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• Η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ       
(ΑΝΔΡΩΝ)» ιδρύθηκε το 1871.

• Το παρόν καταστατικόν εγκριθέν διά της υπ’ αριθμ. 1039/1914 απο-
φάσεως του Δικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών, κα-
ταχωρηθέντος δε εν τω βιβλίω Ανεγνωρισμένων Σωματείων υπ’ 
αύξοντα αριθμόν 118 (13), ετροποποιήθη υπό της Καταστατικής 
Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Εταιρείας:

1. Διά της υπ’ αριθμ. 432/17, 1918/39 αποφάσεως του Πρωτοδικεί-
ου Θεσσαλονίκης.

2. Διά της υπ’ αριθμ. 949/29ης Δεκεμβρίου 1971 αποφάσεως του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

3. Διά της υπ’ αριθμ. 32229/15ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

4. Διά της υπ’ αριθμ. 18953/21ης Ιουνίου 2010 αποφάσεως του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία καταχωρήθηκε 
στο Βιβλίο Σωματείων με αριθμό 118 στις 9 Ιουλίου 2010.

5. Διά της υπ’ αριθμ.173Σ/2014 διατάξεως του κ. Ειρηνοδίκη Θεσ-
σαλονίκης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωματείων με 
αριθμό 459 στις 31 Οκτωβρίου 2014.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1. Συνιστάται μη κερδοσκοπικό Σωματείο κοινωφελούς χαρα-
κτήρα με την επω νυμία «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» αποδιδομένη στην αγγλική γλώσσα «CHARITY 
BROTHERHOOD OF THESSALONIKI» και διακριτικό τίτλο Φ.Α.Α.Θ. 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, ως μη κερ-
δοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπό την έννοια του 
περί Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ισχύοντος νόμου, είναι «Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση», η οποία δεν εξαρτάται από κανένα κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δη-
μοσίου χαρακτήρα. 

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ

1. Σκοπός της Αδελφότητος είναι η παροχή περίθαλψης και εν 
γένει, κάθε δυνατής συνδρομής σε αποδεδειγμένα απόρους, καθώς 
και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων φιλάνθρωπης ιατροκοινωνικής πο-
λιτικής και δραστηριοτήτων προς ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης για τη σημασία και την ανάγκη άσκησης ανθρωπιστικής πολιτι-
κής και αλληλεγγύης προς τους αναξιοπαθούντες.
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2. Την επίτευξη του σκοπού της ,η Αδελφότης επιδιώκει κυρίως:
τα΄. Με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους και 

σε άπορες οικογένειες, ιδίως πολύτεκνες, ιδρύματα και 
σωματεία.

τβ΄. Με τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους μαθητές, σπου-
δαστές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προς 
ολοκλήρωση των σπουδών τους.

τγ΄. Με την οργάνωση ή την ενίσχυση συσσιτίων απόρων.
τδ΄. Με την ενίσχυση του ενοριακού φιλάνθρωπου έργου και 

των θεσμών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής αρωγής. 
Με την ενίσχυση και ανέγερση ιδρυμάτων ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες, οίκων ευγηρίας, οικοτροφείων, ξενώνων και 
άλλων που έχουν ως σκοπό την κοινωνική αρωγή.

τε΄. Με την ενίσχυση του ιεραποστολικού έργου παροχής αν-
θρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πλη-
θυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. 

στ΄. Με την έκδοση περιοδικών εντύπων, πρωτότυπων και 
επιστημονικών μελετών και πραγματειών.

τζ΄. Με την προκήρυξη διαγωνισμών συγγραφής μελετών, οι 
οποίες έχουν σχέση με τους σκοπούς της Αδελφότητος 
και την ενίσχυση συναφών ερευνών, καθώς και αθλοθέ-
τηση βραβείων εκ των πόρων της Αδελφότητος.

τη΄.  Με την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης της Αδελφό-
τητος με ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, τα οποία ανα-
φέρονται, κυρίως σε τομείς της φιλοπτώχου πολιτικής και 
της ιατρικής, κοινωνικής, ανθρωπιστικής εν γένει πρόνοι-
ας, καθώς και με την ίδρυση και λειτουργία αναγνωστηρί-
ου.

