ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ
Στην Αθήνα, σήμερα την 6η Ιανουαρίου του έτους 2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι (κατ’
αλφαβητική σειρά) :
1. Αθανάσιος Γραμμένος
2. Αναστάσιος Καραμπογιάς

3. Απόστολος Σιώκας
4. Γεώργιος-Μαρίνος Παπανικολάου

5. Ελένη Βασιλείου
6. Μαρία Μαντά
7. Ναταλία Γραμμένου
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τη σύσταση ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ κατά το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικος (ΑΚ), η οποία
υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 Α.Κ., με τους παρακάτω όρους
και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η επωνυμία της Ενώσεως είναι «Ελεύθεροι Νέοι» και με το διακριτικό τίτλο «Young
Liberals Greece» (εφ’ εξής "Ένωση").
2. Για τις σχέσεις της με τους αλλοδαπούς θα χρησιμοποιείται πιστή απόδοση της
επωνυμίας στην αγγλική γλώσσα, «Young Liberals».
ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Ένωση φέρει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, η
έδρα και το έτος ιδρύσεώς της.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΔΡΑ
1. Ως έδρα της Ενώσεως ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Η διεύθυνση της έδρας της Ενώσεως μπορεί να μεταβάλλεται με αποφάσεις του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
3. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, μπορούν να ιδρύονται
παραρτήματα σε άλλους Δήμους της Ελλάδος, οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας των
οποίων θα καθορίζονται, επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Ενώσεως είναι μη κερδοσκοπικός αλλά κοινωνικός, πολιτικός και
ιδεολογικός, συνιστάμενος στην ελεύθερη έκφραση των μελών της
Ειδικότερα, ο σκοπός της Ενώσεως είναι :
1. Η προώθηση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανοίγματος στην νέα γενιά.
2. Η μελέτη και προώθηση των κλασικών φιλελεύθερων έργων Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων και διανοητών.
3. Η προώθηση στο εξωτερικό της ελληνικής φιλελεύθερης σχολής σκέψης.
4. Η συνεργασία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδρύματα και φορείς, που προωθούν
τις αξίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Για την την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως, μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο
μέσο, ενδεικτικώς δε :
1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για θέματα
σχετικά με το σκοπό της.
2. Η ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος είτε ανεξάρτητα
είτε με την συνεργασία κυβερνητικών ή Ευρωπαϊκών θεσμών και φορέων της
Κοινωνίας των Πολιτών.
3. Η δημιουργία και προώθηση ενημερωτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, με τη
χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάθε άλλη δραστηριότητα, που βοηθά στην
επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως.
4. Η συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης νέων μελών, που επιθυμούν να ενισχύουν
και να υποστηρίξουν το σκοπό της Ενώσεως και η εξασφάλιση των οικονομικών
πόρων, που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της.
5. Η συμμετοχή σε δίκτυα και οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
6. Κάθε δραστηριότητα παρεμφερής με τους ανωτέρω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Ένωση θα είναι αορίστου διαρκείας.

