείου. Σε περίπτωση που την συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ζητήσει το
Διοικητικό Συμβούλιο ή δύο μέλη της υποβάλλεται έγγραφη αίτηση στον Πρόεδρό της στην
οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
οφείλει να συγκαλέσει την συνεδρίασή της το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την
ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Εάν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην ανωτέρω
προθεσμία, τότε συγκαλείται νόμιμα από τα μέλη που υπέβαλαν την σχετική αίτηση. Η
Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη
της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο
για θέματα της αρμοδιότητάς της.
7. Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς
συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτος και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά
εκλογής αναπληρωματικό μέλος.
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Άρθρο 22Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δύναται να ιδρύεται
Παράρτημα του Σωματείου ανά γεωγραφική περιφέρεια (εκτός της περιφέρειας Αττικής),
εφόσον ο αριθμός των μελών του Σωματείου που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
της οικείας περιφέρειας είναι άνω των 30 ατόμων.
2. Εντός του πρώτου τριμήνου από την ίδρυσή του Παραρτήματος το Διοικητικό
Συμβούλιου συγκαλεί τα μέλη της που υπηρετούν στην εν λόγω περιφέρεια προκειμένου να
εκλέξουν 3 μελή επιτροπής διοίκησης του Παραρτήματος (ενός Προέδρου & 2 Μελών). Οι
εκλογές πραγματοποιούνται κάθε 2 έτη με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. Για την
διεξαγωγή της ψηφοφορίας τα μέλη του παραρτήματος συνέρχονται σε συνέλευση κατά την
οποία εκλέγουν δια μυστικής ψηφοφορίας 2 μέλη Εφορευτικής Επιτροπής ενώ ως τρίτο
μέλος και πρόεδρος αυτής ορίζεται ένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με
απόφασή του ιδίου του Συμβουλίου. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στη συνέχεια
προβαίνουν την ίδια ημέρα στην διενέργεια των εκλογών με μυστική ψηφοφορία και κάλπη
και συγκρατείται ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους. Κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει
μέχρι 2 σταυρούς.
3. Τα μέλη του Παραρτήματος συνέρχονται σε συνάντηση κάθε 6 μήνες με ευθύνη της
3 μέλους επιτροπής κατά την οποία ενημερώνονται για τις ενέργειες της επιτροπής και του
Σωματείου γενικότερα και συζητάνε για θέματα του παραρτήματός τους.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου καθορίζονται οι
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών διοίκησης
του κάθε παραρτήματος καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την λειτουργία του.
5. Τα Παραρτήματα δεν έχουν Διοικητική και Οικονομική αυτοτέλεια και σε κάθε
περίπτωση οφείλουν να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και το παρόν καταστατικό.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου καταργείται παράρτημα ή
παύονται τα μέλη των επιτροπών διοίκησης αυτού εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά πράττουν
ενάντια στις αρχές και τους σκοπούς του Σωματείου ή δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις του
Δ.Σ. ή τα μέλη του μειωθούν κάτω των 25.
7. Σε Περιφέρειες όπου ο αριθμός των μελών είναι κάτω των 30 ατόμων, το Διοικητικό
Συμβούλιο δύναται να ορίζει έναν ένα μέλος του Σωματείου ως Περιφερειακό Εκπρόσωπο
και έναν δεύτερο ως αναπληρωτή αυτού. Κύρια καθήκοντα αυτών είναι η άμεση ενημέρωση
του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και απασχολεί τους
εθελοντές πυροσβέστες – μέλη στην περιφέρεια αυτή, η ενημέρωση των μελών για θέματα
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του Σωματείου ή εκπροσώπηση του Σωματείου σε τοπικούς φορείς, δραστηριότητες και
κοινωνικές εκδηλώσεις ενώ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται
επιπλέον αρμοδιότητες και καθήκοντα.
Άρθρο 23
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης του σωματείου είναι τιμητική και
άμισθη.
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του
σωματείου που κινούνται για υποθέσεις αυτού εκτός της έδρας του, χορηγούνται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τα έξοδα κίνησης καθώς και κάθε
άλλο είδος δαπάνης που προέρχεται από την πιο πάνω αιτία και αποδεικνύεται με νόμιμα
παραστατικά.
Άρθρο 24
ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο τηρεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία και όποια επί πλέον
κρίνονται απαραίτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο και καθένα από τα μέλη του για τον
τομέα της αρμοδιότητάς τους, οπωσδήποτε όμως τα παρακάτω :
α)

Βιβλίο Μητρώου των μελών, όπου καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία

κάθε μέλους.
β)

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

δ)

Βιβλίο ταμείου.

ε)

Βιβλίο περιουσίας του σωματείου, στο οποίο καταγράφεται με λεπτομέρεια

κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία του σωματείου.
στ)

Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

ζ)

Βιβλίο πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επίσης, το σωματείο τηρεί αρχείο με την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις, τους
σχετικούς νόμους και διατάξεις καθώς και με ότι άλλο είναι δυνατόν να ενδιαφέρει το
σωματείο.
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Άρθρο 25
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει κυκλικά εξωτερικά την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»,
επιτρεπομένης και γραφικής παραστάσεως κατά την κρίση της προσωρινής διοικούσας
επιτροπής στο μέσο αυτής.
Άρθρο 26
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέλευση αυτή πρέπει να παραβρίσκεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα
(½ + 1) του συνολικού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και
να συμφωνήσουν για την τροποποίηση τα 3/4 των παρόντων μελών, εκτός αν ο νόμος ορίζει
διαφορετικά.
Άρθρο 27
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) ή με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/2 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφανθούν υπέρ της διάλυσης τα 3/4 των
παρόντων μελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης σε σωματείο με παρεμφερείς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Άρθρο 28
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται και
καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και των
σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 29
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με την έγκριση του Καταστατικού αυτού προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από
της έγκρισής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από τις πρώτες αρχαιρεσίες θα
έχει θητεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011.

23

Άρθρο 30
Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρθρα, μετά την
πρόσθεση του άρθρου 22Α, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών
του σωματείου που έλαβε χώρα στις 17 Φεβρουαρίου 2019, αποτελεί τροποποίηση και
κωδικοποίηση του αρχικού από 20/8/2008 καταστατικού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
7929/2008 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε στα
βιβλία σωματείων με αύξοντα αριθμό 27674/2008, και θα ισχύει από την εγγραφή του στα
Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΑΘΗΝΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΟΥΓΚΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
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