
Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Τ  Ι  Κ  Ο

    Π Α Ν Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Κ Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η Σ 

   (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

Α΄.- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

     Άρθρο 1  ο

 1.- Ιδρύεται στην Αθήνα επιστημονικό και εκπολιτιστικό σωματείο με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ».

2.- Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα. 

                 Άρθρο 2  ο

1.-  Σκοποί  της  Ένωσης  είναι:  α)  Η  συστηματική  έρευνα  και  μελέτη  της
Ιστορίας,  της  Λαογραφίας  και  της  Οικονομίας  του  Νομού  Ευρυτανίας.  β)  Η
εκλαϊκευση  της  Τέχνης   και  της  Επιστήμης  για  την  ηθική,  πνευματική  και
εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της Ευρυτανίας. γ) Η διάδοση επιστημονικών
και τεχνικών μεθόδων και μέσων για την οικονομική πρόοδο του Νομού. δ) Η διά
νομίμων  μέσων  και  ενεργειών  προσπάθεια   επίλυσης  γενικών  ζητημάτων  του
Νομού  Ευρυτανίας  και  η  υποστήριξη  και  προαγωγή  των  νομίμων  και  γενικών
συμφερόντων των Ευρυτάνων. ε) Η καλλιέργεια επαφής και η ανάπτυξη στενότερων
δεσμών με τους εκτός της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα στην αλλοδαπή διαμένοντες
Ευρυτάνες. 

  Άρθρο 3  ο

1.- Μέσα προς επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι:

α)  Η  περισυλλογή  παντός  είδους  ιστορικού  και  λαογραφικού  υλικού  της
Ευρυτανίας.  β)  Η  εκπόνηση  μελετών  και  μονογραφιών  επί  ιστορικών  και
λαογραφικών θεμάτων, που αφορούν την Ευρυτανία. γ) Η εκπόνηση επιστημονικών
και  τεχνικών  μελετών  και  σχεδίων  επί  ζητημάτων  των  βασικών  κλάδων  της
Οικονομίας του Νομού, ήτοι της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας, της Δασοκομίας,  της
Βιοτεχνίας, του Εξηλεκτρισμού και του Τουρισμού. δ) Η σύνταξη εμπεριστατωμένων
υπομνημάτων  επί  γενικών  ευρυτανικών  ζητημάτων  προς  ενημέρωση  κρατικών,
πολιτικών  ή  άλλων  παραγόντων  αρμοδίων  προς  επίλυση  αυτών.  ε)  Η  ίδρυση
Μουσείου στο  Καρπενήσι  και  η συγκέντρωση  αντικειμένων εχόντων ιστορική ή
καλλιτεχνική αξία, έργων της τοπικής λαϊκής τέχνης  κ.λπ. στ) Η ίδρυση ή ενίσχυση



σχολικών ή κοινοτικών βιβλιοθηκών στην πρωτεύουσα και τα χωριά του Νομού.  ζ)
Η ηθική και υλική ενίσχυση ατόμων, Σχολείων, Σωματείων ή άλλων οργανισμών,
που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.  η) Η οργάνωση εκδρομών και επισκέψεων
στα χωριά ή τόπους του Νομού που έχουν ιστορικό, αρχαιολογικό, οικονομικό ή
τουριστικό  ενδιαφέρον.  θ)  Η  οργάνωση  εορτών,  διαλέξεων,  καλλιτεχνικών
παραστάσεων, εκθέσεων, χορών ή άλλων ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων κ.λπ.  με
περιεχόμενοι  ανταποκρινόμενο  στους  σκοπούς  της  Ένωσης.  ι)  Η  βράβευση
εργασιών  (μελετών,  πραγματειών,  συλλογών,  διαλέξεων,  σχεδίων  κ.λπ.),  που  να
ανταποκρίνονται  στους  σκοπούς  της  Ένωσης.  Ια)  Η  έκδοση  εφημερίδας  ή
περιοδικού,  ως  οργάνου  έρευνας  και  μελέτης  της  Ένωσης  και  ιβ)  Η  απόκτηση
εντευκτηρίου ιδιόκτητου ή μισθωμένου. 

  Άρθρο 4  ο

1.-  Η  Ένωση  προς  πληρέστερη  επιτυχία  των  σκοπών  της  δύναται  να
συνεργάζεται με άλλα σωματεία ή οργανώσεις ή και άτομα που επιδιώκουν τον
αυτό ή παράλληλο σκοπό. 

