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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ...12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 1ο-ΙΔΡΥΣΗ 

Ιδρύεται Σωματείο με την Επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» με έδρα τη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα. 

 

Άρθρο 2ο   - ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της αδελφότητας είναι: 

α) Προαγωγή των δεσμών μεταξύ των μελών της. 

β) Η διαφύλαξη και συνέχιση των Βυζαντινών παραδόσεων. 

γ) Η ηθική και πνευματική καλλιέργεια καθώς και η ανάπτυξη στενότερου δεσμού 

μεταξύ των μελών της αδελφότητας με την οργάνωση εορταστικών τελετών, διαλέξεων, 

διαλογικών συζητήσεων, εκθέσεων, εκδρομών, κοσμικών συγκεντρώσεων και γενικώς 

πνευματικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, θρησκευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με 

τις οποίες προάγεται η συναναστροφή, η γνωριμία, το ήθος και η αλληλεγγύη μεταξύ των 

μελών. 

δ)     Επίσης από την κοινωνική του αποστολή, δύναται με απόφαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου να παρέχει από τους διαθέσιμους πόρους του προς τα αποδεδειγμένα 

αναξιοπαθούντα μέλη του ή τις οικογένειες τους ανάλογα μικροβοηθήματα. 

 

Άρθρο 3ο-ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ 

 

 O σκοπός του Σωματείου επιτυγχάνεται: 

1. Με στενή συνεργασία με άλλα Σωματεία Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως  

2. Με την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων πληροφορικής, επικοινωνιών, και κοινωνικής 

δικτύωσης και του διαδικτύου εν γένει για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των 

Κωνσταντινουπολιτών και την ανάδειξη των σκοπών του Σωματείου.  

3. Με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και ανταλλαγών μαθητών και 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.  
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4. Με τη διοργάνωση επιμορφωτικών ταξιδιών μελών και φίλων του Σωματείου, στην 

Κωνσταντινούπολη για ενίσχυση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των εκκλησιών και 

ιδρυμάτων της ελληνικής μειονότητας, αλλά και για την επίσκεψη σε βυζαντινά και άλλα 

μνημεία.  

5. Με τη συμμετοχή σε υπερκείμενες οργανώσεις και δη στην Οικουμενική Ομοσπονδία  

Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) αλλά και σε άλλους διεθνείς ή κρατικούς φορείς. 

6. Με τη συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα για την 

εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. 

7. Με τη διοργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και 

διαλέξεων με γενικότερα θέματα που αφορούν τους ομογενείς της Κωνσταντινούπολης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΛΗ 

    

Τα μέλη της αδελφότητας απαρτίζονται από ΤΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ. 

α) Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι οι ενήλικοι καταγόμενοι από το  

ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΥΜΑ  και οι σύζυγοι αυτών, και δευτερεύοντος όλοι οι ενήλικοι  

Κωνσταντινουπολίτες  οι καταγόμενοι από τις άλλες  περιοχές της Κωνσταντινούπολης καθώς 

και οι  σύζυγοι και τα τέκνα   τους. 

β) Ως αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να εγγραφούν όλοι οι ενήλικοι Ελλαδίτες που 

λαμβάνουν ενεργά μέρος σε διάφορες δράσεις και επιτροπές του Σωματείου. Τα 

αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα 

αντεπιστέλλοντα μέλη με την παρέλευση δύο χρόνων από την εγγραφή τους ως τέτοια  

μπορούν με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 

να γίνουν τακτικά μέλη με όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.   

γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ πρόσωπα που αποδεδειγμένα συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην επίτευξη  των σκοπών της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ χωρίς να αποκτούν όμως 

δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

δ) Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να συνεργάζεται και να πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ. 

Τα μέλη μπορούν να  εισηγούνται γραπτώς στο Δ.Σ. τα αιτήματά τους προς συζήτηση. Το δε 

Δ.Σ. υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως σε αυτά το αργότερο μετά την πάροδο δύο 

τακτικών Συνεδριάσεων από την εισήγηση τους. ε) Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό ή 

αντεπιστέλλον μέλος της αδελφότητας πρέπει την αίτηση που υποβάλλει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο να την προσυπογράφουν δύο υφιστάμενα τακτικά μέλη, εντός δε αυτής να 

δηλώνει: i) ποια είναι η καταγωγή του και ii)  ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις 

του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γεν.Συνελεύσεως, ταυτόχρονα 

δε να καταβάλει και το δικαίωμα εγγραφής. 