ΆΡΘΡΟ 7 - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
1) Κριτήριο για να καταστεί μέλος οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι η
δυνατότητά του να προαγάγει με οποιονδήποτε τρόπο τους σκοπούς της Ενώσεως,
όπως περιγράφονται ανωτέρω.
2) Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε τακτικά και συνδεδεμένα. Τα νέα μέλη
καθίστανται, κατά κανόνα, συνδεδεμένα μέλη.
3) Τακτικά μέλη της Ενώσεως είναι τα ιδρυτικά μέλη αυτής. Τακτικά μέλη μπορούν επίσης
να γίνουν τα συνδεδεμένα ή τα νέα μέλη, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται
κατωτέρω. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνονται τακτικά με απόφαση των
τακτικών μελών της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως, με τις προϋποθέσεις που
αυτή ορίζει. Ενδεικτικά, κριτήρια μπορεί να είναι η διάρκεια της ιδιότητας ως
συνδεδεμένου μέλους καθώς και η δραστηριότητα που έχει αναπτύξει το μέλος σε
σχέση με τους σκοπούς της Ενώσεως. Νέα μέλη μπορούν να καταστούν απ’ ευθείας
τακτικά μέλη, εφ’ όσον η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των τακτικών μελών
της, κρίνει ότι, λόγω της δραστηριότητας που αναπτύσσουν έχουν αποκτήσει
σημαντική επιχειρηματική, κοινωνική, οικονομική ή άλλη θέση από την οποία μπορούν
να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών της Ενώσεως.
4) Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από
εθνικότητα, φύλο και τόπο κατοικίας, που είναι σε θέση να προαγάγουν τις
δραστηριότητες και τους σκοπούς της Ενώσεως, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν όμως να εκφράζουν τις
απόψεις τους στα όργανα της Ενώσεως.
5) Όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει το καταστατικό και επιθυμούν να γίνουν μέλη,
υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση, υπογεγραμμένη και από δύο
τουλάχιστον μέλη της Ενώσεως. Η αίτηση υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική
Συνέλευση.
6) Η ιδιότητα του μέλους παύει με αποχώρηση ή αποβολή. Η αποχώρηση πρέπει να
γίνεται εγγράφως και να δηλώνεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αρχή του
επομένου έτους. Μέχρι την αποχώρησή του, το Μέλος υποχρεούται να τηρήσει κάθε
υποχρέωση που αναλαμβάνει έναντι της Ενώσεως και των μελών της. Η αποβολή
μέλους είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το Καταστατικό, ή ενέργειας εναντίον των συμφερόντων και των
σκοπών της Ενώσεως. Για την αποβολή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
κατά τη λήψη της οποίας απέχει υποχρεωτικώς το εγκαλούμενο μέλος.
7) Κάθε ιδρυτικό και εγγραφόμενο ως τακτικό μέλος καταβάλει δέκα (10) ευρώ ως αρχική
εισφορά. Κάθε εγγραφόμενο ως συνδεδεμένο μέλος, καταβάλει επίσης, αρχική εισφορά
το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τόσο τα
τακτικά όσο και τα συνδεμένα μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται
επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την αρχική εισφορά και την ετήσια συνδρομή, με
απόφασή του. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την καταβολή της αρχικής εισφοράς.
Τα νέα μέλη δεσμεύονται από τις αποφάσεις και τις συμφωνίες που έχουν ληφθεί στο
παρελθόν.
8) Επίτιμα μέλη της Ενώσεως ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην πραγμάτωση των
σκοπών της Ενώσεως. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν ετήσιες συνδρομές και δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι της Ενώσεως είναι:
α) οι αρχικές εισφορές των μελών και οι ετήσιες συνδρομές, όπως καθορίζονται από τη
Γενική Συνέλευση των Μελών μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και
β) άλλοι τυχόν πόροι ή περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σ’ αυτήν.
Η Γενική συνέλευση των Μελών δύναται να αποφασίσει την αύξηση της ετήσιας
συνδρομής ή την καταβολή εκτάκτων εισφορών.
2. Τα χρηματικά διαθέσιμα της Ενώσεως κατατίθενται σε μία ή περισσότερες Τράπεζες,
που καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως. Τα
κατατεθειμένα κατ’ αυτόν τον τρόπο χρήματα αναλαμβάνονται από το Γενικό
Γραμματέα της Ενώσεως ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Όργανα της Ενώσεως είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός
Γραμματέας της Ενώσεως.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά και τα συνδεδεμένα μέλη της Ενώσεως.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως.
Έχει αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες
άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει επί