2.-  Η  Ένωση  είναι  αμέτοχη  πολιτικών  επιδιώξεων  και  εκδηλώσεων.  Στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις  των μελών
της  δεν επιτρέπονται πολιτικές συζητήσεις. 

Β΄.- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5  ο

1.-  Τακτικά  μέλη  της  Ένωσης  γίνονται  πρόσωπα   ενήλικα,  ανεξαρτήτως
φύλλου, που να έλκουν από τον πατέρα ή την μητέρα την καταγωγή τους από την
Ευρυτανία,  να  διαμένουν  στην  Αθήνα,  Πειραιά  και  Προάστια  αυτών  και  να
επιθυμούν να εργασθούν για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης. 

2.- Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται έγγραφη αίτησή του, στην
οποία δηλούται η αποδοχή του Καταστατικού προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης , το οποίο αποφασίζει σχετικά εντός μηνός  από της υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση απορριπτικής  απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου,  επιτρέπεται
στον αιτούντα προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 6  ο

1.- Αντεπιστέλλοντα μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι Ευρυτάνες οι
διαμένοντες στο Νομό Ευρυτανίας ή αλλαχού της Ελλάδας  ή στην αλλοδαπή και
εφόσον επιθυμούν να συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών της Ένωσης. 

2.- Η εγγραφή των αντεπιστελλόντων μελών γίνεται με βάση επιστολής που
απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. 



3.-  Αντεπιστέλλοντα  μέλη  μπορούν  να  εγγραφούν  και  μη  Ευρυτάνες
διαμένοντες στην Ελλάδα ή αλλαχού. 

Άρθρο 7  ο

1.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, μετά από σύμφωνη
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται  να ονομασθούν πρόσωπα, τα οποία
πρόσφεραν  ή  προσφέρουν  στην  Ένωση  αξιόλογη  συνεργασία  και  επέδειξαν
εξαιρετικό  ενδιαφέρον  για  την  επίτευξη  των  σκοπών  της   ή  ενίσχυσαν  με
οποιονδήποτε  τρόπο  το  έργο  της,  επίτιμος  Πρόεδρος,  επίτιμος  Σύμβουλος  και
επίτιμο μέλος της Ένωσης. 

Γ΄.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ    

Άρθρο 8  ο

1.- Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας  συνδρομής, που
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ.

2.-  Τα αντεπιστέλλοντα μέλη της Ένωσης, τα μεν διαμένοντα μόνιμα στην
Ελλάδα   καταβάλλουν  ετήσια  συνδρομή  ίση  προς  είκοσι  (20,00)  ΕΥΡΩ,  τα  δε
διαμένοντα  στην  αλλοδαπή  καταβάλλουν  ετήσια  συνδρομή  ίση  προς  τριάντα
(30,00) ΕΥΡΩ.

3.- Το δικαίωμα εγγραφής, προκειμένου για τακτικά μέλη ορίζεται το ποσό
των δέκα (10,00) ΕΥΡΩ, καταβαλλόμενο εφάπαξ κατά τον χρόνο της εγγραφής. 

4.-  Τα  εκάστοτε  Διοικητικά  Συμβούλια  δύνανται  με  απόφασή  τους  να
τροποποιούν  το  ποσό  της  ετήσιας  συνδρομής  των  μελών  (τακτικών  και
αντεπιστελλόντων), ως και αυτό του δικαιώματος εγγραφής  νέων μελών. 

Άρθρο 9  ο

1.- Τα μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να εργάζονται με ενδιαφέρον
για  την  πραγματοποίηση  των  σκοπών της,  σύμφωνα με  το  καταστατικό  και  τον
κανονισμό,  που  θα  εγκριθεί,   σύμφωνα  δε  προς  τις  αποφάσεις,  οδηγίες  και
υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται οριστικά από το
Σωματείο κάθε μέλος, το οποίο καταδικάστηκε τελεσίδικα για πράξη που στρέφεται
κατά της Ένωσης, δυνητικά δε κάθε μέλος , το οποίο παραβλάπτει τα συμφέροντα ή
αντιδρά  στους σκοπούς του Σωματείου. Στην περίπτωση της δυνητικής διαγραφής
επιτρέπεται η προσφυγή του διαγραφέντος  ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. 



3.- Κάθε μέλος δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του  από το Σωματείο  με
γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4.-  Μέλος  που έχει  παραιτηθεί  μπορεί  να ζητήσει  την  επανεγγραφή του,
τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 5, 6 και 7. 

Άρθρο 10  ο

1.-  Όλα  τα  μέλη  της  Ένωσης  έχουν  το  δικαίωμα  να  παρίστανται
αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις σχετικές συζητήσεις. 