στ) Περί της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησης ως άνω αποφασίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Μέλος του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε  από το Δ.Σ., δύναται να 
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προσφύγει και να ζητήσει  την εγγραφή του από την  πρώτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Η απόφαση 

της Γ.Σ. είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. 

 

 

Άρθρο 5ο- ΠΟΡΟΙ  

Πόροι  του Σωματείου είναι: 

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, καθώς και οι εκάστοτε 

υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των μελών που ορίζει η Γ.Σ για την επιτυχία των 

σκοπών που επιδιώκει η αδελφότητα. Οι έκτακτες εισφορές δεν μπορεί να υπερβαίνουν 

κατ΄ έτος το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής. 

β) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του. 

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα, εκθέσεις, εκδόσεις, 

δηµoσιεύµατα, σήµατα κλπ. καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, τις οποίες 

έχει αποφασίσει το Δ.Σ και διοργανώσει  το Σωματείο, καθώς και από τις προαιρετικές 

εισφορές των μελών. 

δ) Τα δικαιώµατα από συµµετοχές σε συvέδρια και κάθε είδoυς εκδηλώσεις. 

ε) Επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς ή το Δημόσιο 

στ) Κάθε άλλο έσοδο από νόµιµη αιτία. 

2. Δεν επιτρέπεται, η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

από τους δωρητές μη δημοσίευση της δωρεάς τους,  για τη δωρεά  ενημερώνεται μόνο το 

Δ.Σ.  Δεν επιτρέπεται η αποδοχή κληρονομιών χωρίς το ευεργέτημα της απογραφής, ενώ 

κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές κ.λπ. για ορισμένο σκοπό που τελούν υπό ιδιαίτερη 

διαχείριση εντός του προϋπολογισμού της αδελφότητας και οι τυχόν πρόσοδοι που 

προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά και σύμφωνα προς τους όρους που έθεσε 

ο διαθέτης ή ο δωρητής γι’ αυτές. 

3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των ετήσιων συνδρομών, καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Το ύψος της εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ .Για τη χρήση του 2015 το ύψος της 

εγγραφής ορίζεται στο ποσό των πέντε (5 €) και η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 

είκοσι ευρώ (20€). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός μελών του Σωματείου στην 

ίδια οικογένεια, το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται στη Γεν. Συνέλευση έκπτωση ή 

απαλλαγή για τα  μέλη πέραν του ενός κατόπιν σχετικής αίτησης.        

5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση), είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος και ο 

προϋπολογισμός και ο ισολογισμός του Σωματείου συντάσσονται για ίσο χρονικό διάστημα.  
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Άρθρο 6ο-ΔΩΡΗΤΕΣ  

Το Δ.Σ. δύναται με απόφαση του να ανακηρύξει 1. ΔΩΡΗΤΕΣ όσους προσφέρουν ποσά ή 

αντικείμενα αξίας 5.000-15.000 ευρώ. 2.ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ όσους προσφέρουν  κατά τα ανωτέρω 

αξίες 5.001-20.000  ευρώ. 3. και ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ τους άνω των 20.001 ευρώ. Όλων 

των παραπάνω τα ονόματα γράφονται στον ίδιο πίνακα  που αναρτάται στα Γραφεία της 

αδελφότητας, των δε Μεγάλων ευεργετών αναρτάται και η εικόνα τους στην αίθουσα των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. Όλως εξαιρετικώς μπορεί η Γεν. Συνέλευση να ανακηρύξει Άξιο 

Τέκνο όποιον έχει παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες στην αδελφότητα, είτε στην ιδιαίτερη 

πατρίδα Μεγάλο Ρεύμα. 

