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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ & 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, SENSORY & MESSY PLAY   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΟΡΑΜΑ 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

Το παρόν Σωματείο αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ψυχολόγου Αλεξάνδρας 

Σταθάκη, καθώς το όραμά της, από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησής της με το 

συγκεκριμένο αισθητηριακό παιχνίδι Sensory & Messy Play, είναι η διάδοσή του σε 

όλη την Ελλάδα. Το όραμά της είναι κάθε παιδί, τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, 

να έχει δικαίωμα και πρόσβαση, χωρίς να είναι πολυτέλεια, στο συγκεκριμένο 

αισθητηριακό παιχνίδι, καθώς έχει αποδειχθεί ότι, μέσω αυτού, το παιδί ενισχύει 

διάφορους τομείς της ανάπτυξής του (π.χ. συναισθηματική, γλωσσική, κινητική, 

κοινωνική κ.ά.), ενώ αποτελεί και το ιδανικό μέσο αποκατάστασης και εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, το Sensory & Messy Play μπορεί να επιφέρει ταχύτερα αποτελέσματα 

και μάλιστα, σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού με μη τοξικά ή βρώσιμα υλικά, φέρνοντας 

την «αλάνα» στη ζωή του. Το όραμα, λοιπόν, έχει να κάνει με το ερώτημα: «Για ποιο 

λόγο να στερούνται κάποια παιδιά το δικαίωμα σε αυτό το παιχνίδι;».  

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύεται το παρόν Σωματείο, με τους αποφοίτους του «Ψυχολο-

Υγεία», με σκοπό να βιώσουν όλα τα παιδιά της Ελλάδας, την εμπειρία του Sensory 

& Messy Play, αλλά και σίγουρα να γίνει ξεκάθαρο, ότι δεν δύναται το συγκεκριμένο 

παιχνίδι να εφαρμόζεται από όλους προς όλους. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι αυτό, 

με τις παραπάνω εκφάνσεις του, απαιτεί γνώση, κατάρτιση και αγάπη για τα 

παιδιά, και αυτά τα τρία στοιχεία που αποτελούν το κλειδί για να εισχωρήσουμε 

στον μαγικό κόσμο των παιδιών, θα πρέπει να απονέμονται σε άτομα που έχουν 

εκπαιδευτεί και έχουν τον ίδιο ζήλο διάδοσης του Sensory & Messy Play με το 

παρόν Σωματείο. Το «Ψυχολο-Υγεία» είναι ο διακριτικός τίτλος της ατομικής 

επιχείρησης της Αλεξάνδρας Σταθάκη του Δημητρίου, που δραστηριοποιείται στη 

Θεσσαλονίκη ως Ψυχολόγος και ιδιοκτήτρια του πολυχώρου Sensory & Messy Play 

και Εκπαιδεύτρια της συγκεκριμένης μεθόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ  

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο Ελλήνων Ειδικών Αισθητηριακών 

Παιγνίων και Αισθητηριακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

SENSORY & MESSY PLAY» και με διακριτικό τίτλο «SENSORY & MESSY PLAY», με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ανδρέα Χανδρινού αρ. 9, ΤΚ 54454 με 

πανελλαδική διάρθρωση ανά περιφέρεια της χώρας. Η αντίστοιχη επωνυμία στην 

Αγγλική γλώσσα θα είναι “SENSORY & MESSY PLAY”. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΣΑ 

Άρθρο 1 – ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός του Σωματείου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή και 

συντονισμένη προσπάθεια με τους παρακάτω στόχους:  

Ι. Διάδοση 

α) τη διάδοση του αισθητηριακού παιχνιδιού (Sensory & Messy Play) σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Τη διάκριση των αισθητηριακών παιχνιδιών από των λοιπών 

και την αναγνώρισή τους ως θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό μέσο, το οποίο συμβάλλει 

στην ανάπτυξη του ανθρώπου (σε κάθε περίπτωση το Sensory & Messy Play μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί απλώς και ως μέσο ψυχαγωγίας). 

β) την εφαρμογή του αισθητηριακού παιχνιδιού  Sensory & Messy Play σε δομές και 

απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και την εκπαίδευση ατόμων πάνω 

στη συγκεκριμένη μέθοδο Sensory & Messy Play που θα διαδώσουν τη θεωρία και 

την πρακτική της εν λόγω εφαρμογής, όπως επίσης, και την ανάπτυξη κατάλληλων 

κέντρων, έχοντας την ίδια λογική διάδοσης. 
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γ) τη διοργάνωση ομιλιών – σεμιναρίων – εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων, με στόχο 

την εξοικείωση του κοινού με τη φιλοσοφία του αισθητηριακού παιχνιδιού  Sensory 

& Messy Play.  