2.-  Κάθε μέλος της  Ένωσης  έχει  το δικαίωμα να υποβάλει  εγγράφως  ή
προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Γενικές Συνελεύσεις τις σκέψεις και
αντιλήψεις του για την εν γένει δράση της Ένωσης και την καλλίτερη ευόδωση του
έργου της. 

Άρθρο 11  ο

Το  δικαίωμα  του  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι  ως  μέλος  του  Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν μόνον τα τακτικά μέλη της Ένωσης.

Δ΄.- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 12ο

1.- Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σε όσες πόλεις
και  χωριά  υπάρχουν  τουλάχιστον  πέντε  (5)  τακτικά  μέλη  μπορεί  να  ορίζονται
τριμελείς  επιτροπές  (έναν  Πρόεδρο,  ένα  Γραμματέα  και  έναν  Ταμία),  έργο  των
οποίων  θα  είναι  η  εκτέλεση  των  αποφάσεων  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  των
εντολών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να οριστεί και ένας
μόνον αντιπρόσωπος της Ένωσης.

Ε΄.-  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι εννεαμελές, εκλεγόμενο ανά
τριετία από τη Γενική Συνέλευση. Συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη μετά την
εκλογή συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται εντός της πρώτης εβδομάδας μετά
τις αρχαιρεσίες, με τη μέριμνα του Συμβούλου που πλειοψηφεί. 

2.-  Κατά  τη  συνεδρίαση  αυτή  εκλέγεται  ο  Πρόεδρος,  ο  Αντιπρόεδρος,  Ο
Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Έφορος της Ένωσης. 



3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε μήνα, ύστερα
από σχετική πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία  αναγράφονται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.  Οι προσκλήσεις αυτές πρέπει να  αποστέλλονται στα μέλη του
Συμβουλίου  τρεις (3) μέρες προ της συνεδρίασης. 

4.-  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  συνεδριάσει  εκτάκτως,  εάν  αυτό
επιβάλουν  τούτο  ή  εάν  τρία  (3)  τουλάχιστον    από  τα  μέλη  του  το  ζητήσουν
εγγράφως,  ορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα. 

5.-  Οι  συνεδριάσεις  του  Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται  σε  απαρτία
όταν  είναι  παρόντα  πέντε  (5)  τουλάχιστον,  από  τα  μέλη  του  και  οι  αποφάσεις
λαμβάνονται  κατά  πλειοψηφία  των  παρόντων  συμβούλων.   Σε  περίπτωση
ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου. 

6.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις,  αδικαιολόγητα,   αντικαθίσταται  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου,  από  άλλο  αναπληρωματικό  μέλος,  κατά  σειρά  πλειοψηφίας.  Η
απόφαση αντικατάστασης τακτικού συμβούλου με αναπληρωματικό κοινοποιείται
και στα δύο αυτά μέλη.

Άρθρο 14ο  

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του κατά μήνα Δεκέμβριο
εκάστου έτους οφείλει να καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Ένωσης. Το
πρόγραμμα τούτο συζητείται και εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση του
επόμενου τριμήνου.

2.-  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  προς  καταμερισμό  και  καλλίτερη  οργάνωση
των εργασιών της Ένωσης  δύναται να καταρτίζει επιτροπές μόνιμες ή  προσωρινές
και να ορίζει προϊσταμένους και γραμματείς σε αυτές  από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή άλλα μέλη της Ένωσης  καθορίζοντας τον κύκλο εργασιών της κάθε
μιας και  αναθέτοντας σε αυτές τη διαχείριση ή μελέτη  ειδικών θεμάτων και τη
σχετική  γνωμάτευση,  ήτοι  επιτροπή  εκπαιδευτικών  ζητημάτων,  επιτροπή
λαογραφικών ερευνών, επιτροπή ιστορικών ερευνών, επιτροπή γεωργοοικονομικών
μελετών, επιτροπή λαϊκής τέχνης, επιτροπή τουριστική κ.λπ. 

3.-  Ο προϊστάμενος κάθε επιτροπής  συντάσσει και συνυπογράφει με τον
Πρόεδροι τις πράξεις, εγκυκλίους κ.λπ., που αφορούν τον κύκλο της δράσης του.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
που  προκαλείται  με  αιτιολογημένη  πρότασή  του  μπορεί  να  διορίζει,  κατά
προτίμηση από τα μέλη της Ένωσης: α) έναν Ειδικό Γραμματέα και Διευθυντή των
Γραφείων της Ένωσης. β) Έναν κλητήρα και εισπράκτορα των συνδρομών. 