 

Άρθρο 7ο-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

1.Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου ή 

προβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ή η διαγωγή του 

οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με το καταστατικό και με τα συμφέροντα του Σωματείου, 

υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Ως πειθαρχική ποινή 

επιβάλλεται επίπληξη  από το Δ.Σ. και σε περίπτωση υποτροπής, το ΔΣ εισηγείται την 

οριστική αποβολή του μέλους στην επόμενη Γεν. Συνέλευση , η οποία αποφαίνεται οριστικά 

περί της αποβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 ΑΚ. . 

2. Τα μέλη που απειλούνται με αποβολή πρέπει να καλούνται από το Δ.Σ. σε απολογία 

εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας. Στην περίπτωση της οριστικής αποβολής, η σχετική 

απόφαση γνωστοποιείται στο μέλος που  μπορεί να ασκήσει την  κατά το άρθρο 88 Α.Κ. 

προσφυγή. 

 

Άρθρο  8ο-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς 

κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γεν. Συν/σης δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ., 

να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή της ελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν 

στις Συνελεύσεις επί παντός θέματος, που αφορά τους σκοπούς του σωματείου, 

δικαιούνται δε επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση νομίμως 

επιδιωκόμενης από το Σωματείο. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την 

Αδελφότητα. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις τουλάχιστον μήνες 

πριν τη λήξη του Λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. 

 

Άρθρο  9ο-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 

1.Κάθε τακτικό μέλος που καθυστερεί επί ένα (1) έτος τη συνδρομή του στερείται τα 

δικαιώματα υπέρ αυτού που απορρέουν από το προηγούμενο άρθρο  

2. Η ανάκτηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προϋποθέτει την καταβολή όλων των 

καθυστερουμένων συνδρομών. 
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3. Η επαναλαμβανόμενη αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων μέλους συνιστά λόγο 

διαγραφής του, η οποία αποφασίζεται από το Δ.Σ,  λαμβάνει δε γνώση η Γεν. Συνέλευση 

εφαρμοζόμενης αναλογικά και της παρ.2 του άρθρου 7 του παρόντος. 

 

Άρθρο 10ο –ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Η Αδελφότητα διοικείται από 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά διετία 

από τη Γενική Συνέλευση  σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 18 του παρόντος. 

Οι τέσσερις τουλάχιστον (4) θέσεις στο Δ.Σ. καταλαμβάνονται από υποψηφίους που 

κατάγονται από το Μεγάλο Ρεύμα και οι λοιπές από τους λοιπούς υποψηφίους. Tα μέλη 

του Δ.Σ. εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο όπως ορίζεται στις παρακάτω παραγράφους 2, 

3 και 4. 

2. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο γίνεται αναφορά στην καταγωγή των υποψηφίων. Κάθε εκλογέας 

έχει δικαίωμα  σταυροδοσίας μέχρι επτά σταυρούς. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται ή 

αποστέλλονται στο απερχόμενο Δ.Σ. εγγράφως το αργότερο τρεις (3) μέρες πριν από την 

πρώτη (και όχι τυχόν επαναληπτική) Γενική Συνέλευση και με ευθύνη του Δ.Σ. εκτυπώνονται 

τα ψηφοδέλτια κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων.     

3. Οι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι από το Μεγάλο Ρεύμα εκλέγονται ως μέλη του 

Δ.Σ μέχρι της συμπληρώσεως του αριθμού των εδρών που έχουν οριστεί γι’ αυτούς στο Δ.Σ. 

Σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση από Εφορευτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι 

από το Μεγάλο Ρεύμα κατά σειρά των ψήφων που έλαβαν ορίζονται αναπληρωματικά μέλη 

του Δ.Σ για τα μέλη του Δ.Σ. από το Μεγάλο Ρεύμα.  

4. Οι πρώτοι υποψήφιοι σε αριθμό ψήφων με καταγωγή εκτός Μεγάλου Ρεύματος 

εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ για την κάλυψη του αριθμού των εδρών που έχει οριστεί γι’ 

αυτούς στο Δ.Σ, σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι 

υπόλοιποι υποψήφιοι με καταγωγή εκτός Μεγάλου Ρεύματος ορίζονται κατά σειρά των 

ψήφων που έλαβαν αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ για τα μέλη του Δ.Σ. με καταγωγή εκτός 

Μεγάλου Ρεύματος.  