ΙΙ. Προστασία Ειδικότητας Αισθητηριακών Παιγνίων και Αισθητηριακής 

Εκπαίδευσης  

α) την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και 

επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων που υπάρχουν ή θα προκύψουν, 

όσων κατέχουν την σχετική πιστοποίηση εκπαίδευσης από το Ψυχολο-Υγεία, πάνω 

στο Sensory & Messy Play στην Ελλάδα. 

β) την εκπροσώπηση των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής 

εκπαίδευσης στα όργανα σχεδιασμού της πολιτικής που άπτεται της ειδικότητας 

αυτής. 

γ) τη συσσωμάτωση των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής 

εκπαίδευσης, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας. 

δ) την ανάδειξη, τη στήριξη και την προστασία του επαγγελματικού έργου, του 

λόγου και του ερευνητικού έργου των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και 

αισθητηριακής εκπαίδευσης. Την ουσιαστική και τη γόνιμη παρέμβαση των ειδικών 

αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης ως επιστημόνων σε 

χώρους της ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας. 

ε) την προάσπιση των δικαιωμάτων και τεχνικών του Sensory & Messy Play, σε όλες 

τις μορφές και τις εκφάνσεις του, την προαγωγή της θεραπευτικής ικανότητας και 

εκπαίδευσης της μεθόδου, και την προστασία αυτού από μη κατάλληλες πρακτικές 

και θεωρίες. Την προώθηση των δικαιωμάτων των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων 

και αισθητηριακής εκπαίδευσης, που θα αγωνιστούν να απορρέουν από τους 

νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος του 

καθενός, ειδικώς σε ό,τι αναφέρεται στην Παιδεία, την Υγεία, τα δικαιώματα και την 

προσωπικότητα των πολιτών. 

στ) την κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και την δεοντολογία των 

ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης, με στόχο να μην 
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κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα 

των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης. 

ζ) την υποβολή ελέγχου των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής 

εκπαίδευσης από τον φορέα πιστοποίησής τους, ως απόστολοι υπηρεσιών υγείας, 

θεραπείας και εκπαίδευσης, και η Πολιτεία να διαμορφώνει ενεργά, με γνώμονα το 

συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και του κλάδου, το θεσμικό πλαίσιο έτσι, ώστε 

να διασφαλίζεται ένα υψηλού επιπέδου έργο των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων 

και αισθητηριακής εκπαίδευσης. 

η) την προστασία, τη διεκδίκηση και την υπεράσπιση, ενώπιον της Ελληνικής 

Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, των 

οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και 

συμφερόντων όσων κατέχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση Sensory & Messy Play 

από το Ψυχολο-Υγεία στην Ελλάδα, από την δράση και συμπεριφορά όλων όσων 

αντιποιούνται την ειδικότητα Sensory & Messy Play που αποκτά ένας 

επαγγελματίας. 

ΙΙΙ. Μοναδικότητα 

Το παρόν Σωματείο αποτελεί το πρώτο Σωματείο στην Ελλάδα, Ελλήνων Ειδικών 

Αισθητηριακών Παιγνίων και Αισθητηριακής Εκπαίδευσης, καθώς και το μοναδικό, 

το οποίο αποτελείται από επαγγελματίες που εκπαιδεύονται αποκλειστικά στη 

μέθοδο του Sensory and Messy Play. 

Μέλη του παρόντος Επιστημονικού –Επαγγελματικού Συλλόγου Ειδικών 

Αισθητηριακών Παιγνίων και Αισθητηριακής Εκπαίδευσης εγγράφονται ιδίως όλοι 

οι ειδικοί αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης που κατέχουν 

την αντίστοιχη πιστοποίηση εκπαίδευσης του Ψυχολο-Υγεία στην Ελλάδα.  

Άρθρο 2 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι αρμοδιότητες του Σωματείου είναι: 

α) Η σύνταξη του Πανελληνίου Μητρώου Ειδικών Αισθητηριακών Παιγνίων και 

Αισθητηριακής Εκπαίδευσης. 
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β) Η άσκηση εποπτείας στον κλάδο, με βάση κώδικα δεοντολογίας. Η εξέταση 

πειθαρχικών παραπτωμάτων και η επιβολή κυρώσεων επαγγελματικών ή μη στους 

παραβάτες. 

γ) Να αποτελεί τον άμισθο σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα που άπτονται των 

αρχών του συγκεκριμένου αισθητηριακού παιχνιδιού (Sensory & Messy Play) και της 

ειδικότητας του αισθητηριακού παιχνιδιού Sensory & Messy Play. Να συμμετέχει 

στα αντίστοιχα όργανα του πολιτικού σχεδιασμού.  

δ) Να γνωμοδοτεί σε θέματα που άπτονται των αρχών του συγκεκριμένου 

αισθητηριακού παιχνιδιού (Sensory & Messy Play) και να παρέχει έγκυρη 

πληροφόρηση στους ειδικούς αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής 

εκπαίδευσης για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

ε) Να εκπροσωπεί ειδικούς αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής 

εκπαίδευσης απέναντι στην Πολιτεία, τους φορείς, και όπου αλλού αυτό απαιτείται. 