5.- Ο  διορισμός των υπαλλήλων τούτων γίνεται  για χρονικό διάστημα όχι
μεγαλύτερο του έτους, μπορεί δε να ανανεώνεται, εφόσον υφίσταται η ανάγκη, η
οποία επέβαλε τον διορισμό αυτόν. 

Άρθρο 15  ο

1.-  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διαχειρίζεται  υπεύθυνα  και  αλληλέγγυα  τα
συμφέροντα  και  την  περιουσία  της  Ένωσης  και  αποφασίζει  για  κάθε  τακτική  ή
έκτακτη δαπάνη, καθώς και για κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση
των σκοπών της Ένωσης,  μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και  των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 

2.-  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  τηρεί  τα  εξής  βιβλία:  α)
Μητρώο των μελών της Ένωσης, κατά κατηγορίες, β) Πρωτόκολλο εισερχομένων και
εξερχομένων  εγγράφων,  γ)  Βιβλίο  Πρακτικών  και  Αποφάσεων  των  Γενικών
Συνελεύσεων , στα οποία θα αναγράφονται και τα ονόματα των παρόντων μελών σε
αυτές, δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) Βιβλίο
Δωρητών και Ευεργετών, στ) τα απαραίτητα Λογιστικά Βιβλία, ζ) Βιβλία επίπλων και
άλλων  πραγμάτων,  που  αποτελούν  περιουσία  του  Σωματείου,  η)  Βιβλίο
επιστημονικών εργασιών,  μελετών,  συγγραμμάτων,  συλλογών που παραδίδονται
στην Ένωση, ως και κάθε άλλο αναγκαίο βιβλίο. 

ΣΤ΄.- ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΤΑΜΙΑΣ, ΕΦΟΡΟΣ 

Άρθρο 16  ο

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση  σε όλες
τις σχέσεις της  ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου.   Συγκαλεί  και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων
και υπογράφει τα έγγραφα της Ένωσης  με το Γενικό Γραμματέα. Μεριμνά για την
εκτέλεση  των  αποφάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Γενικών
Συνελεύσεων και ελέγχει σε κάθε στιγμή το Ταμείο και τα βιβλία διαχείρισης της
Ένωσης. 

2.-  Απόντα ή κωλυόμενο τον  Πρόεδρο αναπληρώνει   ο  Αντιπρόεδρος  και
τούτον ο Γενικός Γραμματέας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τα καθήκοντα
αυτών που τον αναπληρώνουν  είναι τα ίδια με αυτά του Προέδρου. 

Άρθρο 17  ο

1.-  Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο της Ένωσης, επιμελείται των
αρχείων της, φυλάσσει τη σφραγίδα και τα βιβλία της Ένωσης. Κρατάει τα πρακτικά
του   Διοικητικού    Συμβουλίου   και   των   Γενικών   Συνελεύσεων.   Συντάσσει   και 



προσυπογράφει  κάθε  έγγραφο  και  τηρεί  το  Μητρώο  των  μελών  της  Ένωσης.
Παραλαμβάνει και ταξινομεί κατάλληλα το αποστελλόμενο υλικό, για κάθε απώλεια
ή φορά του οποίου ευθύνεται.

2.-  Τον  Γενικό  Γραμματέα  απόντα  ή  κωλυόμενο αναπληρώνει  προσωρινά
ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 18  ο

1.-  Ο  Ταμίας  ενεργεί  κάθε  είσπραξη  για  το  Ταμείο  της  Ένωσης,  βάσει
διπλότυπης απόδειξης, της οποίας το πρωτότυπα δίδεται σε αυτόν που πλήρωσε, το
δε  αντίγραφο  παραμένει  ως  στέλεχος  βάσει  του  οποίου  γίνεται  ο  έλεγχος  των
εισπράξεων.  Υπογράφει όλα τα ταμιακής φύσεως δικαιολογητικά με τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργεί νόμιμα κάθε πληρωμή.

2.-  Για  κάθε  δαπάνη  που  δεν  αναγράφεται  στον  προϋπολογισμό  ή
υπερβαίνει  αυτόν  απαιτείται  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  οποία
υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.   Σε περίπτωση μη έγκρισης από
αυτή, βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

3.-  Πέραν  του  ποσού  των  πεντακοσίων  (500,00)  ΕΥΡΩ  καταθέτει  τις
εισπράξεις της Ένωσης  σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή της
Αγροτικής Τράπεζας της  Ελλάδος ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, με απόφαση του
εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Τα κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται από τον Ταμία στο σύνολό τους
ή  εν  μέρει,  ύστερα  από  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  στην  οποία
αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η ανάληψη, κατατίθενται δε και πάλι
εάν δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό  που αναλήφθηκαν. 

