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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Άρθρο 1 

                                                           Προοίμιο 
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ως εθελοντικός σύλλογος βοήθειας, αρωγός των 

δημόσιων αρχών στον ανθρωπιστικό τομέα είναι ο μόνος Εθνικός Σύλλογος Ερυθρού 

Σταυρού στην επικράτεια της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877. Το παρόν 

Καταστατικό του βασίζεται στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις 

της Γενεύης του έτους 1945 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005.  

Το σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» έχει συσταθεί ως κοινωφελές 

σωματείο με έδρα την Αθήνα, με αόριστη διάρκεια και η λειτουργία του διέπεται από το 

παρόν Καταστατικό, τον νόμο 3711/1928, όπως τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 552/1945, και 

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σε σχέση με τις δημόσιες αρχές, ο Ε.Ε.Σ. διατηρεί αυτονομία, η οποία του επιτρέπει να δρα 

σε κάθε περίπτωση  σύμφωνα με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού 

Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Οι Δημόσιες Αρχές  σέβονται πάντοτε την προσήλωση 

του Ε.Ε.Σ. στις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος. 

Άρθρο 2 

Σχέσεις με τα άλλα όργανα του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού 
Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου 

Ο Ε.Ε.Σ. αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ε.Ε.Σ.) την 6η 

Οκτωβρίου 1877, είναι μέρος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου (εφεξής «το Κίνημα»). Έγινε μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (Δ.Ο.Ε.Σ.) την 24η Ιουνίου 1919. 

Ο Ε.Ε.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρ.4 του καταστατικού του 

Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και οι σχέσεις του με τα άλλα 

συστατικά όργανα του Κινήματος διέπονται από το άρθρ.3 του Καταστατικού του 

Κινήματος. Ο Ε.Ε.Σ. δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρ.8 του 

Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.Σ. 
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Ο Ε.Ε.Σ. καθοδηγείται από τις Αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τις Αποφάσεις 

της Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, τις αποφάσεις 

του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε.Σ., το Καταστατικό του Κινήματος και τις Θεμελιώδεις 

Αρχές του Κινήματος, που είναι : 

 

 

Ανθρωπισμός 

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, που δημιουργήθηκε από 

την επιθυμία παροχής βοήθειας χωρίς διάκριση στους τραυματίες του πεδίου μάχης, 

προσπαθεί, υπό τη διεθνή και εθνική του ιδιότητα να προλάβει και να ανακουφίσει τον 

ανθρώπινο πόνο  οπουδήποτε πιθανόν βρεθεί. Σκοπός του είναι να προστατεύει την ζωή 

και υγεία και να εξασφαλίζει το σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγει την αμοιβαία 

κατανόηση, φιλία, συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ των λαών. 

Αμεροληψία 

 Δεν κάνει διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, φύλο, θρησκεία, κοινωνική τάξη ή πολιτικές 

πεποιθήσεις. Προσπαθεί να ανακουφίζει τις ταλαιπωρίες των ανθρώπων, ωθούμενο μόνο 

από τις ανάγκες τους και να δίνει προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις 

δυστυχίας. 

Ουδετερότητα 

Για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη όλων των μερών, το Κίνημα  δεν δύναται να μεροληπτεί 

στις εχθροπραξίες,  ή να εμπλέκεται οποτεδήποτε σε αντιθέσεις πολιτικής, φυλετικής, 

θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσης. 

Ανεξαρτησία 

Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι, ενώ είναι βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές 

υπηρεσίες των κυβερνήσεων και υπόκεινται στους νόμους των χωρών τους, πρέπει πάντοτε 

να διατηρούν την αυτονομία τους, έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν, πάντοτε, σύμφωνα 

με τις Αρχές του Κινήματος. 

Εθελοντισμός 

Το Διεθνές Κϊνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι ένα  εθελοντικό κίνημα 
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βοήθειας κατ' ουδένα τρόπο εμπνευσμένο από την επιθυμία για κέρδος. 

Ενότητα 

Μόνον ένας Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς Ημισελήνου δύναται να υπάρχει σε μια 

χώρα, πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους και να εκτελεί το ανθρωπιστικό του έργο σε όλη 

την επικράτεια της χώρας. 

Η Παγκοσμιότητα 

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι παγκόσμιο και όλοι οι 

Σύλλογοι έχουν ίση θέση και μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες και τα καθήκοντα στην 

αλληλοβοήθεια. 

 

Η σωστή τήρηση των ως άνω αρχών από όλους τους τομείς, οργανώσεις, καθώς και από 

όλα τα μέλη του Ε.Ε.Σ. ανατίθεται στo Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Συμφωνίες Συνεργασίας 
Οι συμφωνίες, που συνάπτονται με άλλους οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα και ιδιαίτερα 

με τις δημόσιες αρχές σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, 

διατυπώνονται μόνον γραπτώς και κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της τήρησης και από τα 

δύο μέρη των Θεμελιωδών Αρχών του Κινήματος. 

Ο Ε.Ε.Σ. επιτελεί βοηθητικό ρόλο με τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, με 

εκατέρωθεν σεβασμό στην αρχή της Ανεξαρτησίας. 

Ο Ε.Ε.Σ., ως αρωγός των δημόσιων αρχών στον ανθρωπιστικό τομέα, έχει καθήκον να 

συνδράμει τις δημόσιες αρχές για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων 

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με την Απόφαση 2 της 30ης Διεθνούς 

Διάσκεψης Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 

 

Άρθρο 3 

Έμβλημα 
Ο Ε.Ε.Σ. κάνει χρήση του εραλδικού εμβλήματος του Ερυθρού Σταυρού σε λευκό φόντο ως 

προστατευτικό σήμα σε καιρό ένοπλης σύρραξης, , σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης 
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του 1949 και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977 και του 2005 και του λογότυπου του Ε.Ε.Σ. 

που είναι ο ερυθρός σταυρός σε λευκό φόντο συνοδευόμενο από την ονομασία «Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός», ως αναγνωριστικό σήμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τη χρήση 

του εμβλήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου από τους Εθνικούς 

Συλλόγους και το εσωτερικό δίκαιο (ν.140/1914 «περί προστασίας του σήματος και του 

ονόματος του Ερυθρού Σταυρού»). 

Η απόδοση της ονομασίας «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» στην Αγγλική γλώσσα είναι 

«Hellenic Red Cross» και στην Γαλλική «Croix-Rouge Héllénique». 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.) υποχρεούται να μεριμνά για την προστασία των 

εμβλημάτων, συμβόλων, σημάτων και διακριτικών των εμβλημάτων του Ερυθρού Σταυρού, 

της Ερυθράς Ημισελήνου και της Ερυθράς Κρυστάλλου, με όλα τα νόμιμα μέσα. 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Άρθρο 4 

Γενικοί Σκοποί και Καθήκοντα του E.Ε.Σ. 
 

Ο κυρίαρχος σκοπός του Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του Κινήματος, 

είναι να προλαμβάνει και να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο, με απόλυτη αμεροληψία, 

χωρίς διάκριση ως προς την εθνικότητα, καταγωγή, φυλή, φύλο, θρησκεία, γλώσσα, 

κοινωνική τάξη ή πολιτικές πεποιθήσεις. 