τθ΄.  Με τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις λόγου 
(διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, ημερίδες, συνέδρια) στη 
Θεσσαλονίκη και αλλού.

τι΄.  Με τη συμμετοχή σε διοργάνωση ραδιοφωνικών και τηλε-
οπτικών εκπομπών, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς και με την αρθρογρα-
φία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο επί θεμάτων που 
αφορούν στους σκοπούς και το έργο της Αδελφότητος.
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ια΄. Με την ίδρυση και οργάνωση ιστορικού μουσείου, ιστο-
ρικού αρχείου, φωτοθήκης, γλυπτοθήκης, ταινιοθήκης 
και πινακοθήκης.

ιβ΄.  Με τη θεσμοθέτηση αριστείου ευποιΐας και άλλων τι-
μητικών διακρίσεων, τα οποία απονέμονται σε φυσι-
κά πρόσωπα και φορείς με αποδεδειγμένα σημαντική 
προσφορά στην κοινωνία.

ιγ΄. Με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, τον οποίο εγκρίνει με από-
φασή του το Διοικητικό Συμβούλιο και ο οποίος έχει 
σχέση με τον σκοπό της Αδελφότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

Άρθρο 3

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη της Αδελφότητος διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και 
αρωγά.

2. Τακτικά μέλη εγγράφονται ενήλικοι άρρενες Έλληνες πολίτες, 
οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, και 
μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του σκοπού της Αδελφό-
τητος.

3. Επίτιμα μέλη, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερ-
βεί το ένα δέκατο (1/10) των τακτικών μελών, ανακηρύσσονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία, 
φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνέβαλαν ή συμβάλλουν, «σπουδαί-
ως», ηθικά ή υλικά στην προαγωγή του σκοπού της Αδελφότητος.

4. Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα 
οποία συμβάλλουν υλικά στο έργο της Αδελφότητος. Η απόφαση 
ανακήρυξης ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέ-
λευση.
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Άρθρο 4

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η εγγραφή των τακτικών μελών της Αδελφότητος πραγματο-
ποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από συ-
μπλήρωση ειδικής έντυπης αίτησης, στην οποία δηλώνεται η απο-
δοχή των όρων του καταστατικού της Αδελφότητος και συνοδεύεται 
από σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, ο οποίος προ-
τείνεται από τρία τουλάχιστον τακτικά από τριετίας εγγεγραμμένα 
και ταμειακώς ενήμερα μέλη της Αδελφότητας. 

2. Η αναγόρευση των επιτίμων μελών της Αδελφότητος πραγ-
ματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών, ύστερα από πρόταση τεσσάρων 
τουλάχιστον μελών του, στην οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη συμ-
βολή ως και το έργο του υποψηφίου. Η πρόταση συνοδεύεται από 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και δήλωση συναί-
νεσής του.

3. Η εγγραφή των αρωγών μελών της Αδελφότητος πραγμα-
τοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη 
πλειοψηφία, ύστερα από συμπλήρωση ειδικής έντυπης αίτησης, η 
οποία συνοδεύεται από επιστολή, που αναφέρεται στο περιεχόμενο 
και τη διάρκεια της χορηγίας και υποστηρίζεται από τέσσερα τουλά-
χιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ιδιότητα του αρωγού μέλους είναι περιορισμένης χρονικής δι-
άρκειας, καθοριζό μενης κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

4. Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη της διοίκησης
α΄) αλλοδαποί, β΄) καταδικασθέντες αμετάκλητα σε οποιαδήπο-

τε ποινή για κακούργημα, ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμησης, κιβδηλίας, παραχάρα-
ξης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, παράβασης των 
διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, όπως επίσης 
και κάθε αδίκημα, το οποίο τελείται με δόλο, ή αφορά σε έγκλημα 
κατά των ηθών, ή έχουν αποστερηθεί, λόγω καταδίκης για οποια-
δήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών τους δικαιωμάτων και εφ’ 
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όσον διαρκεί η αποστέρηση αυτή και γ΄) μέλη της διοίκησης άλλων 
φιλανθρωπικών σωματείων που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς.