στ) Να προάγει τα αιτήματα του κλάδου και να εξασφαλίζει τα συνδικαλιστικά (με 

την ευρεία έννοια του όρου) δικαιώματα των μελών του. 

ζ) Να εποπτεύει την διαρκή κατάρτιση επαγγελματική ή μη των ειδικών 

αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης, καθώς και να εγγυάται 

την άσκηση των εκπαιδευόμενων του ετήσιου προγράμματος Sensory & Messy Play. 

η) Να εποπτεύει τη Λαϊκή Σχολή Μελετών και Εκπαίδευσης, παρέχοντας 

πληροφόρηση και εκπαίδευση και σε όσους επιθυμούν την διεύρυνση των γνώσεών 

τους, χωρίς να αποκτούν οι τελευταίοι επαγγελματικά δικαιώματα ειδικού 

αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης. 

θ) Να προχωρήσει σε εκδόσεις απαραίτητες για τον κλάδο και στην σύνταξη και 

κυκλοφορία εντύπων για την ανταλλαγή επιστημονικών και συνδικαλιστικών 

απόψεων. 

ι) Να δημιουργεί και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και να προάγει τον 

επιστημονικό διάλογο με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
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Άρθρο 3 – ΜΕΣΑ 

Τα μέσα που εκπληρώνουν τους παραπάνω σκοπούς που επιδιώκει το Σωματείο 

είναι: 

α) Με την εγγραφή στον Σύλλογο όλων όσων κατέχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση 

επιμόρφωσης από το Ψυχολο-Υγεία στην Ελλάδα. 

β) Με την συνεργασία με φορείς άλλων επιστημονικών κλάδων, στην Ελλάδα και 

στο Εξωτερικό, για θέματα που άπτονται των αρχών της ειδικότητας των ειδικών 

αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης. 

γ) Με την προαγωγή, προάσπιση και εξέλιξη των δικαιωμάτων των ειδικών 

αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης. 

δ) Με την υπεράσπιση και βελτίωση του δυνητικού θεσμικού πλαισίου, που θα 

κατοχυρώνει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και 

αισθητηριακής εκπαίδευσης. 

ε) Με την χρησιμοποίηση κάθε νομίμου μέσου (μελέτες, διαλέξεις, ημερίδες, 

σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις, κ.λπ.) που θα αποβλέπει στην εξύψωση της 

στάθμης του επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού της ειδικότητας των 

ειδικών αισθητηριακών παιγνίων και αισθητηριακής εκπαίδευσης, καθώς και στην 

υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση αυτής της ειδικότητας και της Κοινωνίας 

για κάθε θέμα που αφορά στην ειδικότητα αυτή. 

στ) Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με διεθνείς ενώσεις 

και οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ειδικούς αισθητηριακών παιγνίων και 

αισθητηριακής εκπαίδευσης σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

ζ) Με την προσπάθεια για την εξασφάλιση δωρεών και χορηγιών για διάφορες 

δράσεις (π.χ. διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων, διαλέξεων σε δομές και 

απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας).  

η) Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως 

πρόσφορο για τη διάδοση του Sensory & Messy Play και την ηθική και υλική 

ενίσχυση του έργου του Σωματείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΜΕΛΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Άρθρο 1 – ΜΕΛΗ 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά,  επίτιμα και αρωγά: 

α) Ιδρυτικά μέλη ονομάζονται τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν συνεισφέρει 

στην ίδρυση του Σωματείου (οικονομικά ή ηθικά ή υποστηρικτικά) και τιμής ένεκεν, 

ορίζονται και θεωρούνται ως αναπόσπαστα μέρη του Συλλόγου, έχοντας δικαίωμα 

ψήφου, ήτοι εκλέγειν και εκλέγεσθαι δια βίου και έχοντας ταμειακές υποχρεώσεις 

ως τα λοιπά τακτικά μέλη. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν ορισθεί εφάπαξ και απαρχής του 

Συλλόγου και είναι συγκεκριμένα, όπως καταγράφονται στο τέλος του παρόντος 

καταστατικού το οποίο και υπογράφουν.  