Για το σκοπό αυτό, καθήκον του είναι: 

1.  να δρα, σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, για την 

περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, και σε καιρό ειρήνης, να 

προετοιμάζεται για δράση σε όλους τους τομείς, που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης 

για λογαριασμό όλων των θυμάτων πολέμου, πολιτών και στρατιωτικών, και να παρέχει σε 

περίπτωση ένοπλης σύρραξης ή άλλων βίαιων καταστάσεων και άλλες περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες αποκατάστασης προς τις κοινότητες και τα μέλη της, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Απόφασης 7 του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων 
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(Γενεύη, 26 Νοεμβρίου, 2011) για : «την προετοιμασία των Εθνικών Συλλόγων για την 

αντιμετώπιση περιπτώσεων ένοπλης σύρραξης ή βίας», 

2. να οργανώνει επείγουσες και έκτακτες υπηρεσίες βοήθειας για τα θύματα καταστροφής, 

οποιασδήποτε αιτίας, καθώς και να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα ανάκαμψης 

μετά από καταστροφές και κρίσεις,  να εκπαιδεύει και να επιμορφώνει τον πληθυσμό για 

την αντιμετώπιση καταστροφών κάθε μορφής, 

3. να προσφέρει εκπαίδευση και πιστοποίηση για την παροχή πρώτων βοηθειών και 

διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης των 

θυμάτων κάθε καταστροφής,  

4. να προάγει τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στο έργο του, προωθώντας τις αρχές 

της μη βίας, της εξάλειψης των διακρίσεων και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, 

5. να προάγει τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δίκαιου, 

ώστε να αναπτύσσει ανθρωπιστικά ιδεώδη στον πληθυσμό και ιδιαίτερα στα παιδιά και 

τους νέους, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στο έργο του, 

6. να προσελκύει και εκπαιδεύει και να πιστοποιεί εθελοντές για τις ανάγκες εκτέλεσης των 

κοινωνικών του δράσεων. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση της εκάστοτε πολιτικής της ΔΟΕΣ 

για τους Εθελοντές είναι οι Τομείς και Διευθύνσεις του Ε.Ε.Σ. που στελεχώνονται και από 

εθελοντές. 

7. να συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές για τη διασφάλιση του σεβασμού του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου, να προωθεί την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία με τις δημόσιες 

αρχές, να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους, αντίστοιχου σκοπού, οργανισμούς, να 

προωθεί την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και να προωθεί την 

ανθρωπιστική διπλωματία στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 

8. να παρέχει Υπηρεσίες Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (υπηρεσίες εντοπισμού και 

επικοινωνίας - Restoring Family Links - RFL), και να καθορίζει, σε καταστάσεις κρίσης, τις 

πιο ευάλωτες ομάδες, ως βασικούς δικαιούχους των προγραμμάτων του. 

9. να ιδρύει και να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των δράσεων του, σχολές εκπαίδευσης ή 

επιμόρφωσης του προσωπικού του, των εθελοντών του και του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 

10.  να λειτουργεί Υπηρεσίες και να υλοποιεί δράσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
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συνεπικουρώντας το Κράτος, με σκοπό την πρόληψη και προαγωγή της υγείας ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού, καθώς και δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης αυτών 

11. Να ιδρύει και να λειτουργεί για τους σκοπούς του και μόνο Σχολή Ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης, Σχολή εκπαίδευσης αυτοδυτών καθώς και κάθε Σχολή σχετική με την 

εκπαίδευση στο υγρό στοιχείο. 

 

Το έργο του Ε.Ε.Σ. μπορεί να επεκταθεί εκτός Ελλάδος μόνον σε περιπτώσεις υποστήριξης 

διεθνών επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, με βάση την Θεμελιώδη Αρχή της Ενότητας 

και σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και το Καταστατικό του Κινήματος και τους σχετικούς 

Κανονισμούς συντονισμού του Διεθνούς Κινήματος, όπως οι «Αρχές και Κανόνες για 

Ανθρωπιστική Βοήθεια Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου». 

ΜΕΛΗ 
 

Άρθρο 5 

Ιδιότητα Μέλους 
Την ιδιότητα του μέλους του Ε.Ε.Σ. μπορεί να αποκτήσει κάθε  φυσικό πρόσωπο χωρίς 

καμία διάκριση ως προς εθνικότητα, υπηκοότητα, φυλή, φύλο, ηλικία, θρησκεία, γλώσσα, 

κοινωνική τάξη ή πολιτικές πεποιθήσεις, αναπηρία ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις Την 

ιδιότητα του μέλους του Ε.Ε.Σ. μπορούν να αποκτήσουν και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν 

στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται. 

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Η απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του  

μέλους προϋποθέτει, α) καταβολή εφάπαξ εισφοράς εγγραφής δέκα ευρώ (10€) και β) 

καταβολή ετήσιας συνδρομής δέκα ευρώ (10€). Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται με 

απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ.), η οποία επικυρώνεται από τη 

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). 

Επίσης ο Ε.Ε.Σ. ανακηρύσσει τους Δωρητές του. 

 

Τακτικά μέλη  

Τακτικά μέλη με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι  είναι : 
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1. τα ήδη εγγεγραμμένα τακτικά μέλη στους καταλόγους των μελών του Ε.Ε.Σ.  

2. Επίσης, την ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτούν, εφόσον το αιτηθούν,  

τα προ της έναρξης ισχύος του παρόντος Καταστατικού υφιστάμενα μέλη των 

διοικήσεων των Τοπικών και Περιφερειακών Τμημάτων, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής, καθώς και οι ήδη εγγεγραμμένοι Εθελοντές των 

Εθελοντικών Σωμάτων του Ε.Ε.Σ., επίσης χωρίς την υποχρέωση καταβολής της εφάπαξ 

εισφοράς εγγραφής.   

3. Όλοι όσοι εφ εξής υποβάλλουν έγγραφη αίτηση, στην οποία οφείλουν να δηλώνουν ότι 

αποδέχονται και  δεσμεύονται από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος και το παρόν 

Καταστατικό  και ότι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν εθελοντική εργασία ανάλογα 

με τις ικανότητες και το επάγγελμά τους και καταβάλλουν την εφάπαξ συνδρομή 

εγγραφής. 

4. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος για να γίνει μέλος του Ε.Ε.Σ. υποβάλλει αίτηση εγγραφής 

είτε στην Κεντρική Διοίκηση είτε στα Περιφερειακά Τμήματα της περιοχής της κατοικίας 

ή της επαγγελματικής του έδρας. Στην εξαιρετική περίπτωση όπου μια αίτηση εγγραφής 

μέλους απορριφθεί, η απόφαση της απόρριψης θα πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως 

στον ενδιαφερόμενο εντός 15 ημερών, δηλώνοντας τους λόγους της απόρριψης και 

ενημερώνοντας  σχετικά με το δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης αυτής στην  

Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.). 

5.  Όσοι συνδέονται με τον Ε.Ε.Σ. με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, μπορούν να 

αποκτούν την ιδιότητα του μέλους, αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι. Όσοι έχουν συμβατική σχέση που περιέχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό 

αντάλλαγμα με πάγιο χαρακτήρα με τον Ε.Ε.Σ., δεν επιτρέπεται να θέσουν 

υποψηφιότητα στα όργανα διοίκησης του σωματείου, και αν γίνει τούτο αποκλείονται 

με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που ανακηρύσσει τον τελικό 

κατάλογο υποψηφίων. 

 
6.  Το Γενικό Μητρώο Μελών στο οποίο καταχωρούνται τα ακριβή στοιχεία εξατομίκευσης 

και η ημερομηνία εγγραφής και αποχώρησης, αναστολής και διαγραφής κάθε μέλους, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο καθορίσει το Κ.Δ.Σ. τηρείται μηχανογραφικά 

αλλά και σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και θεωρημένο από τον Γενικό Γραμματέα του 
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Κ.Δ.Σ. 

 
7. Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. τα μέλη του και η Επιτροπή Δεοντολογίας έχουν δικαίωμα να 

λαμβάνουν γνώση του Γενικού Μητρώου μελών όποτε το ζητήσουν, του Γενικού 

Γραμματέα υποχρεουμένου σε επίδειξη αυτού προς μελέτη στους παραπάνω και 

χορήγηση αντιγράφου του. 

 
8.  Τα Περιφερειακά Τμήματα τηρούν επίσης Μητρώο Μελών στο οποίο καταχωρούν τα 

μέλη τους.  Δεν επιτρέπεται μέλος να είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερα από ένα 

Περιφερειακά Τμήματα. 

 
9. Όλα τα μέλη του Ε.Ε.Σ. έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο Μελών, τηρουμένων 

των ισχυουσών διατάξεων για τα προσωπικά δεδομένα. 

