ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»
Άρθρο 1
Ι∆ΡΥΣΗ - 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 «UNION OF HELLENIC
FIRE SERVICE VOLUNTEERS».
Άρθρο 2
Ε∆ΡΑ
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.
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 ∆ιοικητικό 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.
Να καταβάλει το ποσό που έχει οριστεί για εγγραφή και το αντίστοιχο ποσό της
γ)
συνδροµής του.
3.
Το ∆ιοικητικό 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 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 ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έχει εγκρίνει την αίτησή του.
4.
Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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,
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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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου.
Οι υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουν στο Σωµατείο τα µέλη του, υπό την ιδιότητά τους ως
2.
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
σωµατείου. Το µέλος που παραιτείται και αποχωρεί οικειοθελώς υποχρεούται να καταβάλει στο
σωµατείο όλες τις µηνιαίες συνδροµές του έτους, εντός του οποίου απεχώρησε, ευθυνόµενο απέναντι
στο σωµατείο για κάθε υποχρέωση που είχε αναλάβει κατά τον χρόνο που ήταν µέλος.
2.
Το µέλος που παραιτείται και αποχωρεί οικειοθελώς παύει αυτοδίκαια να αποτελεί µέλος
του σωµατείου από την ηµέρα υποβολής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου 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 την
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εισφορά εγγραφής του. Αυτονόητο είναι ότι αποκλείεται ρητά η επανάκτηση των αξιωµάτων που το
µέλος αυτό κατείχε πριν την υποβολή της παραίτησής του.

Άρθρο 9
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Μέλος χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του µέλους και διαγράφεται υποχρεωτικά από το σωµατείο
µε απόφαση του ∆ιοικητικού 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.
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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό 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.
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∆εν 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
∆ιοικητικού Συµβουλίου, το µέλος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής 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
∆ικαστηρίου.
Άρθρο 11
ΠΟΡΟΙ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1.
Οι πόροι του σωµατείου προέρχονται :
α)
Από τα δικαιώµατα εγγραφής και τις υποχρεωτικές µηνιαίες συνδροµές των µελών, το
ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β)
Από τις έκτακτες εισφορές των µελών που αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
γ)
Από τις δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, επιχορηγήσεις, διάφορες εκδηλώσεις,
εορτές, εσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές κλπ. ∆εν 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 δραχµών κατατίθεται σε αναγνωρισµένο
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Το πιο πάνω ποσό είναι δυνατόν να αυξοµειώνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού 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.
Άρθρο 12
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Κάθε µέλος καταβάλει άπαξ για δικαίωµα εγγραφής το ποσό των είκοσι (20,00) Ευρώ και
υποχρεωτική µηνιαία συνδροµή το ποσό των δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών του Ευρώ (2,50 Ευρώ).
Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.).
γ)
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.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.
∆ικαίωµα να εκλέξουν ή να εκλεγούν έχουν όλα τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις στο σωµατείο. ∆ικαίωµα υποψηφιότητας δεν έχουν τα µέλη του
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σωµατείου που έχουν εκλεγεί ως µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξάγει τις εκλογές. Οι
υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για την
Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ - 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 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ελέγχει τη δράση τους.
β)
Να κρίνει τον απολογισµό δράσης του απερχόµενου ∆ιοικητικού 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
∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στο
πρώτο τρίµηνο κάθε έτους.
4.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ή το ζητήσει το 1/20 των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών, µε γραπτή αίτησή τους προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο στην οποία πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέµατα. Στην περίπτωση
αυτή το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
7.
Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τίθενται στην κρίση των µελών:
α)
Η έκθεση της δράσης και του διαχειριστικού απολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β)
Ο οικονοµικός απολογισµός και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική
διαχείριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ)
Η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
δ)
Κάθε άλλο θέµα που θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή αποφασίσει η ίδια η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή τα θέµατα
τίθενται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε γραπτή πρόταση του 1/20 τουλάχιστον
των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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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 δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται µέσα σε δύο
(2) µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέµπτου (1/5)
των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία τότε µέσα σε δύο (2) µέχρι
δεκαπέντε (15) ηµέρες συγκαλείται τέταρτη 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής
Επιτροπής, θέµατα εµπιστοσύνης προς το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
11.
Η Γενική Συνέλευση µπορεί να παύσει (ανακαλέσει) τα µέλη του ∆ιοικητικού
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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου
τρίτα πρόσωπα (νοµικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων κλπ).
Άρθρο 16
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.
Οι εκλογές προκηρύσσονται µέσα στον επόµενο µήνα από την Τακτική Γενική
Συνέλευση κάθε τρίτου έτους, η οποία καθορίζει τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, τον τόπο και
τη διάρκεια, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τις δύο (2) συνεχόµενες ηµέρες, καθώς και την έναρξη και
λήξη των αρχαιρεσιών. Οι εκλογές µπορούν, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, να
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διενεργούνται, πλην της πόλης της Αθήνας όπου και η έδρα του σωµατείου, και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας.
2.
Η Γενική Συνέλευση των µελών του σωµατείου, εκλέγει µία 3µελή Εφορευτική Επιτροπή
και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη αυτής. 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 (εξεύρεση καταλλήλου χώρου,
υλικών αρχαιρεσιών, ανακοινώσεις προς τα µέλη του σωµατείου κλπ) και διενεργεί τις αρχαιρεσίες. Η
Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει από το ∆ιοικητικό 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.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται µε αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
5.
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµό τους. Για την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καταρτίζεται ένα ψηφοδέλτιο.
6.
Τα µέλη του σωµατείου, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα αυτοπρόσωπα µόνο µε την
επίδειξη της ταυτότητας του εθελοντή πυροσβέστη που χορηγείται από το Πυροσβεστικό Σώµα, από το
οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους και αφού ψηφίσει υπογράφει στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο
οποίο έχει τεθεί η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει στο
ψηφοδέλτιο µέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίµησης για την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και ένα (1) σταυρό προτίµησης για τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την λήξη των
αρχαιρεσιών. Εν συνεχεία, προχωρά στο άνοιγµα της κάλπης, στην καταµέτρηση των φακέλων και στην
διαλογή των ψηφοδελτίων. Μετά το πέρας της διαλογής και καταµέτρησης των ψήφων, ανακηρύσσει
τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώµατα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει
σε κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά αρχαιρεσιών,
τα οποία και φυλάσσονται µαζί µε το µητρώο των µελών που χρησιµοποιήθηκε στις εκλογές στο αρχείο
του σωµατείου.
Άρθρο 17
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ
1.
Το σωµατείο διοικείται από εννεαµελές (9µελές) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του
οποίου είναι τριετής.
2.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την εκλογή του παραλαµβάνει από την Εφορευτική
Επιτροπή µε την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συµβούλου την σφραγίδα και τα βιβλία του σωµατείου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση µε την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος 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 ∆ηµοσίων 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.
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3.
Το ∆ιοικητικό 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 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό
και καθορίζει τις αµοιβές του και γενικότερα εκφράζει και υλοποιεί το Καταστατικό. Με απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου ορίζεται σε κάθε νοµό της ελληνικής επικράτειας µέλος του
σωµατείου ως υπεύθυνο για την άµεση ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για οποιοδήποτε
πρόβληµα προκύψει και απασχολεί τους εθελοντές πυροσβέστες – µέλη µας στο νοµό αυτό. Επίσης, µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται επιπλέον αρµοδιότητες και καθήκοντα του µέλους
αυτού που έχει οριστεί ως υπεύθυνος σε ένα νοµό.
4.
Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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
∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν στην συνεδρίαση παραβρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον
µέλη του. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εισηγείται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο
µέλος εξουσιοδοτηµένο από αυτόν και στην περίπτωση σύγκλησης του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού
υπογράφουν τα τηρούµενα πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεωτικά η γνώµη των
µειοψηφισάντων µελών. Στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται απ’ ευθείας πρακτικό συνεδρίασης,
υπογράφεται υποχρεωτικά από τα παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το πρόχειρο πρακτικό που
τηρείται από τον 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3)
συνεχόµενες συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, αντικαθίσταται µε φροντίδα του Προέδρου µετά από
απόφαση του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου καλείται σε αναπλήρωσή του ο
πρώτος κατά τη σειρά εκλογής του αναπληρωµατικός. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή τυχόν
εξαντλήθηκε ο πίνακας των αναπληρωµατικών και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξακολουθεί να έχει τη
νόµιµη απαρτία των πέντε (5) µελών δεν γίνονται συµπληρωµατικές εκλογές και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εξαντλεί τη θητεία του. Σε περίπτωση όµως που τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι
λιγότερα από πέντε (5) προκηρύσσονται εκλογές.
Ανασύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να γίνει αν το αποφασίσει η πλειοψηφία
του και οπωσδήποτε σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου.
Άρθρο 18
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1.
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού,
καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και καλεί σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή αναβάλει
δικαιολογηµένα αυτή. Φροντίζει µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα για την εκτέλεση όλων των αποφάσεων.
Εκπροσωπεί το σωµατείο σε όλες τις σχέσεις της και ενώπιον κάθε ∆ιοικητικής και ∆ικαστικής Αρχής και