των εξής, ιδίως, θεμάτων:
Α) Καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο της δράσης όλων των οργάνων και υπηρεσιών της
Ενώσεως.
Β) Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού.
Γ) Μεταβολή του σκοπού της Ενώσεως.
Δ) Συντόμευση ή παράταση του χρόνου διάρκειας ή λύση της Ενώσεως.
Ε) Είσοδος ή αποβολή μέλους.
Στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μελών.
Ζ) Μετατροπή της Ενώσεως σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Η) Εκλογή ή ανάκληση και καθορισμός αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
Θ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από τις ευθύνες τους.
Ι) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στην έδρα της
Ενώσεως, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε
τακτική ή και σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ενώσεως. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται εγγράφως ή μέσω email σε
κάθε μέλος (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής
Συνέλευσης και περιέχουν την ημέρα, το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης, καθώς και την
ημερήσια διάταξη.
4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και
εγκρίνει (α) την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της Ενώσεως και τον απολογισμό του
προηγούμενου έτους, (β) τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον
παρίστανται όλα τα μέλη και ουδείς προβάλλει αντίρρηση.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Κάθε τακτικό μέλος διαθέτει μία ψήφο και δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και
να ψηφίζει υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς εντάξει.
Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να παρίστανται, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον
είναι ταμειακώς εντάξει.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα ¾
του αριθμού των τακτικών μελών πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες για τη λήψη
αποφάσεων απαιτείται ομοφωνία του συνόλου των τακτικών μελών.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου με
νέα πρόσκληση εντός οκτώ (8) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας
συνεδρίασης και θεωρείται ότι η απαρτία έχει επιτευχθεί εφ’όσον παρίσταται ή
εκπροσωπείται το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών. Επιτρέπεται ένα μέλος να
εκπροσωπεί ένα μόνον άλλο και αυτό εφόσον κατατίθεται έγγραφη εξουσιοδότηση
πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο οποίος και μεριμνά για την εκλογή του οριστικού προεδρείου
απαρτιζόμενου από Πρόεδρο, Γραμματέα και έναν ψηφολέκτη.
2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
παρισταμένων και εκπροσωπουμένων τακτικών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις
που οι διατάξεις του Καταστατικού ορίζουν διαφορετικά.
3. Εξαιρετικά, επί των θεμάτων της τροποποίησης Καταστατικού, μεταβολής σκοπού,
λύσης της Ενώσεως, αποβολής μέλους, επαύξησης των υποχρεώσεων των μελών,
μετατροπής της Ενώσεως απαιτείται ομοφωνία του συνόλου των τακτικών μελών.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία είναι πρόσωπα που
έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σχετικά με τους σκοπούς της Ενώσεως και
εκλέγονται για μια διετία από την Τακτική Γενική Συνέλευσή της, με τη συνήθη απαρτία
και πλειοψηφία. Σε περίπτωση που μέλη της Ενώσεως είναι και νομικά πρόσωπα,
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως είναι Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ή
Αναπληρωτές πρόεδροι ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή
ανώτερα στελέχη των νομικών αυτών προσώπων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι ελευθέρως ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση. Η υπηρεσία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας, εκτός εάν είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, οπότε, φυσικά, δικαιούται ψήφου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα εξαιρουμένων των αναφερομένων
στο άρθρο 10 του παρόντος, διοικεί, διαχειρίζεται, ρυθμίζει και κατευθύνει όλες τις
υποθέσεις και τις εργασίες της Ενώσεως και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα
συντελέσει στην επιτυχία των σκοπών της, λογοδοτεί δε προς τούτο στη Γενική
Συνέλευση. Συντάσσει κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις και πρόγραμμα δράσης
που τα απευθύνει προς τη Γενική Συνέλευση. Διορίζει το Γενικό Γραμματέα της