 

 

Επίτιμα μέλη 

Είναι εκείνα τα οποία προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Ε.Ε.Σ. και 

επέδειξαν ή επιδεικνύουν έμπρακτα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών 

του. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, 

η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

Δωρητές 

Το Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ. απονέμει τους τιμητικούς τίτλους «Δωρητής», «Ευεργέτης» και 

«Μεγάλος Ευεργέτης» σε πρόσωπα, που προσέφεραν στον Ε.Ε.Σ. δωρεές, αγαθά μεγάλης 

αξίας, κινητά και ακίνητα, για την εκπλήρωση των σκοπών του. Με απόφαση του Κ.Δ.Σ. 

εκδίδεται Κανονισμός που καθορίζει τα κριτήρια απονομής των τιμητικών τίτλων και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα. 

 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Μελών 
Όλα τα μέλη του Ε.Ε.Σ., τακτικά και επίτιμα,  έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

1. να διαδίδουν και να προβάλλουν τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, το διεθνές 
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ανθρωπιστικό δίκαιο και το έργο του Ε.Ε.Σ. 

2. να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του. 

3. να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή.   

Όλα τα μέλη του Ε.Ε.Σ. έχουν τα εξής δικαιώματα:  

1. να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα σε όλα τα επίπεδα, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ.5. 

2. να υποβάλλουν προτάσεις και να θέτουν θέματα προς όλες τις αρχές του Ε.Ε.Σ.  

3. να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις και να καταθέτουν προτάσεις για τις 

δράσεις του Ε.Ε.Σ. 

 

Άρθρο 7 

Απώλεια της ιδιότητας μέλους 
Τα μέλη του Ε.Ε.Σ. μπορούν να χάσουν την ιδιότητά τους λόγω αποχώρησης, διαγραφής ή 

αποβολής τους. Επίσης, στις ειδικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις, αναστέλλεται η ιδιότητά 

τους. 

Αποχώρηση 

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Ε.Ε.Σ. οποτεδήποτε μετά από έγγραφη 

γνωστοποίηση προς το Κ.Δ.Σ. και διαγράφονται από τα μητρώα μελών.  

Αναστολή   

Μέλη για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος που σχετίζεται με 

την περιουσία ή τις δραστηριότητες του Ε.Ε.Σ. ή κακουργήματος, αναστέλλεται η ιδιότητά 

τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της κατηγορίας που τα βαρύνει, και σε 

περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, η αναστολή διαρκεί μέχρι ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

Αποβολή  

1. Μέλη τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα αποβάλλονται με 

διαπιστωτική απόφαση του Κ.Δ.Σ. που εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. με 

μυστική ψηφοφορία. Μέλη επίσης τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για 

πλημμέλημα εις βάρος της περιουσίας του Ε.Ε.Σ. αποβάλλονται με διαπιστωτική 

απόφαση του Κ.Δ.Σ που εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. με μυστική 
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ψηφοφορία. 

2. Μέλη που εκδηλώνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Ε.Ε.Σ. και τις 

Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, ή παραβιάζουν το Καταστατικό και τις νομίμως 

λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Κ.Δ.Σ, ή εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες που είναι βλαπτικές για το κύρος του Ε.Ε.Σ., μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Δ.) προειδοποιούνται εγγράφως από το Κ.Δ.Σ. 

και αποφασίζεται η αποβολή τους ή μη, από την αμέσως επόμενη Γ.Σ.  

3. Το μέλος, του οποίου προτείνεται η αποβολή για τους λόγους που αναφέρονται 

ανωτέρω στην παρ. 2, ενημερώνεται εγγράφως και προσκαλείται για παροχή εξηγήσεων 

δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σχετική εισήγηση της Ε.Δ. στο πλαίσιο της 

οποίας δικαιούται να παρίσταται και να αναπτύξει τις απόψεις του. Η απόφαση για την 

αποβολή, εφόσον το μέλος δεν είναι παρόν στην Γ.Σ. που την αποφάσισε, κοινοποιείται 

στο μέλος.  

4. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή δύο ετησίων συνδρομών, ενημερώνονται και αν 

δεν τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα εντός μηνός διαγράφονται με διαπιστωτική πράξη 

του Κ.Δ.Σ. που εγκρίνεται από την επόμενη Γ.Σ. Δεν επιτρέπεται η επιλεκτικής μορφής 

απόφαση διαγραφής μελών εξ’ αυτού του λόγου. 

5. Τα μέλη, που αποχωρούν, παραιτούνται ή αποβάλλονται και διαγράφονται, δεν έχουν 

δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών τους. 

6. Μέλη που αποχωρούν ή παραιτούνται διατηρούν το δικαίωμα της επανεγγραφής τους 

στο μέλλον. 

 

Άρθρο 8 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 

Ο Ε.Ε.Σ. είναι ανοιχτός σε όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά χωρίς καμμία 
διάκριση με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, τη 
γλώσσα, τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, το κοινωνικό υπόβαθρο ή οποιοδήποτε 
άλλο κριτήριο. 
 
Η συμμετοχή των Εθελοντών στα Εθελοντικά Σώματα του Ε.Ε.Σ. και στις αντίστοιχες δράσεις 
του διέπονται από κανόνες που περιγράφονται στους Κανονισμούς των Εθελοντικών 
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Σωμάτων, οι οποίοι εναρμονίζονται με την Πολιτική για τον Εθελοντισμό της Δ.Ο.Ε.Σ. 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. 
 

Α. Κεντρικά όργανα του Ε.Ε.Σ. 

1. η Γενική Συνέλευση,  

2. το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο,  

3. η Εκτελεστική Επιτροπή,   

4. η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

5. οι Εφορείες του Κ.Δ.Σ  

6. η Εξελεγκτική Επιτροπή και  

7. η Επιτροπή Δεοντολογίας. 

 

Β. Περιφερειακά όργανα του Ε.Ε.Σ. είναι : 

1. οι Περιφερειακές Συνελεύσεις και  

2. τα Συμβούλια των Περιφερειακών τμημάτων. 

Τα μέλη των οργάνων υπό τα στοιχεία αριθμ. Α.2, 3, 5, 6, 7 και Β. 2 δεν μπορούν να εκλεγούν 

για πάνω από δύο συνεχόμενες θητείες. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 9 

Συγκρότηση 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελείται από όλα τα τακτικά μέλη του Ε.Ε.Σ., τα οποία είναι 

μέχρι την έναρξη της συνόδου της ταμειακώς ενήμερα.Δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν 

όλα τα τακτικά μέλη, με την εξαίρεση των στην παρ. 5 του άρθρ.5 αναφερομένων ως προς 

το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.   

Το δικαίωμα του  εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το 

18ο    έτος της ηλικίας τους. 
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Άρθρο 10 

Αρμοδιότητες 

1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Ε.Ε.Σ. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται 

στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου με βάση το παρόν Καταστατικό. Μεταξύ άλλων, είναι 

αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής: 

2. εκλέγει τα είκοσι ένα (21) τακτικά μέλη του Κ.Δ.Σ και τα επτά (7) αναπληρωματικά μέλη. 

3. διαμορφώνει την αποστολή και τις πολιτικές που διέπουν τον Ε.Ε.Σ. και εγκρίνει τα σχέδια, 

τους προϋπολογισμούς, τις δραστηριότητες και τους απολογισμούς του Ε.Ε.Σ. 

4. διασφαλίζει ότι το Καταστατικό και οι εσωτερικοί κανονισμοί εφαρμόζονται και 

εκσυγχρονίζονται, ελέγχει την τήρηση των Θεμελιωδών Αρχών του Κινήματος και των 

πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών που εγκρίνονται από τη Διεθνή Διάσκεψη Ερυθρού 

Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης 

της Δ.Ο.Ε.Σ. 

5. αποφασίζει για μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά σχέδια δράσεων του 

Ε.Ε.Σ. για την βελτίωση θεμάτων υγείας, πρόληψης ασθενειών,  σύστασης νοσοκομείων ή 

κλινικών, υγειονομικών κέντρων και άλλων συναφών δράσεων με τη συνεργασία και 

στήριξη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

6. αποφασίζει την σύσταση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σχολών, για παραγωγή 

εξειδικευμένου προσωπικού στους τομείς υγείας και πρόνοιας. 