5.-  Σε  περίπτωση  διορισμού  εισπράκτορα,  αυτός  ενεργεί  με  ευθύνη  του
Ταμία. 

6.- Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο προσωρινά αναπληρώνει  ένας από τους
Συμβούλους,  οριζόμενος  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  αφού  συνταχθεί
πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής  σε  ό, τι αφορά το Ταμείο.

Άρθρο 19ο

1.- Ο Έφορος εκτελεί τις  σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της  Ένωσης,  οργανώνει  τις  εορτές,  τελετές,  εκδρομές,  διαλέξεις  και  κάθε   άλλη
εορταστική  ή  ψυχαγωγική  εκδήλωση  της  Ένωσης  βοηθούμενος  από  επιτροπή
τακτικών μελών του Συλλόγου. 

2.-  Τον Έφορο απόντα ή κωλυόμενο  προσωρινά αναπληρώνει  ένας  από
τους Συμβούλους, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. 



Ζ΄.-  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Άρθρο 20  ο

1.-  Το  Ειδικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης  απαρτίζεται  από  είκοσι  (20)
διακριθέντες Ευρυτάνες,  εκπροσώπους των Γραμμάτων,  Επιστημών και Τεχνών ή
ανωτάτων λειτουργών του Κράτους ή της Εκκλησίας ή εκπροσώπων του εμπορίου,
βιομηχανίας ή ναυτιλίας. 

2.-  Τα  μέλη  του  Ειδικού  Συμβουλίου  της  Ένωσης,  εκλέγονται  από  το
Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  οποίο  συνέρχεται  ειδικά  προς  τούτο  στην  αρχή  κάθε
σωματειακού έτους.  Τα παραιτούμενα ή μη αποδεχόμενα την εκλογή τους μέλη
του  Ειδικού  Συμβουλίου   αντικαθίστανται  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου. 

3.-  Το  Ειδικό  Συμβούλιο  συγκαλείται  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου, όταν κρίνεται αναγκαίο, προς εξέταση και γνωμάτευση για ζητήματα
γενικότερου ενδιαφέροντος, προεδρεύεται από τον πρεσβύτερο εκ των παρόντων
μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία  από τα παρόντα μέλη. 

4.-  Τα  θέματα  προς  συζήτηση  από  το  Ειδικό  Συμβούλιο   εισηγείται  ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε πρακτικά των συνεδριάσεων  τηρεί ο
Γενικός Γραμματέας της  Ένωσης. 

5.-  Οι  αποφάσεις  του  Ειδικού  Συμβουλίου  είναι  συμβουλευτικές  για  το
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 21  ο

1.-  Το  Γενικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης  απαρτίζεται  από  τους  εκάστοτε
νόμιμους εκπροσώπους των εκπολιτιστικών ευρυτανικών σωματείων που εδρεύουν
στην  Αθήνα  και  συγκαλείται  σε  συνεδρίαση  με  απόφαση   του  Διοικητικού
Συμβουλίου  με  σκοπό  την  εξέταση  γενικότερων  ευρυτανικών  ζητημάτων   ή  το
συντονισμό των ενεργειών όλων των σωματείων, τακτικά μεν μία φορά το χρόνο,
έκτακτα δε όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

2.- Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
οποίος  καταρτίζει  και  τον  πίνακα  των  θεμάτων,  που  πρόκειται  να  συζητηθούν,
σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Οι  αποφάσεις
λαμβάνονται  με  πλειοψηφία  των   παρόντων  και  είναι  συμβουλευτικές  για  το
Διοικητικό Συμβούλιο. 



Η΄.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 22  ο

1.-  Μία  φορά  το  χρόνο  τα  τακτικά  μέλη  της  Ένωσης  καλούνται  από  το
Διοικητικό Συμβούλιο σε Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους. 

2.- Στη Γενική αυτή Συνέλευση συζητείται η λογοδοσία για τα «πεπραγμένα»
του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  εγκρίνεται  ο  οικονομικός  απολογισμός  του
προηγούμενου έτους, ο οποίος συντάσσεται από τον Ταμία, συζητείται η έκθεση
της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής,  ψηφίζεται  ο  προϋπολογισμός   και  το  πρόγραμμα
εργασιών του επόμενου έτους και συζητείται κάθε άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να
αναγράφεται στις σχετικές  προσκλήσεις προς τα μέλη. 