Ενώσεως και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του. Ορίζει και συγκροτεί
επιτροπές ή ομάδες εργασίας επί διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τους σκοπούς
της Ενώσεως. Μπορεί να αναθέσει ειδικά καθήκοντα και συγκεκριμένες υπηρεσίες σε
κάποιο μέλος του ή μέλος της Ενώσεως. Τέλος εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την διαχείριση της περιουσίας
της Ενώσεως. Συντάσσει τον απολογισμό της περιόδου που παρήλθε και την έκθεση
των πεπραγμένων και λογοδοσίας του και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει, διορίζει, απολύει το υπαλληλικό προσωπικό
της Ενώσεως και καθορίζει τους όρους απασχόλησης αυτού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση συγκροτείται
σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και έναν Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του.
6. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή αποχωρήσει ή
εκλείψει από αυτό για οποιονδήποτε λόγο, τη θέση του καταλαμβάνει ένας από τους
επιλαχόντες κατά σειράν επιτυχίας. Εν ελλείψει επιλαχόντων ή εν περιπτώσει
αρνήσεως αυτών να καταλάβουν την κενωθείσα θέση, τα εναπομείναντα μέλη του
Συμβουλίου, στην πρώτη μετά την παραίτηση ή αποχώρηση συνεδρίασή του, εκλέγουν
νέο μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της θητείας του
Συμβουλίου, με πλειοψηφία όλων των εναπομεινάντων μελών αυτού. Για την άνω
εκλογή τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η
ως άνω εκλογή εισάγεται για επικύρωση στην επόμενη αυτής Γενική Συνέλευση των
μελών της Ενώσεως. Τυχόν μη επικύρωση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση
ουδόλως θίγει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τα απερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Εάν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίασή του μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος
αυτού κατόπιν εξουσιοδότησης.
8. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση. Στην
περίπτωση που το μέλος είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο που το
εκπροσωπεί μπορεί, επίσης, με έγγραφη εξουσιοδότηση, απευθυνόμενη προς τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτον, ο οποίος έχει στο ίδιο με αυτόν νομικό πρόσωπο
κάποια από τις ιδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα,
συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο προ τριών (3) ημερών και είναι σε απαρτία, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τρία (3) μέλη του, πλην των περιπτώσεων για τις
οποίες απαιτείται ομοφωνία του συνόλου των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή και αντιπροσωπευομένων μελών
του. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επαναφέρεται σε νέα συζήτηση. Εφόσον στη
νέα συζήτηση υπάρξει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι
συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε
ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όλους τους παρόντες.
10. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Ένωση αποτελείται από τα
κάτωθι μέλη:
Πρόεδρος: Γεώργιος-Μαρίνος Παπανικολάου