7. εγκρίνει τις όποιες τροποποιήσεις του Καταστατικού με βάση τα Καταστατικά της Δ.Ο.Ε.Σ. 

και της Δ.Ε.Ε.Σ. όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που 

προβλέπει το άρθρο 29. 

8. αποφασίζει την αναπροσαρμογή του ποσού της ετήσιας συνδρομής μέλους. 

9. εκλέγει πενταμελή Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 11 

Διαδικασία σύγκλησης - Διαδικασία διεξαγωγής 

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται σε τακτική σύνοδο κάθε δύο (2) έτη , σε τόπο και χρόνο που έχει 
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προσδιοριστεί από την προηγούμενη Γ.Σ. ή από το Κ.Δ.Σ., μετά από σχετική εξουσιοδότηση 

προς τούτο από την προηγούμενη Γ.Σ. Συγκαλείται επίσης σε έκτακτες συνόδους με 

πρωτοβουλία του Προέδρου και με σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Σ. ή μετά από αίτημα του ενός 

εικοστού (1/20) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Ε.Ε.Σ.  

2. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με επιμέλεια του Κ.Δ.Σ., δημοσιεύεται ένα (1) μήνα πριν την 

ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. στον ημερήσιο τύπο, και δη σε δύο (2) τουλάχιστον 

ημερήσιες εφημερίδες Πανελλαδικής Εμβέλειας  και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Σωματείου, η σχετική ανακοίνωση με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων της Γ.Σ. Μέλη που 

εγγράφονται μετά την δημοσίευση της ως άνω  ανακοίνωσης δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι στην  συγκαλούμενη Γ.Σ. 

3. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης καθορίζονται από το Κ.Δ.Σ. Θέμα που προτείνεται από 

100 τουλάχιστον τακτικά μέλη του Ε.Ε.Σ. κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της ημερήσιας 

διάταξης τίθεται υποχρεωτικά στην ημερησία διάταξη των θεμάτων της Γ.Σ. 

4. Στην Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Πρόεδρου, η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15. 

5. Η Γ.Σ. λαμβάνει τις αποφάσεις της με απαρτία του ημίσεος των μελών της και με την απλή 

πλειοψηφία των παρόντων, εκτός και αν στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο προβλέπεται 

διαφορετικά. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, συγκαλείται Α' Επαναληπτική Σύνοδος 

εντός των επομένων 15 ημερών με απαρτία του 1/3 των μελών, η οποία ανακοινώνεται 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας και στην Α’  

Επαναληπτική Σύνοδο η Γ.Σ. συγκαλείται σε Β' Επαναληπτική Σύνοδο, στον προβλεπόμενο 

και προσδιοριζόμενο στην προηγούμενη πρόσκληση για την Α’ Επαναληπτική Σύνοδο τόπο 

και χρόνο, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, θεωρείται δε ότι τελεί σε απαρτία, όσα εκ 

των μελών της και αν παρίστανται. 

6. Καθένα από τα μέλη έχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου. Η παρουσία στην  Γ.Σ. με εκπρόσωπο 

και η ψήφος με εξουσιοδότηση απαγορεύεται. 

7. Οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. είναι ανοικτές και όχι μυστικές, με εξαίρεση τις πάσης φύσεως 

εκλογικές διαδικασίες , επί προσωπικών θεμάτων, τροποποίησης του Καταστατικού και 

διάλυσης του Σωματείου. 

8. Δεν επιτρέπεται λήψη απόφασης επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερήσια 
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διάταξη. 

9. Στην τακτική σύνοδο της Γ.Σ, το προεδρείο της, ήτοι ο Πρόεδρος, οι τρείς (3) Αντιπρόεδροι, 

ο Γενικός Γραμματέας, και ο Ταμίας, ανακοινώνει την Έκθεση Πεπραγμένων του Κ.Δ.Σ., 

καθώς και τον ισολογισμό, μετά των συναφών οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής 

Έκθεσης Ελέγχου. 

 

Άρθρο 12 

Ανάδειξη των μελών του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ.  

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

 

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Κ.Δ.Σ. διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) έτη και η 

θητεία του είναι τετραετής. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ευθύνη της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με διαφανείς, ανοιχτές, 

δημοκρατικές διαδικασίες.  

2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται από 

την  Γ.Σ. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι 

ως μέλη του Κ.Δ.Σ. 

3. Τα μέλη θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Κ.Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι (20) 

ημέρες πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και τα ονόματα τους καταχωρούνται σε 

ένα κοινό και ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Πριν από τις εκλογές 

υποβάλλονται βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων με βάση υπόδειγμα που 

εκδίδει το Κ.Δ.Σ.  και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον δηλώσεις για α) την εμπειρία του 

υποψηφίου στους τομείς δράσης του Ε.Ε.Σ. ,β) την δήλωσή τους για ανυπαρξία 

κωλυμάτων υποψηφιότητας και γ) δελτίο ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για πλημμέλημα εις βάρος της 

περιουσίας του Ε.Ε.Σ.. Το Κ.Δ.Σ. ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφιοτήτων και 

ανακηρύσσει τα υποψήφια μέλη του ενιαίου ψηφοδελτίου με βάση τα όσα 

προβλέπονται στο αρθρ.7. 

4. Η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία για την 
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προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

5. Η ψηφοφορία είναι μυστική και σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να τεθούν μέχρις είκοσι 

ένας (21) σταυροί. Ψήφος με εξουσιοδότηση απαγορεύεται. Κάθε υποψήφιος 

δικαιούται να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, της 

διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης των ψήφων. 

6. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού προβεί σε 

διαλογή των ψηφοδελτίων και καταμέτρηση των ψήφων, συντάσσει   και υπογράφει 

πρακτικό ψηφοφορίας και διαλογής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των 

ψηφισάντων και τα ονόματα των υποψηφίων με τον αντίστοιχο αριθμό σταυρών 

προτίμησης για τον καθένα, καθώς και πρακτικό ανακήρυξης επιτυχόντων, στο οποίο 

αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων, με τον αντίστοιχο 

αριθμό των σταυρών προτίμησης και των αναπληρωματικών.                                                                                                           

Μετά την υπογραφή των παραπάνω πρακτικών, η Επιτροπή παραδίδει το   εκλογικό 

υλικό στον Πρόεδρο της Γ.Σ., περατώνοντας έτσι την αποστολή της. 

7.  Οι εκλογές για την ανάδειξη του Κ.Δ.Σ.  διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα 

Περιφερειακά Τμήματα, σε κοινή ημέρα  και ώρα, λόγω του ευάριθμου των μελών του   

Ε.Ε.Σ. και για αποτροπή αποχής από την εκλογική διαδικασία των μελών της 

περιφέρειας λόγω αποστάσεως ή οδοιπορικών εξόδων.  

8. Στην περίπτωση αυτή, ορίζονται από τα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων  τριμελείς 

τοπικές εφορευτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν την ευθύνη να διεξαχθεί η ψηφοφορία 

για την εκλογή του Κ.Δ.Σ. με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που αναφέρονται 

ανωτέρω στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού. 

9. Η με τον τρόπο αυτό συγκαλούμενη Γ.Σ. έχει μόνον αρχαιρεσιακό χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, σε ίδια ημέρα και ώρα, εκκινεί σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα συνέλευση 

των μελών του και ανακοινώνεται αμελλητί η απαρτία ενός εκάστου Τμήματος στην 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Εφόσον διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία για την 

σύγκληση της Γ.Σ., με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής  ξεκινά η 

ψηφοφορία, σε κοινή ώρα και περατώνεται επίσης σε κοινή ώρα σε όλα τα τμήματα.  

10. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνον τα μέλη που είναι 

εγγεγραμμένα σε αυτό, με τους σχετικούς εκλογικούς καταλόγους βάσει του Μητρώου 
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Μελών. Η κάθε τοπική εφορευτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή 

της διαδικασίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη πρακτικού ψηφοφορίας, 

το οποίο, αφού το αποστείλει ηλεκτρονικά στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

αυθημερόν,  ομού μετά του συνόλου του εκλογικού υλικού (κατάλογος ψηφοφόρων, 

ψηφισάντων, διαλογής ψήφων, ψηφοδέλτια και το πρακτικό ψηφοφορίας) αποστέλλει 

αμελλητί σε σφραγισμένο από αυτήν φάκελο στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει αυθημερόν τα αποτελέσματα και προβαίνει 

σε επανέλεγχο του αποσταλέντος εκλογικού υλικού και επικυρώνει τα επίσημα 

συγκεντρωτικά αποτέλεσμα  

11. Το Συμβούλιο του κάθε Περιφερειακού Τμήματος, ελέγχει την διαδικασία υπό την 

επίβλεψη της τοπικής εφορευτικής επιτροπής   

12. Ως μέλη του Κ.Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι είκοσι ένας (21) από τους υποψήφιους, κατά 

σειρά αριθμού ψήφων (σταυρών προτίμησης) και επτά (7) αναπληρωματικοί. 

13. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους Κ.Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται 

αυτομάτως από τον πρώτο αναπληρωματικό κ.ο.κ. σύμφωνα με την εκλογική του σειρά. 

 

 

         ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 13 

Σύνθεση - Αρμοδιότητες 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.) είναι το όργανο που διοικεί τον Ε.Ε.Σ., κατ’ εντολή 

της Γ.Σ. και αποτελείται από είκοσι ένα (21) τακτικά και επτά (7) αναπληρωματικά μέλη. Η 

θητεία του ορίζεται για τέσσερα (4) έτη. Στο Κ.Δ.Σ., με την επιφύλαξη των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων της Γ.Σ, ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες που κατατείνουν στην πραγμάτωση των 

σκοπών του Ε.Ε.Σ σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού. 

Το Κ.Δ.Σ, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνο και αρμόδιο να : 

1. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την αναπροσαρμογή του ποσού της  εφάπαξ 

συνδρομής εγγραφής και των ετήσιων συνδρομών και παρακολουθεί το Γενικό Μητρώο 

Μελών. 
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2. Αποφασίζει για την ίδρυση και τη διάλυση των Περιφερειακών Τμημάτων,  και θέτει 

πολιτικές και κατευθύνσεις. Διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ε.Ε.Σ. και 

αποφασίζει για τις προτεραιότητες και τους στόχους του. 

3. Παρακολουθεί και ενημερώνεται άμεσα για την αποτελεσματική δράση του Ε.Ε.Σ. 

Διορίζει, αξιολογεί και παύει τον Γενικό Διευθυντή. Αξιολογεί τόσο την απόδοση του 

Γενικού Διευθυντή όσο και των Τομέων, Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ.  

4. Καθορίζει τα κριτήρια για τους δικαιούχους, τους εξυπηρετούμενους και τις ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες. 

5. Συντάσσει, ή τροποποιεί όλους τους κανονισμούς που είναι απαραίτητοι για την 

εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού και την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ε.Σ. Οι 

ανωτέρω κανονισμοί υποχρεωτικά υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

6. Συγκροτεί κατά την πρώτη μετά την συγκρότηση του σε σώμα συνεδρίαση, την 

Εκτελεστική Επιτροπή και καθορίζει τις αρμοδιότητές της ως και τις Εφορείες μέσω των 

οποίων διεκπεραιώνεται και παρακολουθείται το έργο Τομέων και Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ. 

7. Αποφασίζει για την απονομή μεταλλίων και άλλων τιμητικών διακρίσεων σε άτομα που 

έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Ε.Ε.Σ. και στο Κίνημα γενικότερα, 

σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. 

8. Η υπηρεσία όλων των μελών του Κ.Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. 

9. Το Κ.Δ.Σ. καταρτίζει στο σύνολό του τον Κώδικα Δεοντολογίας που δεσμεύει όλα τα 

μέλη, υπαλλήλους και εθελοντές του Ε.Ε.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 14 

Συγκρότηση σε σώμα 

Το πρώτο σε ψήφους μέλος συγκαλεί σε συνεδρίαση εντός 8 ημερών από την εκλογή τα 

εκλεγέντα μέλη προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα το Κ.Δ.Σ. Με μυστική ψηφοφορία 

εκλέγονται ο Πρόεδρος, οι τρείς (3) Αντιπρόεδροι (Α΄ Β’ και Γ’), ο Γενικός Γραμματέας και ο 

Ταμίας. Η ιδιότητα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του 

Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 
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Μέχρι την συγκρότηση σε σώμα του νέου Κ.Δ.Σ., το απερχόμενο Κ.Δ.Σ επιμελείται των 

απολύτως επειγουσών απλών διαχειριστικών πράξεων για τη λειτουργία του Ε.Ε.Σ.  

 

Άρθρο 15 

Συνεδριάσεις – Διαδικασία 

1. Το Κ.Δ.Σ. συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και την 

δραστηριότητα του Ε.Ε.Σ., εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας της Γ.Σ. Συνεδριάζει στην 

έδρα του, τακτικά, μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα.   

2. Στην τακτική συνεδρίαση, τα μέλη καλούνται με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, στην 

οποία αναγράφονται ο ακριβής χρόνος της συνεδρίασης και, συνοπτικά, τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη, είτε με προσωπική παράδοση, 

είτε μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ταχυδρομικώς, πέντε (5) ημέρες πριν από 

τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, με απόφαση του Προέδρου, η πρόσκληση 

μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας. 

3. Το Κ.Δ.Σ δύναται να συνεδριάσει έκτακτα  με απόφαση του Προέδρου ή με γραπτή αίτηση 

του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Η σχετική γραπτή αίτηση γνωστοποιείται στα μέλη 

σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. Θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης μπορεί να συζητηθούν μόνο εάν το ζητήσουν εννέα (9) τουλάχιστον μέλη του και 

μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις. 

4. Στο Κ.Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, 

προεδρεύει ο Α' Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, προεδρεύει κατά 

σειρά ο Β' ή ο Γ’ Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται όλοι οι  Αντιπρόεδροι, 

προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος από τα παρόντα.  

5. Οι αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Τουλάχιστον εννέα (9) μέλη συνιστούν απαρτία και αποφασίζουν με την απλή πλειοψηφία 

των παρόντων. 

6. Οι αποφάσεις του Κ.Δ.Σ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό, 

λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν 

ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, υπερτερεί η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της 
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συνεδρίασης. 

7. Με απόφαση του Πρόεδρου, στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ μπορεί να καλούνται, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι των εργαζομένων και των 

εθελοντών του Ε.Ε.Σ., εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων Κρατικών φορέων είτε για να 

εκφέρουν τη γνώμη τους, είτε για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του, ανάλογα με τη 

φύση του θέματος που πρόκειται να συζητηθεί. 

8. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου Ε.Ε.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, άτομα τα οποία είτε λόγω της κοινωνικής 

τους θέσης ή του αξιώματος τους, είτε λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους, μπορούν 

να συμβάλλουν στην ευόδωση του έργου του Ε.Ε.Σ. 

9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα στη 

συνεδρίαση και από τον Γεν. Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του. 

10. Τα μέλη του Κ.Δ.Σ.  λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα των πρακτικών στο αμέσως επόμενο 

τακτικό Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μετά την καθαρογραφή τους και   αφού ελέγξουν 

την ακρίβεια των τοποθετήσεών εντός προθεσμίας 30 ημερών, αυτά επικυρώνονται από το 

Κ.Δ.Σ. 

11.  Στις Συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, 

Υγείας, Άμυνας, Εξωτερικών και Εσωτερικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

12. Οι αποφάσεις του Κ.Δ.Σ κοινοποιούνται στα Μέλη του Κ.Δ.Σ. με την έκδοσή τους και πάντως 

πριν την επόμενη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. 

 

Άρθρο 16 

Κωλύματα-Απώλεια ιδιότητας μέλους του Κ.Δ.Σ. 

1. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων ενεργούν μόνο προς το συμφέρον του Ε.Ε.Σ. Μέλη του 

Ε.Ε.Σ. που συνδέονται με αυτόν με οποιασδήποτε φύσεως εργασιακή σχέση ή άλλης 

φύσεως συμβατική σχέση που περιέχει αντάλλαγμα δεν επιτρέπεται να εκλεγούν με 

οποιαδήποτε ιδιότητα στα όργανα διοίκησης του Σωματείου. Η κατάληψη μιας τέτοιας 

θέσης ή η σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ε.Σ. μετά την εκλογή του μέλους στα διοικητικά 

όργανα, συνιστά ασυμβίβαστο και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του 

μέλους του Κ.Δ.Σ. που διαπιστώνεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας και κηρύσσεται στην 
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πρώτη συνεδρίαση του οργάνου με επιμέλεια του Προέδρου.   

2. Εάν μέλος του Κ.Δ.Σ , υποβάλλει υποψηφιότητα ή εκλεγεί ή διορισθεί σε υψηλού επιπέδου 

κυβερνητική θέση της χώρας (βουλευτής, Υπουργός, Γεν. Γραμματέας, μετακλητός 

υπάλληλος ειδικών θέσεων) ή στην περιφερειακή Διοίκηση (Περιφερειάρχης, 

Αντιπεριφερειάρχης, Γεν.Γραμματέας περιφέρειας ή μετακλητός ανώτατος υπάλληλος της 

περιφέρειας), ή στην τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Γεν. Γραμματέας 

δήμου με εκτελεστικές αρμοδιότητες), ή σε αντίστοιχες θέσεις πολιτικού κόμματος, 

αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Κ.Δ.Σ. 

3. Σε περίπτωση αποβιώσεως, παραιτήσεως, αποποιήσεως ή επί τρίμηνο τουλάχιστον 

αδικαιολόγητης απουσίας  μέλους  του Κ.Δ.Σ. καλούνται προς αναπλήρωση με σειρά 

επιτυχίας οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού τους. 

 

Άρθρο 17 

                                                     Πρόεδρος 

1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Κ.Δ.Σ του Ε.Ε.Σ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και 

διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του.  

2. Εκπροσωπεί τον Ε.Ε.Σ. τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

3. Εκπροσωπεί τον Ε.Ε.Σ. ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και κάθε άλλης αρχής και σε 

όλες τις συναλλαγές.  

4. Συντονίζει το έργο των οργάνων διοίκησης  του Ε.Ε.Σ. και των επιτροπών που συστήθηκαν 

για να συμβουλεύουν τα όργανα της διοίκησης. 

5. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και του Κ.Δ.Σ. εφαρμόζοντας το νόμο 

και το Καταστατικό.  

6. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Κ.Δ.Σ. 

7. Δύναται να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου στους Αντιπρόεδρους 

ή σε μέλος του Κ.Δ.Σ και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.   

8. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ ,των οποίων προεδρεύει ομού μετά 

του Γεν. Γραμματέως και θέτει αυτά υπόψιν των Μελών του Κ.Δ.Σ.  

9. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου, συγκαλείται από 

τον Α΄ Αντιπρόεδρο , έκτακτη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ, η οποία αποφασίζει την εκλογή νέου 
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Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας.  

10. Μέγιστη παραμονή στη θέση του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. : Δύο (2) θητείες .  

        

 

Άρθρο 18 

                                                  Αντιπρόεδροι 

1.  Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού 

κατά την σειρά εκλογής τους ( ο Α’, σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Β’ και μετά ο Γ’). 

Αναλαμβάνουν καθήκοντα που τους αναθέτει ο Πρόεδρος εκ των αρμοδιοτήτων του.  

2. Με εξουσιοδότηση του  Προέδρου ή του Κ.Δ.Σ.  εκπροσωπούν τον Ε.Ε.Σ. έναντι πάσης 

δημόσιας αρχής και τρίτων. 

3. Προΐστανται των επιτροπών εργασίας για τις ανάγκες των δράσεων του Ε.Ε.Σ.   Ασκούν 

εποπτεία στα σώματα του Ε.Ε.Σ., με απόφαση του Προέδρου, ώστε να συντονίζουν το έργο 

τους και να αποτελούν τον σύνδεσμο αυτών με το Κ.Δ.Σ. 

 

Άρθρο 19 

Γενικός Γραμματέας 

1. Τηρεί τα πρακτικά του Κ.Δ.Σ και της Γ.Σ. Φυλάσσει και διατηρεί Αρχείο πρακτικών Κ.Δ.Σ. και 

Γ.Σ. και διαφυλάττει τη σφραγίδα του Ε.Ε.Σ.  

2. Μεριμνά για την ορθή τήρηση του Γενικού Μητρώου Μελών, ελέγχει δε την ορθότητα των 

Μητρώων Μελών των Περιφερειακών τμημάτων. 

 

Άρθρο 20 

                                                        Ταμίας 

1. Συμβουλεύει για όλα τα οικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με 

τη συλλογή των συνδρομών, μισθοδοσίας Προσωπικού, Οικονομικής διαχείρισης 

Προγραμμάτων, προϋπολογισμών όλων των εσόδων και δαπανών του Συλλόγου, καθώς και 

επί των αλλαγών των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ε.Σ.  
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2. Συνεργάζεται με την Εξελεγκτική Επιτροπή για το έργο της, και προΐσταται της Εφορείας 

Οικονομικών και διαχείρισης. 

 

Άρθρο 21 

Εκτελεστική Επιτροπή 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7)  μέλη του Κ.Δ.Σ.  ήτοι Πρόεδρο, τρείς (3) 

Αντιπροέδρους, Γεν. Γραμματέα,  Ταμία και ένα (1) μέλος το οποίο ορίζεται από το Κ.Δ.Σ 

κατά την συγκρότηση σε σώμα συνεδρίαση του.   

2. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ και τούτου κωλυομένου 

ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται εν απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον 

μέλη. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.                                                      

4. Συνεδριάζει όποτε κληθεί από τον Πρόεδρο, και λαμβάνει αποφάσεις άμεσα εκτελεστές, 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει καθορίσει το Κ.Δ.Σ., για τις οποίες ενημερώνεται το 

Κ.Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του.  

 

Άρθρο 22 

                                                      Εφορείες 

1. Με απόφασή του,  που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την συγκρότηση του 

σε σώμα, το Κ.Δ.Σ. ορίζει Εφορείες με συμβουλευτικό ρόλο προς το Κ.Δ.Σ, για την 

υποβοήθηση του έργου των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ.  

2. Κάθε Εφορεία αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) είναι μέλη του 

Κ.Δ.Σ και τα δύο (2) τακτικά μέλη του Ε.Ε.Σ με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο της Εφορείας. 

Παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. 

3. Υποχρεωτικώς συγκροτούνται:  α) Εφορεία Νομικών και Δικαστικών Υποθέσεων, β) Εφορεία 

για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της Διαχείρισης, της 

οποίας Πρόεδρος ορίζεται ο Ταμίας του Ε.Ε.Σ. 

4. Πέραν των ανωτέρω Εφορειών , το Κ.Δ.Σ. μπορεί να ορίζει και άλλες Εφορείες αναλόγως 

των εκάστοτε αναγκών.  
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Άρθρο 23 

Επιτροπή Δεοντολογίας 

1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο τήρησης των κανόνων του Ε.Ε.Σ. 

από τα μέλη του και αποτελεί το πειθαρχικό όργανο του Ε.Ε.Σ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας 

είναι τριμελής και αποτελείται από μέλη που ορίζονται από  τη Γενική Συνέλευση  για 

θητεία ίση με εκείνη του Κ.Δ.Σ.  Μέλος της Ε.Δ. δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος οποιουδήποτε 

άλλου συλλογικού ή ατομικού οργάνου ή Επιτροπής του Ε.Ε.Σ. 

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφαίνεται   για κάθε είδους 

αναφορά, διαμαρτυρία ή καταγγελία που περιέρχεται στον Ε.Ε.Σ. και αφορά σε 

συμπεριφορές μελών του ή τρίτων κατ’ αυτού, που βάλλουν το κύρος και τις αρχές του 

Κινήματος. 

3. Επίσης, εισηγείται προς την Γ.Σ. για τις προσφυγές που έχουν ασκήσει μέλη, για   τα οποία 

έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη αποβολής τους από το Κ.Δ.Σ.  