5. Αναπληρωματικό  μέλος του Δ.Σ. αντικαθιστά  τακτικό  μέλος, σε περίπτωση παραίτησης, 

θανάτου ή έκπτωσης. Η αντικατάσταση γίνεται από τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς 

ανάλογα με την κατηγορία από την οποία προέρχεται το μέλος που πρόκειται να 

αντικατασταθεί. 

6. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εν ενεργεία 

βουλευτή, περιφερειάρχη, δημάρχου, δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου. 

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται έτσι συνέρχεται σε  συνεδρίαση με φροντίδα  του  

πλειοψηφίσαντος συμβούλου εντός (8) οκτώ ημερών από την εκλογή του, εκλέγοντας 

μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και 

τον Ειδικό Γραμματέα. 
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8.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου, 

για τις ζημιές του Σωματείου από κάθε πταίσμα, εκτός αν ενήργησαν στα πλαίσια 

σύμφωνης με το νόμο και το καταστατικό απόφασης της γενικής συνέλευσης, οπότε 

απαλλάσσονται της σχετικής ευθύνης. 

9. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με 

απόφαση της που λαμβάνεται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, τα δε 

ανακληθέντα μέλη αναπληρώνονται από τα αντίστοιχα αναπληρωματικά. 

 

Άρθρο 11ο-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, όποτε υπάρχει ανάγκη και σε 

κάθε περίπτωση δύο φορές, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα 

ή των νομίμων αναπληρωτών τους, που αναγράφει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, 

έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη, ή αν το ζητήσουν (3 ) τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με 

αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση  θέματα. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση βρίσκονται  παρόντα (πέντε) 

τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία δε, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι 

αποφάσεις της Διοίκησης καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Άσκηση καθηκόντων διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος μετά τη λήξη της θητείας 

απαγορεύεται, κάθε δε επιχειρουμένη πράξη είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

Αδικαιολόγητη κατά την κρίση του Δ.Σ.  αποχή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκ 3 

συνεχών συνεδριάσεων συνεπάγεται την έκπτωση του μέλους αυτού και αντικατάσταση 

του με το  πρώτο αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.  

 

Άρθρο 12ο –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Το Δ. Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την αδελφότητα βάσει των διατάξεων της κειμένης 

νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά 

την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, 

λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων 

προβλημάτων που αφορούν την αδελφότητα, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και εφαρμόζει το παρόν καταστατικό και εισηγείται στη  Γεν. Συνέλευση για την 

συμμετοχή η αποχώρηση του Σωματείου  από ανώτερα ή ανώτατα όργανα Κων/πολιτών. 

2. Το Δ.Συμβούλιο έχει υποχρέωση να υποβάλει στην  εποπτεύουσα Αρχή  όλα τα 

οριζόμενα στοιχεία που επιβάλλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εντός των τασσομένων 

προθεσμιών.3. Το Δ.Συμβούλιο υποβάλει τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους προς 

έγκριση εντός εξαμήνου  από τη λήξη του οικονομικού έτους στην ετήσια Γεν. Συνέλευση. 
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Άρθρο 13οο-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου εκπροσωπεί την αδελφότητα ενώπιων πάσης Δημόσιας, 

διοικητικής, εκκλησιαστικής, Δικαστικής, προξενικής αρχής, σε όλες τις σχέσεις και τις 

διαφορές της.  Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., 

υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία όλα εν γένει τα έγγραφα και 

εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά του συμβουλίου. Τον πρόεδρο κωλυόμενο ή 

απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύματος και αυτού ο 

πρεσβύτερος των συμβούλων. 

 

Άρθρο 14οο-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΑΤΕΑ  

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, τηρεί τα αρχεία και τη σφραγίδα της 

αδελφότητας, καθώς και το μητρώο των μελών. Δίνει πρωτόκολλο στην εξερχόμενη και 

εισερχόμενη αλληλογραφία, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο  τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα της αδελφότητας. Τον Γεν. 

Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει  ο ειδικός Γραμματέας, ο οποίος τηρεί 

υπεύθυνα όλα εν γένει τα διοικητικά βιβλία του σωματείου, και διεξάγει όλη τη γραφική 

υπηρεσία της αδελφότητας. 

 

Άρθρο 15ο -ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

 Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, εισπράττει με διπλότυπες 

αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της αδελφότητας και την υπογραφή του τις μηνιαίες 

εισφορές των μελών καθώς και όλα τα  εν γένει τα έσοδα της αδελφότητος. Επιπλέον ο 

ταμίας υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. λεπτομερή κατάσταση των μελών που 

καθυστερούν τις εισφορές Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που φέρουν 

τρεις υπογραφές, τη δική του, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε κάθε ένταλμα 

πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται απόδειξη πληρωμής του δικαιούχου. Ο ταμίας είναι 

υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε  απώλεια χρημάτων ή πληρωμή 

άνευ εντάλματος. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα όλες τις εισπράξεις 

του σωματείου, μπορεί όμως να παρακρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ 

(5.000 €) για επείγουσες ανάγκες της αδελφότητας.  Η ανάληψη  χρημάτων από τα 

κατατεθειμένα στην τράπεζα ενεργείται από τον ταμία  ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού 

και σε περίπτωση κωλύματος του κατόπιν ειδικής έγκρισης  και εξουσιοδότησης  του από 

τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα  κατόπιν αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου. Ο ταμίας 

τηρεί το βιβλίο ταμείου και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά 

πληρωμής και εισπράξεων. Στην αρχή κάθε μηνός υποβάλλει προς το Δ. Συμβούλιο 

συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μηνός, στο τέλος δε του 

έτους τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Δ. Συμβούλιο συντάσσει και 



8 
 

εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό), και της περιουσίας του σωματείου. Εάν ο ταμίας δε 

συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί τα οριζόμενα σε αυτό, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δ. Συμβουλίου και αντικαθίσταται εντός οκτώ (8) ημερών. 

Απόντος ή κωλυομένου του ταμία αναπληρώνεται από άλλο μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

 

Άρθρο 16ο- ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1.Οι γενικές συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες και 

συγκαλούνται με πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου. 

Οι τακτικές γίνονται μία φορά το χρόνο, το μήνα Ιούνιο, οι έκτακτες είτε όταν το διοικητικό 

συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο είτε όταν το  ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των 

μελών, με έγγραφη αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο όπου αναγράφεται  τα προς 

συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει τη 

συνέλευση εντός δέκα (10) το πολύ ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

2. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον 

τόπο της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. 

Αναρτάται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του σωματείου δεκαπέντε 

πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση καθώς και στην ιστοσελίδα του Σωματείου στο 

διαδίκτυο και δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα με νέα Κωνσταντινουπολιτών.  

3.Μέχρι τη συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου 

αυτής, προεδρεύει στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 

4. Για τις συζητήσεις εν γένει και τις αποφάσεις  της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται 

πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 

5. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται σε αυτή  το ένα τρίτο 

τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς ενήμερων μελών. Οι 

αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Αν δεν 

υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση καλείται νέα τέτοια μετά την παρέλευση επτά 

(7) ημερών Η Συνέλευση αυτή θεωρείται ότι  βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν 

παρίστανται. 

6. Για τη λήψη όμως απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή περί διάλυσης του 

σωματείου της αδελφότητας απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των 

ταμειακώς ενήμερων μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.  

7. Στις συνελεύσεις ψηφίζουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά  μέλη του Συλλόγου, τα 

οποία μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση που 

υποβάλει ο εκπρόσωπος στο προεδρείο της συνέλευσης αμέσως μετά την εκλογή του. ‘Ένα 

μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος. 
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8.  Η ψηφοφορία επί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

καθώς και για ζητήματα εμπιστοσύνης, εγκρίσεως λογοδοσίας και ανάκλησης του  

Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστική. Μυστική επίσης ψηφοφορία γίνεται και επί παντός 

θέματος, εφ' όσον προταθεί αυτό από το  1/5 των μελών της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

΄Αρθρο 17 -Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 

Η Γενική Συνέλευση έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας ως όργανο του Σωματείου. 