9

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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα χρηµατικά εντάλµατα και τις συµβάσεις του σωµατείου
µε τρίτους, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και
συντάσσει µαζί µε τον Πρόεδρο τον απολογισµό δράσης.
2.
Τον Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός
Γραµµατέας, ο οποίος φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων του σωµατείου, 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον προϋπολογισµό και απολογισµό και ενηµερώνει τακτικά το
∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου
που υποδεικνύεται υπεύθυνα από αυτό, αποκλειοµένου του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού
Γραµµατέα.
Άρθρο 21
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην πρώτη µετά την εκλογή της συνεδρίασης
εκλέγει µεταξύ των µελών της µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.
2.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, εποπτεία και τον έλεγχο
των οικονοµικών διαχειριστικών πράξεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ερευνά αν έγιναν κανονικά οι
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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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας
και του αρχείου εν γένει. Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου. Σε
περίπτωση που την συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ζητήσει το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό 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.
Άρθρο 23
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Η ιδιότητα των µελών των οργάνων της ∆ιοίκησης του σωµατείου είναι τιµητική και άµισθη.
Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωµατείου που
κινούνται για υποθέσεις αυτού εκτός της έδρας του, χορηγούνται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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.
Άρθρο 25
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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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
∆ΙΑΛΥΣΗ 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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με την έγκριση του Καταστατικού αυτού προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, οι οποίες πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από της έγκρισής του. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα εκλεγεί από τις πρώτες αρχαιρεσίες θα έχει θητεία µέχρι την τακτική Γενική
Συνέλευση του έτους 2011.
Άρθρο 30
Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει τριάντα (30) άρθρα, εγκρίθηκε σήµερα 20 Ιουλίου 2008
από τα ιδρυτικά µέλη του, που υπογράφουν αυτό, στην ιδρυτική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε
στην πόλη της Αθήνας και θα ισχύει από την εγγραφή του στα Βιβλία των Σωµατείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
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