Άρθρο 5

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΑΡΩΓΕΣ –
ΔΩΡΕΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ

1. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των τα-
κτικών μελών, καθορίζονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα επίτιμα μέλη της Αδελφότητος απαλλάσσονται από κάθε 
οικονομική υποχρέωση προς την Αδελφότητα.

3. Η μορφή και το εύρος της αρωγής των φυσικών ή νομικών 
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιθυμούν να 
εγγραφούν ως αρωγά μέλη της Αδελφότητος, καθορίζονται με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
αίτηση – πρόταση των ενδιαφερομένων.

4. Οι προσφέροντες υπέρ της Αδελφότητος χρηματικό ποσό, κι-
νητά αξίας ή ακίνητη περιουσία, αναγορεύονται, κατά περίπτωση, 
δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλοι ευεργέτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει, ανά τριετία, το ύψος της ει-
σφοράς και αναγορεύει, κατά περίπτωση, τον εισφέροντα ως δωρη-
τή, ως ευεργέτη ή ως μεγάλο ευεργέτη της Αδελφότητος.

Τα ονόματα των ευεργετών και μεγάλων ευεργετών καταχωρού-
νται σε ειδικά προς τούτο τηρούμενο μητρώο και εγγράφονται σε 
ειδικό πίνακα, ο οποίος είναι αναρτημένος στα γραφεία της Αδελ-
φότητος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει, με απόφασή του, σε απόδο-
ση των προσηκουσών ευχαριστιών και τιμών.

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά ενήμερα (καταβε-
βλημένη εισφορά τρέχοντος έτους) τακτικά μέλη της Αδελφότητος. 
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Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όσα τακτικά μέλη εγράφησαν προ εξαμή-
νου (180 ημερολογιακές ημέρες) από την προγραμματισμένη ημε-
ρομηνία των εκλογών. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όσα τακτικά μέλη 
εγράφησαν πριν από ένα έτος (365 ημερολογιακές ημέρες) από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία των εκλογών.

2. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνε-
λεύσεις της Αδελφότητος, με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα 
ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα αρωγά μέλη μπορούν να παρί-
στανται ως παρατηρητές.

3. Τα μέλη της Αδελφότητος οφείλουν συμμόρφωση προς τις δι-
ατάξεις του κατα στατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

4. Μέλος το οποίο δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις 
του προς την Αδελφότητα επί τρία συνεχή έτη διαγράφεται αυτοδι-
καίως με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέ-
λος το οποίο δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις του καταστατικού 
ή σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνε-
λεύσεων ή επιδεικνύει συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει προς την 
ιδιότητα του μέλους και είναι ασυμβίβαστη με το σκοπό της Αδελφό-
τητος, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν 
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή του, το 
μέλος καλείται με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται ο 
λόγος κλήσεώς του, σε τακτή ημέρα και ώρα, προς ακρόαση ενώπι-
ον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, 
η διαδικασία ολοκληρώνεται ερήμην του ιδίου. 

5. Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Αδελφότητα 
δηλώνοντας εγγράφως την επιθυμία του προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, το οποίο υποχρεώνεται να την αποδεχθεί αμέσως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ

Άρθρο 7

1. Πόροι της Αδελφότητος είναι οι εξής:
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α΄. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές 
των τακτικών μελών.

β΄.  Οι εισφορές των αρωγών μελών.
γ΄.  Οι πρόσοδοι εκ των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων της.
δ΄.  Οι προς αυτή δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοτήματα, 

περί της αποδοχής ή μη των οποίων αποφασίζει το Διοι-
κητικό Συμβούλιο.

ε΄. Οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κρά-
τους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλων 
φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών.

στ΄.  Τα έσοδα από εράνους, κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, εορτές και γενικά κάθε έκτακτη πρόσοδος, η 
οποία επιτυγχάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Από τους πόρους της Αδελφότητος καλύπτεται, κατά πρώτο, 
ο σκοπός της και οι αποσκοπούσες στην επίτευξή του δραστηριότη-
τες και ακολούθως αντιμετωπίζονται οι δαπάνες που αφορούν:

α΄. Στα λειτουργικά έξοδα (μισθοδοσία προσωπικού, λειτουρ-
γία των υπηρεσιών, συντήρηση γραφείων κ.ά.).