3.-  Η  Γενική  Συνέλευση  ανά  τριετία  ενεργεί  αρχαιρεσίες   για  ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

4.- Έκτακτα  μπορεί να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μελών, όταν αυτό
κριθεί  αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί  γραπτά από το 1/5 των
ταμειακώς εντάξει  τακτικών μελών της  Ένωσης,  τα  οποία  πρέπει  να  καθορίζουν
στην αίτησή τους και τα προς συζήτηση θέματα.   

Η έκτακτη, με αίτηση των μελών, Γενική Συνέλευση, συγκαλείται  μέσα σε
ένα μήνα από της παραλαβής της αίτησης των μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 23  ο   

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από ατομική πρόσκληση σε κάθε
μέλος και με τη δημοσίευση σε τυχόν εκδιδόμενη ευρυτανική εφημερίδα η έντυπο
της Ένωσης, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησής
της. 

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα. 

Άρθρο 24  ο

1.-  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη,  εφόσον έχουν εγγραφεί
στην  Ένωση  προ  τριάντα  (30)  ημερών,  τουλάχιστον,   και  βρίσκονται  ταμειακά
εντάξει. 

2.-  Η  Γενική  Συνέλευση  θεωρείται  ότι  βρίσκεται  σε  απαρτία  όταν  είναι
παρόντα τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

3.- Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται αυτοδίκαια  και χωρίς νέες
προσκλήσεις, μετά από 8ήμερο, στον αυτό τόπο και την αυτή ημέρα της εβδομάδας



και  ώρα,  οπότε  η  Συνέλευση  θεωρείται  έγκυρη  με  την  παρουσία  οσωνδήποτε
τακτικών μελών, όχι όμως λιγότερων των είκοσι (20).

4.- «Άπαξ γενομένης» της απαρτίας,  αυτή θεωρείται ότι υφίσταται  μέχρι το
τέλος των εργασιών της Συνέλευσης.

5.-  Τις  εργασίες  της  ετήσιας  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  διευθύνει
Πρόεδρος εκλεγόμενος  από αυτή κατά την έναρξη και πριν αρχίσει η εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρόμοια εκλέγεται και ο Γραμματέας, ο οποίος
κρατεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 

6.- Τις εργασίες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε πρακτικά κρατούνται από τον Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, ύστερα  από
πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον μελών, την εκλογή άλλου Προέδρου και Γραμματέα
για τη διεύθυνση των εργασιών της. 

7.-  Οι  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης  λαμβάνονται  με  απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών,  η οποία  δεν  δύναται  να είναι  μικρότερη του
μισού «πλέον ενός» του απαιτούμενου αριθμού μελών για την απαρτία.  Για την
τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού από τα τακτικά
μέλη. 

8.- Ένσταση για μη απαρτία μπορεί να υποβληθεί γραπτά με την έναρξη της
συνεδρίασης. 

9.- Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης και γενικά
για προσωπικά ζητήματα γίνεται μυστική και με ψηφοδέλτια, για άλλα δε ζητήματα
με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση εφόσον αυτό προταθεί από πέντε
(5) μέλη και το αποφασίσει η Συνέλευση. 

Άρθρο 25  ο

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης
με μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίων. Εκλέγονται εννέα (9) τακτικά μέλη και
πέντε (5) αναπληρωματικά κατά σειρά πλειοψηφίας. 

2.-  Υποψηφιότητες  για  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  της
Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται  είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους με
γραπτή  δήλωσή τους  ή  με  έγγραφη πρόταση τριών  (3)  μελών που  μπορούν  να
προτείνουν δύο (2) το πολύ υποψήφιους. 

3.-  Οι  δηλώσεις  και  οι  προτάσεις  υποψηφιοτήτων  υποβάλλονται  στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι την 08.00΄μ.μ. της τρίτης
ημέρας προ της Γενικής Συνέλευσης.  Εάν κατά το άρθρο 24, παρ. 3 του παρόντος



Καταστατικού  αναβληθεί  η  Συνέλευση  δεν  παρέχεται  νέα  προθεσμία  υποβολής
υποψηφιοτήτων.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ανακηρύσσει  τους  υποψήφιους  την
επόμενη  της παραπάνω προθεσμίας, εφόσον έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» και
«εκλέγεσθαι» και καταρτίζει κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων τον κατάλογο
των υποψηφίων, ο οποίος παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και
ανακοινώνεται  στα  μέλη  προ  της  ψηφοφορίας  με  ανάγνωση  και  ανάρτηση  σε
εμφανή μέρη της αίθουσας. 