Αντιπρόεδρος: Απόστολος Σιώκας
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Βασιλείου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Ναταλία Γραμμένου
Μέλος: Μαρία Μαντά
Μέλος: Αθανάσιος Γραμμένος
Μέλος: Αναστάσιος Καραμπογιάς
ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΣ
Την Ένωση, εν ονόματι του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί απέναντι τρίτων και
ενώπιον όλων των δικαστικών και διοικητικών αρχών ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο οποίος υπογράφει και κάθε σχετικό έγγραφο.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Η είσπραξη ή
ανάληψη χρημάτων της Ενώσεως και η ανάληψη υποχρεώσεων σε αξιόγραφα θα γίνεται
με δύο πάντοτε υπογραφές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον θα είναι του Προέδρου ή του
νομίμου αναπληρωτού του, η δε άλλη του Γενικού Γραμματέα ή του νομίμου αναπληρωτού
του.
ΑΡΘΡΟ 16 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή
θητεία. Ως Γενικός Γραμματέας μπορεί να διορίζεται και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παύσει τον Γενικό Γραμματέα και προ
της λήξεως της θητείας του.
2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι τα εξής:
Α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την
πραγματοποίηση των σκοπών της Ενώσεως.
Β) Παρακολουθεί και επισημαίνει κάθε θέμα που προκύπτει και εισηγείται στο
Διοικητικό Συμβούλιο για την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του.
Γ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, του
Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε άλλο συναφές θέμα.
Δ) Στο εισηγητικό του έργο ο Γενικός Γραμματέας επικουρείται, προκειμένου ιδίως για
θέματα ιδιαίτερης ειδίκευσης, από Επιτροπές ή μεμονωμένους συμβούλους για
κάθε περίπτωση και για ορισμένο χρόνο, που συνιστώνται ή προσλαμβάνονται
κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε) Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής
Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στ) Προΐσταται του προσωπικού των γραφείων της Ενώσεως και μεριμνά για την άρτια
γενικά λειτουργία της Ενώσεως.
Ζ) Διαχειρίζεται τους πόρους της Ενώσεως και ενεργεί τις σχετικές εισπράξεις και
πληρωμές, εντός των ορίων των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η) Έχει εξουσία να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια για την εκτέλεση
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
Θ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να του ανατεθούν άλλα
καθήκοντα.
3. Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17
1. Το έργο της Ενώσεως υποβοηθείται από τη Γραμματεία της Ενώσεως. Η Γραμματεία
περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες της Ενώσεως που είναι απαραίτητες για την καλή
εκτέλεση των σκοπών της.
2. Η Γραμματεία είναι επιφορτισμένη με την τρέχουσα μέριμνα των θεμάτων που αφορούν
την Ένωση, προετοιμάζει τις Συνελεύσεις και τις συναντήσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και γενικά φέρει το βάρος της λειτουργίας της Ενώσεως. Στο έργο της
μπορεί να υποβοηθείται από Επιτροπές ή ειδικούς Συνεργάτες.
ΑΡΘΡΟ 18
Τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου τα
οποία εγκρίνονται στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση κάθε οργάνου ή με περιφορά.
Αντίγραφα πρακτικών δύναται να εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως ή πρόσωπο
ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ο οικονομικός έλεγχος της Ενώσεως θα ανατίθεται ανά διετία με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης σε λογιστή πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
1. Η πτώχευση ή η θέση υπό εκκαθάριση ή η παύση των εργασιών ή ο θάνατος
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, οποιουδήποτε των μελών δεν συνεπάγεται
οποιοδήποτε αποτέλεσμα για την Ένωση, η οποία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών
μελών.
2. Σε περίπτωση λύσης, η περιουσία της Ενώσεως διανέμεται μεταξύ των μελών της
ανάλογα με την οικονομική συνεισφορά τους. Κατά την ίδια αναλογία κατανέμονται και
οι τυχόν υφιστάμενες ζημιές.
3. Μετά τη λύση της, η Ένωση ευρίσκεται υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιλεγόμενο δια
κληρώσεως.
Οι συμβαλλόμενοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αθανάσιος Γραμμένος
Αναστάσιος Καραμπογιάς
Απόστολος Σιώκας
Γεώργιος-Μαρίνος Παπανικολάου
Ελένη Βασιλείου
Μαρία Μαντά
Ναταλία Γραμμένου