β΄. Στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων της.
3. Όλες οι δαπάνες εγκρίνονται με αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και κινούνται στα πλαίσια των προσδιοριζομένων, για 
κάθε περίπτωση, πιστώσεων του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέ-
λευση ετησίου προϋπολογισμού. Υπέρβαση μιας ή περισσοτέρων 
εκ των προβλεπομένων πιστώσεων είναι εφικτή, ύστερα από αιτιο-
λογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνε-
ται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

4. Κάθε χρηματικό υπόλοιπο κατατίθεται σε έντοκους λογαρια-
σμούς μιάς ή περισσοτέρων τραπεζών ή σε έντοκα ομόλογα του 
Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιλέγονται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με μοναδικό κριτήριο 
το συμφέρον της Αδελφότητος.

5. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τραπεζικές κατα-
θέσεις για σκοπό ή αιτία πέρα από τα αναφερόμενα στις προηγού-
μενες παραγράφους 2, 3 (λειτουργικά έξοδα, αναγκαίες δαπάνες 
επισκευής και συντήρησης ακινήτων), ήτοι για επέκταση ιδιόκτητων 
προσοδοφόρων ακινήτων, αγορά ή ανέγερση νέων, εκποίηση ή 
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δωρεάν παραχώρηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, απαιτεί-
ται, προηγουμένως, έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

6. Εκποίηση ακινήτου της Αδελφότητος, όπως επίσης αγορά ή 
ανοικοδόμηση νέου, σύμβαση αντιπαροχής, πραγματοποιείται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, αποβλέποντας στην 
ενίσχυση των μέσων προς επίτευξη του σκοπού της Αδελφότητος.

7. Ανοικοδόμηση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Αδελφότητος 
μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με δικούς της πόρους, είτε με ανά-
θεση σε οικοδομική εταιρεία ή ιδιώτη τεχνικό, επί αντιπαροχή ή με 
ανάθεση και με βάση όρους οι οποίοι καθορίζονται από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

8. Η διαχείριση των κληροδοτημάτων, τα οποία διατίθενται στην 
Αδελφότητα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη θέληση των διαθε-
τών, χωρίς παρεκκλίσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 8

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα της Διοίκησης της Αδελφότητος είναι η Γενική Συνέλευση 
και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από αυτήν.

Άρθρο 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Την Αδελφότητα διοικεί συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα 
μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ανά τριετία από τη 
Γενική Συνέλευση των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Τα-
μία και τέσσερα μέλη.
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3. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται τριμελής Εξελε-
γκτική Επιτροπή.

4. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής προέρχονται από τα τακτικά μέλη που έχουν 
εγγραφεί στην Αδελφότητα πριν από ένα έτος τουλάχιστον (365 
ημερολογιακές ημέρες) από την ορισθείσα ημεροχρονολογία των 
αρχαιρεσιών και είναι οικονομικά ενήμερα.

5. Η διάρκεια θητείας του εκλεγόμενου Διοικητικού Συμβουλί-
ου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται τριετής.

6. Μέλη της Αδελφότητος δεν δικαιούνται να εκλεγούν για πε-
ρισσότερες από τρεις (3) συνεχείς και διαδοχικές θητείες στη θέση 
του Προέδρου, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιστοίχως. Δύνανται, όμως, να επα-
ναθέσουν υποψηφιότητα για το αυτό όργανο μετά τη μεσολάβηση 
μιάς τριετίας. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους κατά τη διάρ-
κεια της τριετούς θητείας, ο υπολειπόμενος χρόνος προσμετράται 
στην τριετία. Διευκρινίζεται, ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής που συμπλήρωσε τρεις συ-
νεχείς και διαδοχικές θητείες δύναται να θέσει υποψηφιότητα για 
τη θέση του Προέδρου. 

7. Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται 
εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκλογή τους, με πρό-
σκληση του εκλεγέντος Προέδρου και συγκροτούνται σε σώμα 
εκλέγοντας μεταξύ αυτών, με απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμμα-
τέα, τον Ταμία και καθορίζοντας ειδικές αρμοδιότητες για τα υπό-
λοιπα μέλη.