β) Τακτικά μέλη μπορούν να είναι απόφοιτοι του Ψυχολο-Υγεία, δηλαδή όσοι 

κατέχουν πιστοποίηση του ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης Sensory & Messy 

Play από το Ψυχολο-Υγεία στην Ελλάδα. Πιστοποίηση εκπαίδευσης μπορούν να 

έχουν όσοι είναι επαγγελματίες (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

φυσικοθεραπευτές και συναφή άλλα επαγγέλματα), οι οποίοι επρόκειτο να 

εφαρμόζουν τη μέθοδο Sensory & Messy Play βάσει της κείμενης ελληνικής 

νομοθεσίας του κάθε επαγγέλματος, και όσοι ανήκουν στον τομέα της εκπαίδευσης, 

οι οποίοι επρόκειτο να εφαρμόζουν την παραπάνω μέθοδο για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, όπως ορίζεται νόμιμα. Μέλη μπορούν να είναι και άτομα που λαμβάνουν 

βεβαίωση από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος, μέσω της 

Λαϊκής Σχολής Μελέτης και Εκπαίδευσης του Ψυχολο-Υγεία, αλλά δεν θα έχουν 

δικαίωμα εφαρμογής αυτής της μεθόδου για επαγγελματικούς σκοπούς. Εξαιρείται 

η περίπτωση, όπου η πιστοποίηση του επαγγελματία, μη συναφούς ειδικότητας, 

δίνεται μέσω άλλου, συναφούς ειδικότητας ως άνω, με εξαρτημένη εργασία μεταξύ 

των. 

γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ ελάχιστον οριακής πλειοψηφίας (50% + 1) των 
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μελών που απαρτίζουν την Τακτική Γενική Συνέλευση, διακεκριμένα πρόσωπα ή 

διακριμένοι φορείς στον χώρο τους, όπου προσφέρουν ή έχουν προσφέρει στον 

Σύλλογο οικονομική ή υλική ή ηθική ή πνευματική στήριξη. Τα επίτιμα μέλη δεν 

λαμβάνουν αύξοντα αριθμό Μητρώου Μελών, δεν υποχρεούνται σε καταβολή 

χρηματικής εισφοράς, δεν ψηφίζουν ούτε εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. 

δ) Αρωγά μέλη είναι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενισχύουν με κάθε τρόπο το 

Σωματείο (φίλοι, εθελοντές, χορηγοί κ.λπ.). Δεν έχουν ταμειακές υποχρεώσεις ούτε 

δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δεν υπολογίζονται για την 

συγκρότηση απαρτίας.  

Στα επίτιμα και αρωγά μέλη γίνεται ειδική μνεία (κατά το δοκούν του Διοικητικού 

Συμβουλίου) στις οιοσδήποτε δράσεις του Συλλόγου. 

Άρθρο 2 – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δημιουργεί – συνιστά Επιτροπές ή να 

αναθέτει σε μέλη του Σωματείου την εκτέλεση των αποφάσεών του ή γενικά την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, όπως τη συνεργασία με άλλα Σωματεία με 

συναφείς σκοπούς και την οργάνωση εορτών και άλλων εκδηλώσεων προς 

βελτίωση και ενίσχυση των πόρων του Σωματείου, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, 

τα δικαιώματα και τη χρονική διάρκεια των Επιτροπών / Υπευθύνων Ατόμων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, με Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίνεται από 

τη Γενική Συνέλευση να ρυθμίσει λεπτομερέστατα την εσωτερική λειτουργία του 

Σωματείου. 

β) Μέλη του Σωματείου ως άνω, και συγκεκριμένα, επαγγελματίες ήτοι ψυχολόγοι, 

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και συναφή άλλα 

επαγγέλματα, έχοντας λάβει επιπλέον κατάλληλη πιστοποίηση – εκπαίδευση από 

το Ψυχολο-Υγεία, δύναται να συνάξουν Επιστημονική Επιτροπή, με σκοπό την 

έκδοση εντύπων, τη διεξαγωγή ερευνών, τη διοργάνωση συνεδριών – σεμιναρίων – 

εκδηλώσεων κλπ. Και ό,τι άλλο προάγει τη διάδοση του Sensory & Messy Play, 

πάντοτε με την έγκριση και υπό τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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 Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη, που είναι γραμμένα στα μητρώα του Σωματείου και 

έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν 

και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων 

στις Γενικές Συνελεύσεις και να ζητούν από τα αρμόδια όργανα του Σωματείου 

ενημέρωση για κάθε θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.  

Άρθρο 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του 

Σωματείου και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Το δικαίωμα 

εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των ιδρυτικών και τακτικών μελών θα ορίζεται 

ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα άλλα μέλη μπορούν 

προαιρετικά να καταβάλλουν οποιαδήποτε εισφορά ή συνδρομή θέλουν στο 

Σωματείο. 