ENGLISH VERSION:
STATUTES
ARTICLE 1 - COMPOSITION
In Athens, today 6 January of the year 2017, the following parties (in alphabetical order):

1. Anastasios Karampogias
2. Athanasios Grammenos
3. Apostolos Siokas
4. Eleni Vasileiou
5. Georgios-Marinos Papanikolaou
6. Maria Manta
7. Natalia Grammenou
Agree and accept the establishment of a non-profit entity under the Article 107 of the Civil
Code (CC), which is subject to the publicity formalities of article 784 of the Civil Code, with the
following terms and conditions:
ARTICLE 2 - NAME
1. The Union is called “Ελεύθεροι Νέοι" and with the distinctive title "ΕΛΝΕ" (hereinafter " the
Association").
2. For its relations with foreigners will be used its name translated in English, «Young
Liberals».
ARTICLE 3 - SEAL
The Association has a circular seal in which are written the Association's name, the
headquarters and the year of its foundation.
ARTICLE 4 - REGISTERED OFFICE
1. The seat of the Association is in the Municipality of Athens, Attica.
2. The address of the Association may be changed by decisions of the Management Board.

3. By decisions of the Management Board association's branches may be set up in other
municipalities of Greece, the terms and the way of operation of which will also be determined
by the Board.
ARTICLE 5 - OBJECTIVES
The purpose of the Association is non-profit but socially, politically and ideologically bounded
to the free expression of its members.
In particular, the Association’s objectives are:
1. Promoting the values of freedom, democracy, rule of law, human rights, political
independence and openness to the new generation.
2. Studying and promoting the classical works for freedom of Greek and foreign authors.
3. The promotion abroad of Greek liberal school of thought.
4. Cooperation with domestic and international organizations to promote the values 
of par.
1.
To achieve the objectives of the Association, any means can be used, indicatively by:
1. Organising events, conferences, seminars and workshops on issues related to its
purposes.
2. Developing and managing programs of public interest either independently or in
cooperation with government or European institutions and civil society.
3. Creating and promoting information material, printed and electronic, using of the media
and other kind of activities which will help to achieve the Association’s objectives.
4. Systematic effort to attract people willing to strengthen and support the work and
mission of the Association, and also secure the financial resources so that those will be
sufficient to ensure the necessary logistics.
5. Participating in networks of organizations in Greece and abroad.
6. Participating in any other activity similar to the above objectives.
ARTICLE 6 - DURATION
The Association will be indefinite.
ARTICLE 7 - MEMBERSHIP
1. Criterion for any adult physical or legal person is its ability to promote in any way the
purposes of the Association as described above.
2. Members of the Association are divided into regular and associated. New members
become associated members.

3. Regular members of the Association are also the founding members. Regular members
can also become the associated or the new members by the conditions specified
below. The associate members can be made regular by decision of the members of the
General Assembly of the Association if they meet the criteria set by it. Indicatively, the
criteria may be the duration of the status as an associate member and the activity
developed by the member in relation to the objectives of the Association. New
members can become directly regular members, as long as the General Assembly by
unanimous decision of its members, considers that due to the activity that they develop
have gained an important business, social, financial or other position from which they
can contribute the promotion of Association's objectives.
4. Associate members can become legal entities and physical persons, regardless of their
ethnicity, gender and place of residence, who are able to promote the activities and
objectives of the Association, in any convenient manner. Associate members have no
voting rights, but they can express their views to the Association’s institutions.
5. Those who have the qualifications required by the statutes and who wish to become
members, submit to the Board a request signed by at least two other members of the
Association. The application is submitted for approval to the General Assembly.
6. Membership ceases by withdrawal or expulsion. The withdrawal must be in writing and
be declared at least three months before the beginning of the following year. Until his
depart, the member is required to fulfill all obligations undertaken towards the
Association and its members. The expulsion of a member is possible only in case of
violation of the obligations arising by the Statutes, or by actions against the interests
and objectives of the Association. For expulsion a resolution of the General Assembly is
required, on the deciding process of which is necessarily the opposed member is
present.
7. Each founding and subscribed as regular member should pay ten (10) euros as initial
contribution. Each subscribed as an associate member, also pays an initial contribution
the amount of which is determined by the Management Board. Membership is obtained
by paying the initial contribution. New members are bound by the decisions and
agreements adopted in the past.
8. Honorary members of the Association are declared by decision of the General
Assembly, persons who have provided outstanding service to the achievement of the
Association's objectives. Honorary members do not pay annual fees and have no voting
rights.
ARTICLE 8 - RESOURCES
1.

Resources of the Association are:

a. Ιnitial contributions of members and annual subscriptions, as defined by the General
Assembly of Members upon a proposal of the Management Board
b. Αny other resources or assets vested in it.

The General Assembly of Members may decide to increase the annual subscription or set a
payment of extra contributions.
2.
The cash and balances of the Association are deposited in one or more banks, which are
determined by the Chairman of the Association’s Board. Deposits are handled by the Secretary
General or by the authorized person.
ARTICLE 9 - BODIES OF THE ASSOCIATION
Bodies of the Association are the General Assembly, the Management Board and the
Secretary General.
ARTICLE 10 - GENERAL ASSEMBLY
1. The General Assembly consists of the regular and associated members of the
Association.
2. The General Assembly is the supreme organ of the Association.
It has the responsibility to decide on any matter not falling into any other body’s responsibilities.
The General Assembly is exclusively competent to decide on the following issues:
A. Guidance, supervision and control of the actionσ of all the Association’s institutions and
bodies.
B. Amendments of the Articles of Association.
C. Changes of Association’s objectives.
D. Shortening or extending the duration or dissolution of the Association
E. Acceptance or expulsion of a member.
F. Enhancing the obligations of membership.
G. Alteration of the Association to another entity.
H. Election, recall and determination of the allowances of Board members
I. Discharge Board members from their responsibilities.
3. The General Assembly shall meet at least once a year, at the Association’s headquarters,
after the President’s call for regular or a special meeting when that proves necessary by
the Management Board. Invitations should be sent in writing or by email to each member
(10) days before the date of the General Assembly and contain the date, time and place
for the meeting and the agenda.
4. The General Assembly shall meet in the first half of each year and approve (a) the annual
report of the Association's activities and achievements of the previous year, (b) the budget
of the following year.