4.-  Δεν  δύνανται  να  είναι  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  της
Εξελεγκτικής Επιτροπής:

α)  Οι  «εν  ενεργεία»  βουλευτές  και  υπουργοί  ως  και  οι  ενεργώς
πολιτευόμενοι,  β)  οι  υπάλληλοι του Σωματείου,  γ)  πρόσωπα που συνδέονται  με
συγγένεια μέχρι και του τρίτου βαθμού «εξ αίματος ή αγχιστείας».  

5.- Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των οργάνων της
Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ορίζει τρία (3)
μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών και της διαλογής. 

Θ΄.- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 26  ο

1.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται, επίσης,  από τη Γενική Συνέλευση με
μυστική ψηφοφορία και διά ψηφοδελτίων, αποτελείται δε  από τρία (3) τακτικά και
δύο  (2)  αναπληρωματικά  μέλη  κατά  σειρά  πλειοψηφίας.   Καθήκοντά  της  είναι,
όπως προβαίνει  στον έλεγχο του Ταμείου και  των βιβλίων του και  να αναφέρει
γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή αντίθετα. 

2.-  Κάθε χρόνο δέκα (10) ημέρες πριν από την ετήσια Συνέλευση οφείλει
ύστερα  από  γραπτή  πρόσκληση του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και
μετά από λεπτομερή έλεγχο να συντάσσει την ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση
του Ταμείου, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την
ετήσια κίνηση του Ταμείου σε εισπράξεις και δαπάνες, ως και υποδείξεις σχετικές
με την ανάπτυξη των  οικονομικών της Ένωσης. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται γραπτά
στη Γενική Συνέλευση και αναπτύσσεται προφορικά από έναν εκ των μελών της,
κοινοποιείται  δε  σε  αντίγραφο  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης  πέντε  (5)
τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  

Ι.- ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 27  ο

1.- Οι πόροι της Ένωσης είναι τακτικοί και έκτακτοι. 



 Τακτικοί πόροι είναι: α) Οι υποχρεωτικές συνδρομές των τακτικών μελών, β)
οι συνδρομές των αντεπιστελλόντων μελών, γ) το δικαίωμα εγγραφής μελών.

Έκτακτοι  πόροι  είναι:  α)  οι  εισπράξεις  από  τις  εορτές,  παραστάσεις,
λαχειοφόρες αγορές κ.λπ. που διοργανώνονται από την Ένωση, β) οι προερχόμενοι
από  δωρεές  κληροδοτημάτων,  εράνων   και  κάθε  τακτική  ή  έκτακτη  εισφορά  ή
επιχορήγηση  από  Δήμους  και  Κοινότητες,  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση,   Μονές,
Εκκλησιαστικές  Επιτροπές,  Οργανισμούς,  Νομικά  Πρόσωπα,  Τράπεζες   ή  το
Ελληνικό Δημόσιο ως και κάθε άλλο απρόβλεπτο έσοδο νόμιμα περιερχόμενο στην
κυριότητα και κατοχή της Ένωσης. 

ΙΑ΄.- ΔΩΡΗΤΕΣ,  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Άρθρο 28ο

1.-  ΔΩΡΗΤΕΣ  της  Ένωσης  ονομάζονται   με  ειδική  πράξη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου οι  προσφέροντες στην Ένωση σε χρήμα ή  άλλες αξίες  το  ποσό των
3.000,00 – 5.000,00 ΕΥΡΩ.

ΜΕΓΑΛΟΙ  ΔΩΡΗΤΕΣ  ονομάζονται  ομοίως  οι  προσφέροντες  το  ποσό  των
5.001,00 – 10.000,00 ΕΥΡΩ. 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ  ανακηρύσσονται  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  οι
προσφέροντες  στην  Ένωση  σε  χρήμα  ή  άλλες  αξίες  το  ποσό  των  10.001,00-
30.000,00 ΕΥΡΩ και ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ανακηρύσσονται ομοίως  οι προσφέροντες
ποσό άνω των 30.001,00 ΕΥΡΩ. 

2.- Τα ονόματα των δωρητών και των ευεργετών  αναγράφονται σε ειδικούς
πίνακες, οι οποίοι αναρτώνται στα Γραφεία της Ένωσης. 

3.- Η Ένωση «Τιμής ένεκεν» αναρτά στα Γραφεία της  τις φωτογραφίες των
μεγάλων ευεργετών της ή άλλων προσώπων, των οποίων η προσφορά στο έργο της
Ένωσης υπήρξε αποδεδειγμένα άξια διακεκριμένης τιμής.  