 Άρθρο 5 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ 

 Μέλος που καθυστερεί για ένα ολόκληρο έτος να καταβάλει τη συνδρομή του, 

καλείται γραπτά από το Διοικητικό Συμβούλιο να την καταβάλει σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. Διαφορετικά διαγράφεται από μέλος του Σωματείου. Αυτά τα μέλη 

μπορούν να επανεγγραφούν με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην 

επόμενη συνάντησή τους, αφού προηγουμένως καταβάλουν τις οφειλές τους και 

έκτακτο δικαίωμα εκ νέου εγγραφής, το ύψος της οποίας καθορίζεται πάντα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις έχουν, αν επανεγγραφούν 

και τα τακτικά μέλη που διαγράφονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Μέλος του 

Σωματείου μπορεί να αποβληθεί από αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με 

κατ’ ελάχιστον οριακή πλειοψηφία (50% + 1, δηλαδή απόλυτη) των μελών που 

παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου, σε περίπτωση παράβασης όρων του 

καταστατικού ή εάν ενεργεί αντίθετα από αυτό, εάν παύει να πληροί τις 

προϋποθέσεις εγγραφής του στο Σωματείο ή υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος. Πριν 

από την απόφαση διαγραφής πρέπει το μέλος να ειδοποιηθεί με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία και να κληθεί σε απολογία, προφορική ή γραπτή. Το μέλος έχει, 

εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής σε αυτό με 
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απόδειξη, δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια της έδρας του Σωματείου, αν η 

αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή άνευ σπουδαίου 

λόγου για την αποβολή του. Σε περίπτωση προσφυγής αναστέλλεται η εκτέλεση της 

απόφασης διαγραφής.  

Άρθρο 6 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο με δήλωσή του προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία γνωστοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη 

λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του, εφ’ όσον προηγουμένως το 

παραιτούμενο μέλος έχει εκπληρώσει τις, μέχρι της υποβολής της παραίτησης, 

ταμειακές του υποχρεώσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι.  

α) Τακτικοί πόροι είναι: Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές που ανέρχονται στο ποσό 

των είκοσι Ευρώ (20 €) και καταβάλλονται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους. Το ύψος της 

εφ’ άπαξ εγγραφής των μελών καθορίζεται στο ποσό των δέκα Ευρώ (10 €).  

β) Έκτακτοι πόροι είναι: Οι πρόσοδοι που τυχόν προέρχονται α) από τις γιορτές, 

εκδρομές, διαλέξεις, σεμινάρια, bazzar και άλλες συναφείς εκδηλώσεις β) από τις 

δωρεές και χορηγίες προς το Σωματείο, κληρονομίες, κληροδοτήματα κ.τ.λ., για την 

αποδοχή ή μη των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) από τους τόκους 

του κεφαλαίου ή την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου και δ) από τις 

κρατικές και δημοτικές ή άλλες επιχορηγήσεις καθώς και κάθε γενική είσπραξη ή 

έσοδο από νόμιμη αιτία που περιέρχεται στο Σωματείο.  

γ) Τα ποσά των συνδρομών και εισφορών που καθορίζονται ανωτέρω μπορούν να 

αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται σε 

έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.  
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δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο όνομα του Σωματείου σε 

μία αναγνωρισμένη Τράπεζα τα χρήματά του. Μέχρις ότου να κατατεθούν στην 

Τράπεζα, αυτά φυλάσσονται εντός του γραφείου του Σωματείου. Τα χρήματα που 

είναι κατατεθειμένα αναλαμβάνονται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

των νομίμων αναπληρωτών αυτού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ε) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνωρίζονται ως δωρητές εκείνοι οι 

οποίοι προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό στο Ταμείο. Η κτήση ακινήτων ή κινητών 

μεγάλης αξίας θα γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου ή η επιδίωξη των στόχων του δεν 

συνεπάγεται την ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Το διαχειριστικό 

έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε χρόνου. Ειδικά για την πρώτη διαχειριστική περίοδο θα αρχίσει αμέσως μετά 

την εγγραφή του Σωματείου στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης 

και θα τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου του, μετά την έγκριση, χρόνου.  

στ) Τα ταμειακά υπόλοιπα του κάθε οικονομικού έτους, κατόπιν απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να κρατούνται στην τράπεζα ως ή για μελλοντικές 

δράσεις ή επενδύσεις του Συλλόγου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’  

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση.  

Άρθρο 1 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 

εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση κατά τον τρόπο που 

ορίζει το σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού. Μαζί με τα ιδρυτικά και τα 

τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται συγχρόνως και τρία (3) 

αναπληρωματικά για αναπλήρωση των τυχόν μελών του που αποχωρούν. Το 

πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 

τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 
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δεκαπέντε (15) μέρες μετά τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, με τη 

φροντίδα του μέλους που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση ισοψηφίας του 

μεγαλύτερου σε ηλικία μέλους, και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας από τα μέλη 

του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και έναν Σύμβουλο. Στα υπόλοιπα 

μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ειδικά καθήκοντα. Απαγορεύεται 

η σύμπτωση δύο αξιωμάτων στο ίδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνον τακτικά και 

ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν διαγραφεί από τα μητρώα του Σωματείου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο τακτικά και εκτάκτως 

όσες φορές το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν δύο (2) 

τουλάχιστον μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τρία 

(3) τουλάχιστον μέλη του (μεταξύ όμως αυτών ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος) και οι 

αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του 

Αντιπρόεδρου όταν προεδρεύει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 

απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτο. Οι συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται είτε δια 

ζώσης είτε διαδικτυακά. 