5. The General Assembly decides on matters off the agenda, if all members are present and
no one raises objections.
ARTICLE 11 - RIGHT TO VOTE
Each regular member has one vote and is entitled to participate in the General Assembly and
to vote on condition that the financial obligations are fulfilled.
Associate Members may attend without voting, if financial obligations are fulfilled.
ARTICLE 12 - QUORUM
1. The General Assembly is in quorum when ¾ of the number of regular members are
present or represented except in cases when decision making requires unanimity of all
regular members.
2. If there is no quorum, the General Assembly shall be reconvened with a new call within
eight (8) days from the date of the canceled meeting and is considered that the quorum
is achieved as long as are present or represented at least 1/5 of the regular members.
It is allowed a member to represent only one other especially since a written
authorization is filed prior to the General Assembly.
ARTICLE 13 - DECISION MAKING
1. Temporary President of the General Assembly is the President of the Board, who shall
arrange for the election of the final Board composed by the President, the Secretary
and a vote counter.
2. The Assembly decisions are made by an absolute majority of all present and
represented regular members, except in cases that the provisions of the Association
provide otherwise.
3. Exceptionally, on issues regarding Statutes amendments, change of purpose and
objectives, suspension of a member, raise the membership fee or alteration of the
Association unanimity of all regular members is required.
ARTICLE 14 - MANAGEMENT BOARD
1. The Management Board consists of seven (7) members, who have proven knowledge
and experience about the purposes of the Association and are elected for two years by
the General Assembly, with the usual quorum and majority. In case members of the
Association are legal entities, members of the Management Board could be Presidents
or Vice Presidents or Deputy Presidents or members of the Board of Directors or CEOs
or senior executives of these entities. The Board members are freely revocable by the
General Assembly. The services of the Board members are unpaid. On the
Management Board shall participate without voting rights, the Secretary General,
unless she/he is a Board member, so, of course, is entitled to vote.

2. The Management Board decides on all matters other than those referred in Article 10 of
this, manages, regulates and directs all affairs and the Association’s work and takes
any action that would contribute to the success of its purposes therefore is accountable
for those actions in General Assembly. Drafts at regular periods of time reports and
action program that shall be addressed to the General Assembly. Appoints the
Secretary General and defines hers/his responsibilities and duties. Defines and
establishes committees or working groups on various issues related to the purposes of
the Association. May delegate specific tasks and specific services to a member of the
Board or a member of the Association. Finally executes the decisions of the General
Assembly.
3. The Management Board is responsible and accountable for the management of
Association’s property. Drafts an assessment of the period which has elapsed and the
report of its activity and accountability and the budget for the following year.
4. The Management Board hires, appoints and dismisses the clerical staff of the
Association and sets out the terms of their involvement.
5. The Management Board at the first post-election meeting forms a body, electing
President and a Vice with absolute majority of all its members. The Vice President
replaces the President in his absence or impediment.
6. If a Board member resigns or withdraws or leaves from it for any reason, the position
should be occupied by one of the runners up in order of success. In the absence of a
runner up or in case of refusal by those to occupy the vacant position, the remaining
members of the Board, at the first meeting after the resignation or departure, shall elect
a new member to replace the departed for the remainder of the term of the Board, by a
majority of all remaining its members. This election complied with the terms and
conditions of paragraph 1 of this Article. The election is then introduced for validation at
the next General Assembly. Failure to validate the election by the General Assembly in
doesn’t affect the validity of Board’s decisions.
7. The retired members are eligible for re-election. If a Board member is unable to attend
a meeting may be represented by another member of the board after filing a written
authorization.
8. Each member may represent only one member by a written authorization. If the
member is a legal entity, the natural person representing it also by a written
authorization which is addressed to the President of the Board, could also be
represented at meetings of the Board by a third party, who has at the same with him
entity some of the properties referred to in paragraph 1 of this Article.
9. The Management Board shall meet at least once each month, convened by the
president at least three (3) days before and is considered in quorum when attending or
are represented by three (3) members, with the exception of cases that require total
unanimity of members. The Management Board shall decide by an absolute majority of
those present or represented. Where votes are tied the matter is reset to a new debate.
Once in the new debate there is still a tie, the vote of the President prevails. The