4. Επιλύει τις τυχόν  αναφυόμενες διαφορές ή διενέξεις μεταξύ Μελών, Εθελοντών, 

Περιφερειακών Τμημάτων κ.α. 

5. Η λειτουργία της Επιτροπής καθορίζεται από Κώδικα Δεοντολογίας του Ε.Ε.Σ. τον οποίο 

καταρτίζει Ειδική Επιτροπή οριζόμενη από το Κ.Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 

Ο Κώδικας αυτός περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής ελάχιστα απαιτούμενα: 

 προσήλωση προς τις Θεμελιώδεις Αρχές, τις πολιτικές και τους κανονισμούς του Ε.Ε.Σ., 

 προστασία της εμπιστευτικότητας και διατήρηση της εμπιστοσύνης των 

εξυπηρετουμένων του Ε.Ε.Σ.  

 η δράση και η λήψη των αποφάσεων γίνεται πάντοτε προς όφελος του Ε.Ε.Σ. 

 αντιμετώπιση όλων με αξιοπρέπεια και σεβασμό και επομένως αποχή από κάθε μορφή 

διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των: ξενοφοβίας και λοιπών μορφών ρατσισμού, 

εκφοβισμού και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής 

παρενόχλησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, της εντιμότητας και της 

ακεραιότητας σε όλες τις συναλλαγές και τις συμφωνίες που σημαίνει αποφυγή απάτης, 

διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας και νεποτισμού. 
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Άρθρο 24 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι πενταμελής και εκλέγεται κατά την Γ.Σ. που διενεργούνται 

εκλογές για την ανάδειξη Κ.Δ.Σ. με θητεία ίση με αυτήν του Κ.Δ.Σ. Αποτελείται από τακτικά 

μέλη του Ε.Ε.Σ. που έχουν δεκαετή συμμετοχή στον Σύλλογο και τα οποία δεν έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για άλλο αξίωμα. 

2. Οι αρμοδιότητές της είναι ο έλεγχος των οικονομικών πεπραγμένων της Διοίκησης, τόσο 

κατά την διάρκεια της θητείας τους, όσο και πριν το τέλος αυτής. Συντάσσει και υποβάλλει 

έκθεση ελέγχου στην Γ.Σ., η οποία γνωστοποιείται στα μέλη πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης της. 

3. Στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει Πρόεδρο, συντασσόμενου προς τούτο σχετικού 

πρακτικού. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον κληθούν όλα και 

παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. Εάν, λόγω αποχωρήσεως ή παραιτήσεως, η 

Επιτροπή δεν έχει περισσότερα από δύο (2) μέλη, καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν οι 

επιλαχόντες κατά την σχετική ψηφοφορία της Γ.Σ. που την εξέλεξε. Κατά τα λοιπά, η 

λειτουργία της Ε.Ε. ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Ε.Σ. και 

συμπληρωματικά με ανάλογη εφαρμογή αντίστοιχων διατάξεων του Καταστατικού. 

4. Για την επίτευξη του έργου της, η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να αιτείται και να 

λαμβάνει πληροφορίες από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ε.Ε.Σ.   οι οποίες υποχρεούνται 

να παράσχουν κάθε σχετική συνδρομή και πληροφορία. 

5. Συμβουλεύει το Κ.Δ.Σ. για τις εκθέσεις και τον προϋπολογισμό που συντάσσει ο Γενικός 

Διευθυντής, συμβουλεύει για το χειρισμό των επενδύσεων των διαθεσίμων κεφαλαίων στο 

Κ.Δ.Σ.  

6. Εξετάζει περιοδικά τη μέθοδο του προσδιορισμού της ετήσιας συνδρομής των μελών, 

καθώς και της εφάπαξ εισφοράς των νέων μελών . 
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    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Άρθρο 25 

Γενικός Διευθυντής 

1. Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται, μετά από διαγωνισμό, επί θητεία, σύμφωνα με 

τους όρους (προσόντα, προϋπηρεσία, αμοιβή, διάρκεια σύμβασης, δυνατότητα ανανέωσης 

θητείας, κτλ.) που έχουν τεθεί από το Κ.Δ.Σ. με απόφασή του. Η θητεία του Γενικού 

Διευθυντή και οι όροι εργασίας του καθορίζονται  στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η 

θητεία του μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ., μετά από θετική εισήγηση του 

Προέδρου για μία επιπλέον θητεία. Άλλως, λύεται αυτοδικαίως η σύμβαση του.                                                                                    

2. Στην προκήρυξη αναφέρεται υποχρεωτικά τo δικαίωμα παύσης των καθηκόντων του προ 

της λήξεως της θητείας του, για σπουδαίο λόγο, μετά από απόφαση της απόλυτης 

πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Κ.Δ.Σ. 

3. Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος πλήρους απασχόλησης και 

επικεφαλής της διαχείρισης του Ε.Ε.Σ. Εκτελεί τα καθήκοντα   του υπό την εποπτεία του 

Προέδρου και του Κ.Δ.Σ., στους οποίους αναφέρεται. 

4. Οι αρμοδιότητές του είναι: 

4.1. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Συλλόγου. 

Ενημερώνει, μέσω του Προέδρου στον οποίον αναφέρεται, το Κ.Δ.Σ. για το έργο και 

την πορεία των υποθέσεων του Ε.Ε.Σ. 

4.2. Προΐσταται και διευθύνει το έμμισθο προσωπικό και είναι υπεύθυνος για την 

εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί σε αυτό. Οργανώνει τις διάφορες υπηρεσίες 

του Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ, εισηγείται στο Κ.Δ.Σ. το διορισμό 

κατάλληλου προσωπικού με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες και τη λύση της 

σχέσης εργασίας του προσωπικού αυτού.  

4.3. Υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες του Ε.Ε.Σ. στο Κ.Δ.Σ. 

4.4. Εισηγείται τη δομή των διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ., το γενικό περίγραμμα των 

οποίων υπόκειται σε έγκριση από το Κ.Δ.Σ. και εν συνεχεία από τη Γενική Συνέλευση. 

4.5. Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Ταμία προϋπολογισμό και απολογισμό, και 

υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων του Ε.Ε.Σ στο Κ.Δ.Σ .  
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4.6. Καταρτίζει το σχέδιο για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Ε.Σ., όπου 

αποτυπώνεται η δομή του Ε.Ε.Σ. και οι υπηρεσίες του. 

4.7. Εισηγείται προς το Κ.Δ.Σ. την κατάρτιση ή τροποποίηση των Κανονισμών που είναι 

απαραίτητοι για τη λειτουργία του Ε.Ε.Σ., όπως τον Κανονισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ., τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιφερειακών 

Τμημάτων, τον Κανονισμό των Εθελοντικών σωμάτων, τον Κανονισμό ηθικών 

αμοιβών και διακρίσεων.  

4.8.  Υπογράφει κάθε ένταλμα πληρωμής καθώς και την αλληλογραφία του Συλλόγου . 

4.9. Επιβλέπει και ελέγχει τη λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ.  και      

των Περιφερειακών Τμημάτων. 

4.10. Μεριμνά για την σύνταξη και έκδοση των δημοσιευμάτων του Συλλόγου και για την 

τήρηση Αρχείου και της Βιβλιοθήκης του Ε.Ε.Σ. 

4.11. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επικοινωνία με τις σχετικές αρμόδιες 

αρχές και συγκεκριμένα σε ότι αφορά συμφωνίες, χορηγίες και προγράμματα μέσω 

των οποίων ο Ε.Ε.Σ. συνδέεται με τις Δημόσιες Αρχές. 

4.12. Διαχειρίζεται και διαθέτει την περιουσία του Ε.Ε.Σ., αποφασίζοντας την πώληση, 

αγορά, παραχώρηση ή μίσθωση  ακινήτων, την  εξάλειψη προσημειώσεων,  

υποθηκών και άρση κατασχέσεων, καθώς και τη σύναψη δάνειων, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από τους νόμους, και από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΕΣ σχετικά 

με τη διαχείριση ακινήτων. 