Άρθρο 2 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει γενικά για την επιτυχία των σκοπών του 

Σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων, φροντίζει να τηρείται το 

καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου με βάση τον 

προϋπολογισμό που καταρτίζει ο Ταμίας και είναι υποχρεωμένο να λογοδοτεί στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση. Αποφασίζει, επίσης, για κάθε θέμα, δαπάνη ή 

υποχρέωση του Συλλόγου που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης και διοικεί το Σωματείο με βάση το νόμο και το καταστατικό, 

παίρνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο.  

Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
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Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο στο Δικαστήριο, στις Υπηρεσίες και σε όλες 

του τις σχέσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Δημόσιες Αρχές, δηλαδή είναι 

αυτός που ασκεί τη δικαστική και την εξώδικη αντιπροσώπευση του. Συγκαλεί τις 

Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες προεδρεύει και το Διοικητικό 

Συμβούλιο σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις για τις οποίες συντάσσει την 

ημερήσια διάταξη. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει λεπτομερή έκθεση 

πεπραγμένων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμβάλλεται κατόπιν 

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό του 

Σωματείου. Επικυρώνει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθώς και όλα τα έγγραφα, πλην αυτών που έχουν οικονομικό 

χαρακτήρα, οπότε τα υπογράφει με τον Ταμία. Φροντίζει για την εκτέλεση των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 

Αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. 

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει όλα τα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, κρατά το πρωτόκολλο των εισερχομένων 

και εξερχομένων εγγράφων, πληροφορεί τα μέλη, κρατά μητρώο μελών, είναι 

υπεύθυνος για την σφραγίδα, φροντίζει για την καταγραφή, ταξινόμηση, συντήρηση 

και διαφύλαξη του αρχείου του Σωματείου και εκτελεί όλες τις γραφικές εργασίες. 

Αντικαθίσταται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας 

του που ορίζεται από αυτό.  

ΙΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

 Ο Ταμίας επιβλέπει τα έσοδα και έξοδα του Σωματείου που έχουν 

εισπραχθεί/εξοφληθεί από καθορισμένα (από το Διοικητικό Συμβούλιο) μέλη του 

Σωματείου. Διατηρεί και φυλάσσει τα απαιτούμενα βιβλία διαχείρισης και 

περιουσίας του Σωματείου. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση απολογισμό της 

οικονομικής διαχείρισης, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Σε 

περίπτωση προσωρινής απουσίας του θα πρέπει να μεριμνά για να αναλάβει 

κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την θέση του.  

ΙV. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
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Οι Σύμβουλοι παίρνουν μέρος στη Διοίκηση του Σωματείου και στις συνεδριάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνουν, όταν αυτό αποφασιστεί, τα μέλη του 

που απουσιάζουν ή κωλύονται και εκτελούν κάθε εντολή που τους ανατίθεται.  

V. ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Το Σωματείο θα τηρεί οπωσδήποτε τα ακόλουθα Βιβλία: 

α) Μητρώου Μελών 

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. 

δ) Εσόδων- Εξόδων 

ε) Περιουσιακών Στοιχείων 

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 

Επίσης, το Σωματείο θα έχει σφραγίδα, η οποία θα φέρει οπωσδήποτε την 

επωνυμία του, την έδρα του και τον χρόνο ίδρυσής του. 

 

Άρθρο 3 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. 

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

απουσίας του από τρεις τακτικές συνεδριάσεις χωρίς σοβαρή, σύμφωνα με την 

κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αιτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον πρώτο 

επιλαχόντα από τους υποψηφίους Συμβούλους για να το αντικαταστήσει για τον 

υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο Πίνακας των 

αναπληρωματικών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί, μέσα σε εύλογο 

χρόνο, έκτακτη Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Συνέλευση 

εκλέγει τα όργανα της διοίκησης και έχει την εποπτεία και τον έλεγχό τους. Η Γενική 

Συνέλευση αποτελείται από τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη του Σωματείου, και 
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μπορούν να παρίστανται και άλλοι, δίχως όμως δικαίωμα ψήφου, συγκαλείται 

τακτικά μία (1) φορά το χρόνο το μήνα Ιανουάριο ή άλλων από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκθεση πεπραγμένων 

του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που πέρασε, 2. Οικονομικός απολογισμός 

της χρήσης που έκλεισε, 3. Οικονομικός προϋπολογισμός για την επόμενη χρήση, 4. 

Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 5. Απαλλαγή του Διοικητικού 

Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική και άλλη ευθύνη. Κάθε πέμπτο χρόνο 

συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτική Γενική Συνέλευση των μελών με 

θέματα ημερησίας διάταξης, όλα τα παραπάνω και επιπλέον, την εκλογή μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με πενταετή θητεία. 

Εκτάκτως συγκαλείται όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί η 

σύγκλησή της από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του 

Σωματείου, μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα 

καθορίζει και θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν. Οι έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα 

υποβληθεί η σχετική αίτηση.  

β) Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου προς τα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της Συνέλευσης, που γίνεται είτε με δημοσίευση σε μια ημερήσια 

εφημερίδα, είτε με επιστολή που ταχυδρομείται στα μέλη, είτε με ανάρτηση σε 

ιστοσελίδα και αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών στη διεύθυνση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (Email) των μελών. Η πρόσκληση καθορίζει: α) τον τόπο, την ημέρα 

και την ώρα της Συνέλευσης, β) τα θέματα της ημερησίας διάταξης, γ) την 

απαιτούμενη απαρτία και δ) την επαναληπτική Συνέλευση αν δεν υπάρξει απαρτία 

κατά την πρώτη. Οι συνελεύσεις μπορεί να γίνουν δια ζώσης ή διαδικτυακά 

ανάλογα με την απόφαση που θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία. 

Γενικά και λόγω της ιδιόμορφης κατάστασης της πανδημίας που ζούμε, το 

Διοικητικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζει ότι οι ψηφοφορίες, 

αποφάσεις, συνελεύσεις κ.ά. των μελών μπορούν να γίνονται διαδικτυακά και όχι 

δια ζώσης και με κανονισμούς που θα θέτει ανά περίπτωση. 
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γ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτήν το 1/2 των 

ιδρυτικών και τακτικών μελών (ήτοι όσων έχουν δικαίωμα ψήφου) του Σωματείου 

που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη 

Συνέλευση τότε επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, την ιδία μέρα και ώρα της 

επόμενης εβδομάδας, στον αυτό τόπο και με τα ίδια ακριβώς θέματα ή σε άλλη 

ημερομηνία που θα ορίσει το Δ.Σ. Η δεύτερη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 

ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών που παρευρίσκονται σε αυτήν. Σε περίπτωση 

που μέλος δικαιούται να ψηφίσει αλλά αδυνατεί να παρευρεθεί είτε επειδή 

βρίσκεται εκτός Ελλάδος είτε επειδή αδυνατεί να μετακινηθεί λόγω ασθένειας είτε 

έχει οποιοδήποτε σοβαρό κώλυμα, επιτρέπεται να ψηφίσει δι’ αντιπροσώπου, 

αρκεί να αποδεικνύεται το κώλυμά του και να προσκομίζεται νομιμοποιητικό 

έγγραφο ή διαδικτυακά με απόφαση του Δ.Σ. Οι συνελεύσεις μπορεί να γίνουν δια 

ζώσης ή διαδικτυακά ανάλογα με την απόφαση που θα πάρει το Δ.Σ. κατά 

πλειοψηφία. 

δ) Στις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν θέμα ημερήσιας διάταξης και τη διενέργεια 

αρχαιρεσιών, μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο του 

απερχομένου Δ.Σ. και τη διαπίστωση από αυτόν της νόμιμης απαρτίας, καλείται η 

Γενική Συνέλευση να εκλέξει Πρόεδρο, Γραμματέα και Τριμελή Εφορευτική 

Επιτροπή για τη διενέργεια της εκλογής. Κατόπιν αποχωρεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

αναλαμβάνει πλέον ο νεοεκλεγείς, σύμφωνα με τα παραπάνω, Πρόεδρος, καλώντας 

και το νεοεκλεγέντα Γραμματέα προς ανάληψη των καθηκόντων του. Σε όλες τις 

άλλες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

ε) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται νόμιμα με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία για 

την έγκριση του Απολογισμού, του Προϋπολογισμού και της Έκθεσης των 

πεπραγμένων ή για άλλο θέμα γίνεται φανερά με ονομαστική κλήση ή ανάταση του 

χεριού. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και για 

προσωπικά θέματα, γίνεται μυστικά, ήτοι με ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση που η 

ψηφοφορία αποφασισθεί από το Δ.Σ. θα γίνει διαδικτυακά, επιλέγεται, από το Δ.Σ., 

άτομο ή άτομα του Συλλόγου, ιδρυτικά ή τακτικά, ως εφορευτική επιτροπή, ώστε να 
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διεξάγουν μυστικά την ψηφοφορία, με τη μέθοδο Google Forms ή αντίστοιχη, και 

να παρουσιάσουν στους υπολοίπους το τελικό αποτέλεσμα. 