discussions and decisions of the Board are summarized in a special book and signed
by all those present.
10. The first Board that will manage the Association consists of the following members:
Chairman: Georgios-Marinos Papanikolaou
Vice president: Apostolos Siokas
General Secretary: Eleni Vasileiou
Assoc. General. Secretary: Natalia Grammenou
Member: Maria Manta
Member: Anastasios Karampogias
Member: Athanasios Grammenos
ARTICLE 15 - REPRESENTATION OF ASSOCIATION
The Association, on behalf of the Board, is represented opposite to third and before all judicial
and administrative authorities by the Chairman of the Board, who signs any document.
When the President is absent or indisposed, she/he is replenished by the Vice President. The
collecting and withdrawal of the Association’s money and the commitment in securities should
always be carried by two signatures, at least one of which must be the President’s or hers/his
legal deputy and the other of the Secretary General or hers/his legal deputy.
ARTICLE 16 - SECRETARY GENERAL
1. The Secretary General is appointed by the Board, for a three year term. As Secretary
General may be appointed a member of the Board. The Management Board may
dismiss the Secretary General even before the expiry of hers/his term.
2. The responsibilities and duties of the Secretary are:
a. Recommends to the Board the appropriate actions to be taken for the achievement
of the Association’s objectives.
b. Monitors and observes any matter arising and recommends to the Board the actions
that should be taken.
c. Ensures proper implementation of decisions of the General Assembly, of the
Management Board and other related issues.
d. In hers/his work the Secretary General shall be assisted, in particular for scientific
matters by committees or individual consultants, for each case and for a given period,
who are recommended or hired upon the Board’s approval.
e. Ensures compliance with of minutes of the General Assembly and the Board.
f. Supervises the staff of the Association and ensures the smooth general functioning of
it.
g. Manages the resources of the Association and acts the relevant receipts and
payments, within the limits of the decisions and directions of the Board.
h. Has the power to perform any other decision or action for implementing the tasks

assigned to.
i. By decision of the Board may be assigned other duties.
3. The Secretary General is replaced by a Board Member appointed by the Management
Board
ARTICLE 17
1. The Association’s work is assisted by the Secretariat. The Secretariat includes all
services necessary for the proper performance of all tasks.
2. The Secretariat is responsible for the ongoing cares of the issues relating to the
Association prepares Assemblies and meetings of the Board and generally bear the
burden of the organization’s function. This work can be assisted by Committees or
special Affiliates.
ARTICLE 18
Minutes of meetings of the Assembly and the Board are kept which shall be approved at the
next meeting of any organ. Copies of minutes can be issued by the Secretary General, or a
person specifically authorized by the Board.
ARTICLE 19 - AUDITORS
The auditing of the Association will be conferred every two years by the General Assembly in a
Graduate Accountant.
ARTICLE 20 - DISSOLUTION OF THE ASSOCIATION
1. The bankruptcy or liquidation or termination of work or death in the case of individuals,
of any of its members does not imply any effect on the Association, which will continue
between the other members.
2. In case of dissolution, the property of the Association is distributed among its members
according to their economic contribution. Proportionately are distributed and any
existing losses
3. After its dissolution, the Association is liquidated. Liquidators are appointed the
President, the Vice President and a Board member selected by lot.
The parties:
1.
2.
3.
4.
5.

Anastasios Karampogias
Athanasios Grammenos
Apostolos Siokas
Eleni Vasileiou
Georgios-Marinos Papanikolaou

6. Maria Manta
7. Natalia Grammenou