8. Η παράδοση των αρχείων και των λοιπών αντικειμένων της 
Αδελφότητος από το απερχόμενο στο νεοεκλεγμένο Διοικητικό 
Συμβούλιο πραγματοποιείται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων 
ημερών από τις αρχαιρεσίες και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γενικούς Γραμμα-
τείς και τους Ταμίες αμφοτέρων των Συμβουλίων.

9. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποβιώσει ή 
παραιτηθεί ή απουσιάσει αδικαιολόγητα επί πέντε συνεχείς συνε-
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δριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται παραιτηθέν μετά 
από σχετική διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη 
συνέχεια καλείται προς αναπλήρωσή του ο κατά σειράν επιτυχίας 
στις εκλογές αναπληρωματικός. Εάν ο απερχόμενος κατείχε συ-
γκεκριμένο αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο διενεργείται εκλογή 
άλλου προς αντικατάστασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία, εφόσον 
παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 
έξι φορές ετησίως και εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρό-
εδρος ή το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των μελών του.

Στις συνεδριάσεις καλούνται να παραστούν τα μέλη της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής, χωρίς η προσέλευσή τους να είναι υποχρεω-
τική για αυτά, με δικαίωμα λόγου, και όχι ψήφου. 

12. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών του και σε πε-
ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος κατά 
τη συνεδρίαση.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί επιτροπές επί διαφό-
ρων τομέων των εν γένει δραστηριοτήτων της Αδελφότητος, οι 
οποίες λειτουργούν στα πλαίσια εσωτερικών κανονισμών λειτουρ-
γίας, που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι επιτροπές, συντονιστές των οποίων ορίζονται μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, πλαισιώνονται από μέλη της Αδελφότητος 
που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και κατά περί-
πτωση, από μη μέλη έχοντα, όμως, ειδική τεχνογνωσία και εμπει-
ρία, επί των αντίστοιχων πεδίων δραστηριότητας.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του και ανάλογα 
με τις ανάγκες της Αδελφότητος, προσλαμβάνει και απολύει το 
απαιτούμενο προσωπικό για την λειτουργία της και καθορίζει τη 
μισθοδοσία του.

Τα προσόντα των προσλαμβανομένων υπαλλήλων και συνερ-
γατών, η θέση τους, η ειδικότητά τους και η σύμβαση εργασίας 
η οποία θα συναφθεί μαζί τους, καθορίζονται κατά την κρίση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αδελφότητα σε όλες τις σχέσεις 
της ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε εν γένει αρχής, καθώς και 
παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, συγκαλεί και διευθύ-
νει τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλεί με τον Γενι-
κό Γραμματέα και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου τις Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες αναγιγνώσκει την έκθεση 
πεπραγμένων, υπογράφει όλα τα έγγραφα, τις συναπτόμενες συμ-
βάσεις κάθε μορφής, τα προς πληρωμή από τον Ταμία εκδιδόμενα 
εντάλματα και τις εντολές προς ανάληψη χρημάτων καταθέσεων σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς και εν γένει μεριμνά για την εκτέλεση 
των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συ-
νελεύσεων.

2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο τον αναπληρώνει ο Αντι-
πρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο πρεσβύτερος κατά 
αρχαιότητα ως μέλος της Αδελφότητος των παρόντων συμβούλων.

Άρθρο 11

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο 
σε όλες του τις αρμοδιότητες. Επίσης, είναι ο συντονιστής της επι-
τροπής νομικών και διοικητικών θεμάτων.

Άρθρο 12

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης των πρακτι-
κών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 
Συνελεύσεων, καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ημερή-
σια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγ-
γραφα, τις συναπτόμενες συμβάσεις δημόσιας ή ιδιωτικής έννομης 
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σχέσης και μορφής και τις εντολές προς ανάληψη καταθέσεων από 
τράπεζες, φυλάσσει τη σφραγίδα, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομέ-
νων και εξερχομένων εγγράφων, συντάσσει και υποβάλλει κατά τη 
λήξη του έτους, υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, των 
κατ’ αυτό πεπραγμένων και επιμελείται εν γένει των ζητημάτων της 
γραμματείας.

2. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο 
Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 13

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει απόντα ή κωλυόμενο τον γενικό 
γραμματέα. Επιμελείται της φύλαξης και διαχείρισης του ιστορικού 
αρχείου της Αδελφότητος και τηρεί το μητρώο μελών. Επιπρόσθετα, 
έχει την ευθύνη καταγραφής, ταξινόμησης και διαφύλαξης των βιβλί-
ων και χειρογράφων που ανήκουν στην Αδελφότητα και την τήρηση 
του μητρώου δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών. 

Άρθρο 14

Ο ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονομικά της Αδελφό-
τητος. Ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδοντας τις αντίστοιχες διπλότυπες 
αποδείξεις, εκτελεί κάθε πληρωμή με βάση τα σχετικά εκδιδόμενα 
εντάλματα πληρωμών και εποπτεύει υπεύθυνα την τήρηση των τη-
ρουμένων από το λογιστήριο βιβλίων της διαχείρισης της περιου-
σίας της Αδελφότητος, καθώς και των βιβλίων εσόδων – εξόδων 
κατά το εκάστοτε ισχύον λογιστικό και φορολογικό σύστημα. Επί-
σης υποβάλλει κάθε μήνα, έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την 
εν γένει οικονομική κατάσταση της Αδελφότητος και στο τέλος κάθε 
χρόνου καταθέτει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τον προϋπο-
λογισμό, οι οποίοι, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 
παρουσιάζονται στην ετήσια Γενική Συνέλευση και καταχωρούνται 
στα βιβλία πρακτικών.
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2. Ο Ταμίας δικαιούται να κρατά για τις τρέχουσες ανάγκες της 
Αδελφότητος χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται, κατ’ 
έτος, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Ταμίας ενεργεί αναλήψεις χρηματικών ποσών, χρεογρά-
φων και αξιών με επιταγές ή εντολές, οι οποίες υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ύστερα από σχετική από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Στη διάθεση του Ταμία τίθεται το απαιτούμενο κατάλληλο προ-
σωπικό για την εκτέλεση των λογιστικών και διαχειριστικών, εν γέ-
νει, λογαριασμών.

5. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας εκ των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζεται με πρόταση 
του Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβά-
νουν με απόφαση του Διοι κη τικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις 
τρέχουσες ανάγκες, συγκεκριμένες αρμο διότητες ως συντονιστές 
των αντίστοιχων επιτροπών (ακίνητης περιουσίας, κινητής περιου-
σίας, βιβλιοθήκης κ.ά.), οι οποίες καθορίζονται με ειδικούς κανονι-
σμούς.

Άρθρο 16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει ανά τρίμηνο την οι-
κονομική διαχείριση της Αδελφότητος και συντάσσει σχετική έκθεση, 
η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στο τέλος κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί, υπο-
χρεωτικά, την Εξελεγκτική Επιτροπή προς έλεγχο της οικονομικής 
διαχείρισης της Αδελφότητος κατά το παρελθόν έτος. Η επιτροπή, 
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρόσκλησής 
της, συντάσσει σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η 
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οποία τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών και κατα-
χωρείται στα πρακτικά.

3. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας, μέλος της αποβιώ-
σει, παραιτηθεί ή απέχει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του, θε-
ωρείται ότι παραιτήθηκε μετά από σχετική διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια καλείται προς αναπλήρωσή 
του, ο κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές αναπληρωματικός.

Άρθρο 17

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά ανά ημερο-
λογιακό έτος και εκτάκτως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή όσες φορές το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών, τα 
οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, με αίτηση 
στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο εντός του πρώτου τετραμήνου εκάστου ημερολογιακού 
έτους, με δημοσίευση σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημε-
ρίδα και με αποστολή ατομικών προσκλήσεων προς όλα τα μέλη 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερο-
χρονολογία.

3. Στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται εκ των παρόντων μελών 
Πρόεδρος, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και Γραμματέας, ο 
οποίος τηρεί τα πρακτικά. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών εκλέγεται και 
εφορευτική επιτροπή.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διά του Προέδρου, δίδει λόγο των 
πεπραγμένων του λήξαντος έτους. Ο Ταμίας εκθέτει τον απολογι-
σμό, τον ισολογισμό και, εν γένει, την οικονομική κατάσταση της 
Αδελφότητος και υποβάλλει τον προϋπολογισμό του προσεχούς 
έτους. Ακολουθεί η ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής επί της οικονομικής, εν γένει, διαχείρισης του τρέχοντος έτους, 
συζήτηση επί των παρατεθέντων απολογισμών και τέλος έγκριση 
του απολογισμού και του προϋπολογισμού και απαλλαγή του Διοι-
κητικού Συμβουλίου εκ των ευθυνών του, με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης.
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5. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον 
παρίσταται, τουλάχιστον, το ένα τέταρτο (1/4) εκ των τακτικών μελών, 
τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μετά 
από επτά (7) ημέρες με τα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο και την ίδια 
ώρα, οπότε θεωρείται εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστα-
νται.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

7. Ανά τριετία συγκαλείται Γενική Συνέλευση της Αδελφότητος, 
στην οποία, μετά τη λογοδοσία, διενεργείται εκλογή του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την αρχό-
μενη τριετία, τηρώντας τις διαδικασίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευ-
σης, η οποία προαναφέρθηκε.

8. Η διαδικασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της 
νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής συνίσταται στα εξής:

α΄.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως και προσωπι-
κώς ή με εξουσιοδότηση, προ πέντε (5) ημερών από την 
ορισθείσα ημεροχρονολογία των αρχαιρεσιών, μη συμπε-
ριλαμβανομένης της ημέρας των εκλογών.

β΄.  Οι υποψηφιότητες τίθενται για το αξίωμα του Προέδρου, 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να προσδι-
ορίζονται αξιώματα, και των μελών της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής.

γ΄.  Με ευθύνη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου συ-
ντάσσεται ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγρά-
φονται διακρινόμενα και κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονο-
ματεπώνυμα όλων των υποψηφίων για το αξίωμα του 
Προέδρου, τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων για 
τις οκτώ (8) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ονο-
ματεπώνυμα όλων των υποψηφίων για τις τρεις (3) θέσεις 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ΄.  Η εκλογική διαδικασία διενεργείται υπό την εποπτεία τρι-
μελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία εκλέγεται διά ανα-
τάσεως της χειρός από τη Γενική Συνέλευση των μελών 
αυτής, τα οποία έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
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ε΄.  Η εκλογή για το αξίωμα του Προέδρου διενεργείται ονομα-
στικά με τη σταυροδοσία του ονοματεπωνύμου ενός μόνο 
εκ των υποψηφίων που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο.

στ΄. Η εκλογή για τα υπόλοιπα οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου διενεργείται με τη σταυροδοσία οκτώ (8), κατ’ 
ανώτατο όριο, ονοματεπωνύμων εκ των αναγραφόμενων 
στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Καταμετρηθεισών των ψήφων συνολικώς, οι μεν 
πρώτοι 8 κατά σειρά ψήφων, εκλέγονται μέλη του Δ.Σ, οι 
δε υπόλοιποι 8 εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη.

ζ΄.  Η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενερ-
γείται με τη σταυροδοσία τριών (3), κατ’ ανώτατο όριο, 
ονοματεπωνύμων, εκ των αναγραφομένων στο ψηφο-
δέλτιο υποψηφίων. Οι αμέσως επόμενοι τρεις κατά σειρά 
αριθμού ψήφων θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί ως αναπλη-
ρωματικά μέλη αυτής.

η΄.  Ψηφοδέλτια στα οποία έχουν σημειωθεί για το αξίωμα του 
Προέδρου περισσότεροι του ενός σταυρού, για τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότεροι των οκτώ σταυ-
ρών και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής περισσό-
τεροι των τριών σταυρών, θεωρούνται για τις αντίστοιχες 
θέσεις άκυρα.

θ΄.  Εκλεγέντες στο αξίωμα του Προέδρου, των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
θεωρούνται οι έχοντες επιτύχει σχετική πλειοψηφία.

 ι΄.  Σε περίπτωση κατά την οποία για την όγδοη θέση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και την τρίτη θέση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και εν γένει για κάθε θέση επιλαχόντων, εμ-
φανίζεται ισοψηφία περισσοτέρων του ενός, διενεργείται 
κλήρωση με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής.