4.-  Με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκδιδόμενη από την
Ένωση  Εφημερίδα  ή  Περιοδικό  δημοσιεύονται  τα  ονόματα  των  δωρητών  και
ευεργετών, των τελευταίων δε και οι φωτογραφίες. 

ΙΒ΄.- ΑΡΧΕΙΟ

Άρθρο 29  ο

1.-  Το   ιστορικό  και  λαογραφικό  υλικό,  οι  μελέτες,  οι  συλλογές,  τα
υπομνήματα,  σχέδια  κ.λπ.  που  συγκεντρώνονται  παραδίδονται  ή  αποστέλλονται



στην Ένωση εις διπλούν, ταξινομούνται κατάλληλα και φυλάσσονται στο Αρχείο της
Ένωσης,  εφόσον  δε  καθίσταται  εφικτό  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  ή  στο
Περιοδικό της Ένωσης ή εκδίδονται  σε αυτοτελείς τόμους με την υπογραφή του
συλλέκτη ή του συγγραφέα ή του συντάκτη τους. 

2.-  Για  την  ύπαρξη  συγκεκριμένου  τεκμηρίου  πνευματικής  ιδιοκτησίας  ο
προσφέρων στην Ένωση οποιασδήποτε φύσης μικρή ή μεγάλη συλλογή, μελέτη ή
γενικά εργασία συναφή προς τους σκοπούς της, την παραδίδει ή την αποστέλλει εις
διπλούν και  λαμβάνει από τη γραμματεία της Ένωσης  απόδειξη παραλαβής, στην
οποία αναφέρεται το είδος της εργασίας και ο αριθμός των σελίδων. 

ΙΓ΄.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30  ο

1.- Η Ένωση έχει σφραγίδα που αναγράφει κυκλικά την επωνυμία της και το
έτος ιδρύσεώς της, ήτοι: ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – 1955- και στον εσωτερικό κύκλο
οι λέξεις: ΕΥΡΥΤΟΣ Ο ΟΙΧΑΛΙΕΥΣ – ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ, εντός δε του κύκλου
θα απεικονίζεται η μορφή του μυθικού βασιλιά ΕΥΡΥΤΟΥ. 

Άρθρο 31  ο

1.- Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού δύναται να γίνει με απόφαση
της  Γενικής  Συνέλευσης,  η οποία  συγκαλείται  ειδικά για το  σκοπό αυτόν  και  με
πλειοψηφία  των  ¾   των  παρόντων  μελών.  Στη  Συνέλευση  αυτή  απαιτείται  η
παρουσία τουλάχιστον  του μισού αριθμού των μελών. 

Άρθρο 32  ο

1.-  Η  Ένωση  δεν  διαλύεται  εφόσον  έχει  είκοσι  (20)  τακτικά  μέλη.  Σε
περίπτωση διάλυσής της η περιουσία και το Αρχείο της περιέρχονται στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη  Καρπενησίου,  εφόσον  υπάρχει  ή  αλλιώς  στη  Δημοτική  Βιβλιοθήκη
Καρπενησίου και σε περίπτωση ανυπαρξίας της στο Δημόσιο Γυμνάσιο   ή Λύκειο
Καρπενησίου για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του. 

Άρθρο 33  ο

1.-  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  το  δικαίωμα  να  εκδώσει  κανονισμό  ο
οποίος  θα  περιλαμβάνει  λεπτομερείς  οδηγίες  για  την  αρτιότερη  οργάνωση  και
αποδοτικότερη λειτουργία της Ένωσης, σύμφωνα προς το παρόν Καταστατικό. 

2.- Επίσης, έχει το δικαίωμα να διορίζει εκπροσώπους ή ανταποκριτές στα
χωριά  του  Νομού  Ευρυτανίας  ή  σε  άλλες  περιοχές  της  Ελλάδας  και  του
Εξωτερικού 



από τα  μέλη της  Ένωσης ή, όπου δεν υπάρχουν τέτοια,  από άλλα πρόσωπα που
κρίνονται ως κατάλληλα. 

Αθήνα,25-2-2009

Ο  Πρόεδρος Ο Γραμματέας

    Κ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ      ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.- 

 Η  τροποποίηση εγκρίθηκε με  την  αριθ.  5593/2009 απόφαση  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Είχε αναγνωρισθεί ως σωματείο με την αριθ. 4321/55 απόφαση του
αυτού Δικαστηρίου. 