στ) Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας λογοδοτεί 

για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που 

πέρασε. Ο Ταμίας εκθέτει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, αναλύει τον 

απολογισμό και ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου που έληξε και παρουσιάζει 

τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Στη συνέχεια διαβάζεται η έκθεση της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, η οποία 

αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και τις πηγές αυτών και σε όλες τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν. Υποβάλλονται προτάσεις που τυχόν υπάρχουν και ακολουθεί 

ψηφοφορία για την έγκριση των ανωτέρω και την απαλλαγή του Συμβουλίου.  

ζ) Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση 

εκλέγει Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) ιδρυτικά ή τακτικά και 

δύο (2) αναπληρωματικά μέλη που δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση 

της περιόδου που έληξε, συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση 

στη Γενική Συνέλευση. Ο Ταμίας παραδίδει για έλεγχο όλα τα βιβλία και 

παραστατικά της διαχείρισής του στην Εξελεγκτική Επιτροπή δέκα (10) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.  

η) Πριν από τη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί 

ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για να της 

αναλύσει το έργο της και να διεξάγει τις εκλογές. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν 

μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη της Συνέλευσης 

εμφανίζονται στην Εφορευτική Επιτροπή και ψηφίζουν σύμφωνα με τον κατάλογο, 

που συντάσσεται κατά την προσέλευση του μέλους στη Γενική Συνέλευση, 

ρίχνοντας το ψηφοδέλτιό τους στην κάλπη. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, γίνεται 

διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται πρακτικό με τους πίνακες 

των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών με σειρά επιτυχίας, που υπογράφεται 

από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται 

κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη της σειράς επιτυχίας, 

οπότε ο ευνοηθείς από την κλήρωση προηγείται στην τελική κατάταξη. Η 
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διαδικασία της εκλογής μπορεί να γίνει και διαδικτυακά βάσει του παρόντος 

καταστατικού.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

α) Για να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου, όπως και για την 

τροποποίηση του Καταστατικού του, χρειάζεται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των 

ταμειακώς τακτοποιημένων, μέχρι τη μέρα της Συνέλευσης, ιδρυτικών και τακτικών 

μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του 

Σωματείου όλη του η περιουσία περιέρχεται σε αντίστοιχο Σωματείο, Σύλλογο ή 

Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β) Το Σωματείο διαλύεται εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει να 

πραγματοποιήσει τους σκοπούς του ή αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από είκοσι 

(20). Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε 

ζήτημα για το οποίο δεν προνοεί το παρόν καταστατικό, λύεται ρητά με απόφαση 

του Δ.Σ. που υποβάλλεται για κύρωση στην επομένη Γενική Συνέλευση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

α) Η πρώτη τακτική Γ.Σ. για την εκλογή Δ.Σ. θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο του 2021, 

εφόσον μέχρι τότε έχει νομίμως συσταθεί το υπό ίδρυση Σωματείο. Μέχρι την 

έγκριση του παρόντος Καταστατικού, την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των 

Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αλλά και τις πρώτες εκλογές για την 

ανάδειξη Δ.Σ., το Σωματείο διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή τριμελή, 

η οποία εκλέγεται από τα ιδρυτικά μέλη. 

 β) Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τους νόμους 

για τα σωματεία και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Εισαγωγικού 
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Νόμου και κάθε άλλη σχετική διάταξη Νόμου ή με αποφάσεις της Γ.Σ., οι οποίες 

λαμβάνονται μέσα στα νόμιμα επιτρεπτά όρια.  

γ) Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τα παρόντα κεφάλαια και άρθρα 

αναγνώσθηκε κατ’ άρθρο στο σύνολό του και εγκρίθηκε ομόφωνα, σήμερα στις 9 

Απριλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του 

Πανελληνίου Σωματείου Ειδικών Αισθητηριακών Παιγνίων και Αισθητηριακής 

Εκπαίδευσης, Sensory & Messy Play, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, SENSORY & 

MESSY PLAY»  και υπογράφεται παρακάτω.  

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΘΑΚΗ του Δημητρίου 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ του Λάκη 

3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννη 

4. ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Νικολάου 

5. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ του Κωνσταντίνου 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ του Χρήστου 

7. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΑΤΣΑ του Κωνσταντίνου 

8. ΞΕΝΗ ΜΕΣΣΑΡΗ του Γεράσιμου 

9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΜΙΡΛΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου 

10. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΦΛΙΑ του Παναγιώτη 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου 

12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ του Χρήστου 

13. ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ του Βασιλείου 

14. ΕΛΕΝΗ ΜΥΘΥΜΗ του Γεωργίου 

15. ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ του Κωνσταντίνου 

16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χρήστου 

17. ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΙΚΙΟΥ του Ρεγγίνου 

18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ του Κωνσταντίνου 

19. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΤΣΗΣ του Αλέξανδρου 

20. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ του Ιωάννη 