 Σε περίπτωση παραίτησης ή φυσικής απώλειας του Προέ-
δρου κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του διενεργούνται 
εκλογές για ανάδειξη νέου Προέδρου. Σε περίπτωση πα-
ραίτησης ή φυσικής απώλειας του Προέδρου κατά τη δι-
άρκεια του τρίτου έτους της θητείας του η κενωθείσα θέση 
καλύπτεται, για τον υπόλοιπο χρόνο, από τον Αντιπρόε-
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δρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε κενωθείσα θέση του 
Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται από τον πρώτο επιλα-
χόντα.

ια΄.  Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η εφο-
ρευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδί-
δει με τα ψηφοδέλτια στον πλειοψηφήσαντα Πρόεδρο του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, μπορούν να ανακηρύσσονται ως επίτιμοι πρόεδροι 
της Αδελφότητος, προσωπικότητες οι οποίες προσέφεραν ιδιαίτε-
ρες υπηρεσίες στην Αδελφότητα, στην επίτευξη του σκοπού της και 
στην κοινωνία εν γένει. 

Άρθρο 19

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Αδελφότης έχει σφραγίδα η οποία αποτυπώνει στο μέσον την ει-
κόνα των Αγίων Αναργύρων και περιμετρικά την επωνυμία της «ΦΙ-
ΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το έτος 
ιδρύσεώς της «1871».

Άρθρο 20

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

1. Επέτειος εορτή της Αδελφότητος ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 
εκάστου έτους, ημερομηνία ίδρυσης της Αδελφότητος.
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2. Κατά τη συγκεκριμένη ημεροχρονολογία τελείται θεία λει-
τουργία, στην οποία μνημονεύονται τα ονόματα των ζώντων 
Προέδρων, Δωρητών, Ευεργετών και μεγάλων Ευεργετών της 
Αδελφότητος και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 
Ιδρυτών, Προέδρων, Δωρητών, Ευεργετών και Μελών της Αδελ-
φότητος.

Άρθρο 21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση, η οποία συγκαλείται προς τούτο από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και η οποία ευρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα 
μισά τουλάχιστον από τα οικονομικά ενήμερα μέλη της και με πλειο-
ψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

2. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή του πυρήνα του 
σκοπού της Αδελφότητος, όπως αυτός διαμορφώθηκε από το έτος 
1871 (έτος ίδρυσής της) μέχρι σήμερα στη βάση της ανθρωπιστικής 
συνείδησης των μελών της και καταγράφεται στην παρ.1 του άρ-
θρου 2 του παρόντος.

3. Νέα τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται μετά την πα-
ρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της τελευταίας τροποποίη-
σής του. 

Άρθρο 22

ΣΥΝΕΝΩΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

1. Η Αδελφότης είναι δυνατόν να συνενωθεί με άλλα σωματεία 
και οργανώσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς 
ή να απορροφήσει αυτά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η 
οποία ευρίσκεται εν απαρτία, εφόσον παρίστανται τα μισά τουλά-
χιστον από τα οικονομικά ενήμερα μέλη της και με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

2. Η Αδελφότης διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μελών της, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται 
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ποσοστό 75% από τα οικονομικά ενήμερα μέλη και με πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. 

3. Σε περίπτωση διάλυσης της Αδελφότητος τα περιουσιακά της 
στοιχεία, τα κινητά της, το αρχείο της, η βιβλιοθήκη της, οι συλλογές 
αγιογραφιών, εικόνων, πινάκων και γλυπτών της περιέρχονται σε 
ιδρύματα ή σωματεία για τα οποία θα αποφασίσει η τελευταία Γενική 
Συνέλευση της Αδελφότητος. 

Άρθρο 23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται, εγκρίνονται 
και εφαρμόζονται εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, των τμημάτων, των υπηρεσιών, καθηκοντολόγιο 
υπαλλήλων κ.ά., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερώς πεδία 
αρμοδιότητας, τρόποι λειτουργίας κ.ά.

Άρθρο 24 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

  Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμί-
ζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των νόμων που ισχύουν.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        
    
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ      ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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