Ενδεικτικά: 

α) Λαμβάνει γνώση των ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου επί των 

πεπραγμένων αυτού και το απαλλάσσει από την ευθύνη για την παρελθούσα χρήση. 

β) Ελέγχει και εγκρίνει την Έκθεση της Ελεγκτικής 'Επιτροπής επί της οικονομικής 

διαχειρίσεως. 

γ) Εγκρίνει τον Απολογισμό του παρελθόντος οικονομικού έτους και ψηφίζει τον 

προϋπολογισμό. 

ε) Μελετά τους τρόπους και τα μέσα και προσδιορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, 

για τη μέλλουσα δράση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

στ) Πρoβαίνει ανά διετία σε αρχιαιρεσίες σύμφωνα με το επόμενο άρθρο για ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

ζ) Αποφασίζει για την οριστική αποβολή μέλους σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, την 

εγγραφή και τη διαγραφή μέλους σε δεύτερο βαθμό, την μετάβαση ενός μέλους από 

αντεπιστέλλον σε τακτικό και για απαλλαγή ή έκπτωση επί της ετήσιας συνδρομής μέλους 

μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου 

η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του σωματείου 

θ) Αποφασίζει για την απόκτηση ή εκποίηση τυχόν ακίνητης περιουσίας του σωματείου, την 

αποδοχή κληρονομιών, δωρεών, κληροδοσιών κοκ 

ι) Ανακηρύσσει « Άξιο τέκνο» όποιο μέλος του Σωματείου έχει παράσχει εξαιρετικές 

υπηρεσίες στην πατρίδα Μεγάλο Ρεύμα ή στην αδελφότητα, μετά από εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Άρθρον 18ο- ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Ανά διετία, ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και 

Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι η ίδια με του Δ.Σ. Δικαίωμα 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα τακτικά μέλη,  που είναι ταμειακώς εν τάξει. 

Δικαίωμα δε του εκλέγειν έχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Πληρωμές 

καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα της διεξαγωγής των 

αρχαιρεσιών, πριν  όμως από την ψηφοφορία. 



10 
 

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει εγγράφως αιτήσεις υποψηφιότητας, 

ανακοινώνονται από τον πρόεδρο στη συνέλευση, αναρτάται δε ο πίνακας των υποψηφίων 

στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν την έναρξη της ψηφοφορίας χωριστά για το Δ.Σ. και 

την Ελεγκτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 19ο -ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που 

εκλέγεται από τη συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια,  διεξάγονται (οι 

αρχιαιρεσίες) δε ως ακολούθως: 

 Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των 

μελών της τον Πρόεδρο και έπειτα αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της τοποθετεί σε τραπέζι 

την κάλπη, η οποία σφραγίζεται με ισπανικό κερί. Μετά από αυτό διανέμει σε όλα τα 

παριστάμενα μέλη τα έχοντα δικαίωμα ψήφου ανά ένα ψηφοδέλτιο λευκό ή έντυπο και 

προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν υποδεικνύοντας ή επεξηγώντας τους ταυτόχρονα 

τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας προβαίνει 

παρουσία όλων των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, στη διαλογή των 

ψηφοδελτίων τηρώντας προς τούτο πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής 

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Συμβούλιο όσο και για 

την ελεγκτική επιτροπή, καθορίζει δε ταυτόχρονα και τη σειρά των επιλαχόντων, ανάλογα 

με τον  αριθμό των ψήφων, τις οποίες έλαβε ο καθένας. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει 

πρακτικό περί της εκλογής, της διαλογής των ψήφων, και ανακήρυξης των επιτυχόντων 

τακτικών μελών του Δ. Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και καθορισμού της 

σειράς των επιλαχόντων, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 

και τον  Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και μετά παραδίδεται με όλα τα σχετικά της 

διεξαχθείσας εκλογής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που πλειοψήφισε με 

απόδειξη παραλαβής. 

 

Άρθρο 20ο-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΗ 

Ο έλεγχος και  η εποπτεία της διαχείρισης του Δ. Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή 

ελεγκτική επιτροπή από τα τακτικά μέλη του σωματείου, εκ των οποίων τα δυο πρέπει να 

έχουν καταγωγή από το Μεγάλο Ρεύμα.  Εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση με σταυροδοσία 

δύο (2) σταυρών τηρουμένων των αναλογιών του σχετικού άρθρου για την εκλογή του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Οι εκλογές για την ελεγκτική επιτροπή λαμβάνουν χώρα ανά διετία μαζί για την εκλογή για 

το διοικητικό συμβούλιο και οι υποψήφιοι  και για τα δύο όργανα εντάσσονται στο αυτό 

ψηφοδέλτιο. 
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Η ελεγκτική επιτροπή  εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ. Συμβουλίου και του ταμία, 

ιδιαιτέρως δε  επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του 

καταστατικού και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων. 

Η ελεγκτική επιτροπή κατά την πρώτη της συνεδρίαση  εκλέγει τον πρόεδρο της, ο οποίος 

διευθύνει τις εργασίες της. 

Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της επί 

των διενεργουμένων ελέγχων, όπως και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται από αυτή 

προς τη Γενική Συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 21ο-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Η αδελφότητα δε διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα των (10) δέκα μελών ή αν 

συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε 

περίπτωση για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του 

ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία (3/4) 

τριών τετάρτων των παρόντων. Διαλυόμενης της αδελφότητος διενεργείται οπωσδήποτε 

εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, μετά το πέρας δε της 

εκκαθάρισης η τυχόν εναπομείνασα περιουσία της αδελφότητας σε χρήματα, χρεόγραφα, 

κινητά ή ακίνητα, περιέρχεται στην Εστία του Κωνσταντινουπολίτη, σε περίπτωση δε που 

αυτή δεν υφίσταται στο Κοσμέτειο Ίδρυμα, το δε αρχείο του παραδίδεται στη Νομαρχία 

Αττικής. 

 

Άρθρο 22ο-ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

Η αδελφότητα τηρεί σφραγίδα στρογγυλή και στο μέσον της φέρει Άγγελον που κρατάει 

ρομφαία με τις λέξεις γύρω από τον κύκλο «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», στο μέσον δε αυτής το έτος 1929-1973. 

 Το ίδιο σήμα φέρει και η σημαία της αδελφότητας, όπως και τα σήματα κομβιοδοχής 

τα φερόμενα προς διάκριση των μελών. 

 

Άρθρο 23ο-   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 

 Η Αδελφότητα δύο φορές το έτος τελεί λειτουργία με αρτοκλασία υπέρ της ευημερίας 

των μελών της, και συγκεκριμένα: 

 α) Στη γιορτή του Προφήτη Ηλία και 

 β) Στη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 
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Άρθρο 24ο  - ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται τις διατάξεις του 

Α.Κ. και του εισαγωγικού του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε  την 

εκάστοτε εφαρμοζόμενη κατά περίπτωση ειδική νομοθεσία . 

 

Άρθρο 25ο-      ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΡΥΤΩΝ 

 Το Δ. Συμβούλιο υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο  στην ιστοσελίδα του, πίνακα 

τιμής ένεκεν των ιδρυτών  της αδελφότητας,  Σαρίκου Θεοδώρου, Δρακοπούλου 

Ευάγγελου, Κοκρή Γεωργίου, Βουδούρη Αγγέλου, Γεωργιάδη Κων/νου, Αυλωνά Χρήστου και 

Πεσάδα Ιωάννου για την αναγνώριση των πολλαπλών υπηρεσιών τους προς τους 

συμπατριώτες από το Μεγάλο Ρεύμα Κων/πόλεως. 

 

Άρθρο 26ο  - ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 

 Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα τροποποιήθηκε και 

κωδικοποιήθηκε σήμερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, 

όπου παραστάθηκαν..............και ψήφισαν .................  

 