 

5. Με τον εσωτερικό Κανονισμό ορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες σχετικά 

με τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος δύναται κατόπιν προσκλήσεως να 

παρίσταται στις συνόδους της Γ.Σ. και στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ., με συμβουλευτική 

ιδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. 

Άρθρο 26 

Περιφερειακά Τμήματα 

Το Κ.Δ.Σ. συγκροτεί Περιφερειακά Τμήματα (εφεξής Π.Τ.), σε όλη την επικράτεια της 

Ελλάδας, προσδιορίζει την γεωγραφική περιφέρεια που καλύπτει το καθένα και τους 

αναθέτει την ευθύνη για την οργάνωση του Ε.Ε.Σ. και τις δραστηριότητες του στην περιοχή 

εκείνη, διατηρώντας τη αρμοδιότητα και ευθύνη επίβλεψής τους μέσω του Γενικού 

Γραμματέα. Τα υφιστάμενα Τοπικά Τμήματα, συνεχίζουν ως Περιφερειακά Τμήματα.  

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων, τα Συμβούλια αυτών ασκούν κατά 

αναλογία αντίστοιχα καθήκοντα και αρμοδιότητες και περιορισμούς με αυτά του Κ.Δ.Σ., 

αναφερόμενοι πάντοτε σε αυτό (Κ.Δ.Σ.) δεδομένου ότι στερούνται νομικής 

προσωπικότητας. 

Τα Π.Τ. μεριμνούν: 

1. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους εξ ιδίων πόρων αναπτύσσοντας 

δραστηριότητες.  

2. για την εποπτεία των επί μέρους υλοποιημένων προγραμμάτων του Ε.Ε.Σ., για την 

επιμόρφωση του προσωπικού τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους Τομείς της 

Κεντρικής Διοίκησης. 

3. για την αξιοποίηση των προερχόμενων από τοπικές αρχές και από εξωτερικές πηγές 

πόρων, με υποχρέωση λογοδοσίας στην Κεντρική Διοίκηση. 

4. για τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με κρατικούς φορείς και άλλους 

οργανισμούς, μετά από προηγούμενη έγκριση του Κ.Δ.Σ. 

 

Η μέριμνα για την προώθηση των τοπικών ζητημάτων δεν πρέπει να θίγει καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τον γενικότερο προγραμματισμό δράσης του Ε.Ε.Σ ή να έρχεται σε αντίθεση με 

αποφάσεις της Γ.Σ και του Κ.Δ.Σ. Για τις επαφές τους τόσο με εσωτερικές αρχές, όσο και με 

διεθνή θεσμικά όργανα, τα Π.Τ. οφείλουν προηγουμένως να ενημερώνουν τη Κεντρική 

Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. 

Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των μελών των Π.Τ. γνωστοποιούνται στο Κ.Δ.Σ. εντός 

πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους και τελούν υπό την έγκριση του. 
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Δικαίωμα ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς 

εντάξει μέλη του Ε.Ε.Σ των Π.Τ.  

 

Όργανα των Περιφερειακών Τμημάτων είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και το Περιφερειακό 

Συμβούλιο.  

1. Η Περιφερειακή Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Περιφερειακού τμήματος. 

Συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κατ’ αναλογία των 

ισχυόντων για την Γ.Σ, και έχει τις αρμοδιότητες (δικαιώματα & υποχρεώσεις), που 

προβλέπει το Καταστατικό σε αντιστοιχία με τη Γενική Συνέλευση του Ε.Ε.Σ.  Οι αποφάσεις 

της εγκρίνονται από το Κ.Δ.Σ. Η Περιφερειακή Συνέλευση εκλέγει το Περιφερειακό 

Συμβούλιο , η θητεία του οποίου είναι τετραετής. 

2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο  αποτελείται από  εννέα (9) μέλη,  ήτοι Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 

Γραμματέα, Ταμία και πέντε (5) μέλη καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι 

αποφάσεις του λαμβάνονται με διαδικασίες ανάλογες του Κ.Δ.Σ, όπως περιγράφονται στο 

παρόν Καταστατικό. Για την ύπαρξη απαρτίας κατά τις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των 

Π.Τ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών τους πλέον ενός (1) 

και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  

3. Η οργάνωση και η λειτουργία των Π.Τ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται από 

τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Ε.Σ., με τον οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

σύστασης Π.Τ., ήτοι ελάχιστος αριθμός ιδρυτικών μελών ή εθελοντών που απαιτούνται για 

τη λειτουργία του Π.Τ. καθώς και ελάχιστος αριθμός δράσεων που το Π.Τ. θα υλοποιεί.  

4. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά και εφόσον η ανάλογη εφαρμογή δεν αποκλείεται από 

το γεγονός ότι τα Π.Τ. στερούνται νομικής προσωπικότητας, για τα αντίστοιχα όργανα των 

Π.Τ. στο πλαίσιο λειτουργίας τους και ως προς τα τοπικά ζητήματα για τα οποία έχουν 

αρμοδιότητα, ισχύουν αναλόγως οι ανωτέρω διατάξεις για την Γ.Σ. και το Κ.Δ.Σ. 

5. Το Π.Τ μπορεί να διαλυθεί  με αιτιολογημένη απόφαση Γ.Σ. μετά από πρόταση του Κ.Δ.Σ. 

για σπουδαίο λόγο και για σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού ή μείωση των τακτικών 

μελών του κάτω από είκοσι (20).                                                                                                

 



32 
 

Άρθρο 27 

                                                   Τομείς Ε.Ε.Σ. 

1. Ο Ε.Ε.Σ. αναπτύσσει τις δράσεις του  για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών του μέσω 

των εθελοντικών σωμάτων του, όπως σήμερα δραστηριοποιούνται μέσω των υφισταμένων 

τομέων Πρόνοιας, Νοσηλευτικής, Σαμαρειτών και Νεότητας, η οργάνωση, λειτουργία, 

ανάπτυξη και εποπτεία των οποίων διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας κάθε 

Τομέα ο οποίος εγκρίνεται από το Κ.Δ.Σ., σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.  

2. Με απόφαση του Κ.Δ.Σ. μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται τομείς εθελοντικών 

δράσεων. 

3. Οι τομείς του Ε.Ε.Σ. ελέγχονται από τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος αναφέρει την πρόοδο 

και το έργο τους στον Πρόεδρο και το Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ. στον οποίον και αναφέρονται. Ο 

πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος συνεργάζεται με τους επικεφαλής των Τομέων για 

την επιτυχή και συντονισμένη ανάπτυξη των δράσεων των εθελοντικών σωμάτων.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 28 

Εξωτερικός Οικονομικός Έλεγχος 
Στη λήξη κάθε οικονομικού έτους, επιλέγεται μία διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρία 

εγκεκριμένων ορκωτών λογιστών, η οποία ελέγχει τους λογαριασμούς του έτους αυτού και 

συντάσσει έκθεση ελέγχου, σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Ε.Ε.Σ. και τη 

διαχείριση του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Η έκθεση υποβάλλεται για έγκριση στην 

πρώτη, μετά τη διενέργεια του ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, τακτική 

σύνοδο της Γ.Σ. 

 

 

Οικονομικοί πόροι  

Μέσα στα όρια που καθορίζονται από τους σκοπούς του, ο Ε.Ε.Σ. έχει στην κυριότητα του, 

αποκτά και εκποιεί και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία. 

Τα έσοδά του προέρχονται από: 
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1. Τις συνδρομές των μελών του. 

2. Την κινητή και ακίνητη περιουσία του. 

3. Τον Πανελλήνιο Έρανο και άλλους εράνους, δωρεές παντός είδους από ιδιώτες, από το 

Ελληνικό Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ελλάδος και 

Εξωτερικού.  

4. Τακτικές ή έκτακτες εισφορές, κληρονομιές, κληροδοτήματα ή άλλων ειδών διαθέσεις με 

διάθεση τελευταίας βούλησης.  

5. Επιχορηγήσεις του Κράτους ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που 

καθορίζονται υπό όρων ή άνευ όρων, εφ’ άπαξ ή σε μόνιμη βάση.  

6. Έσοδα από τη συμμετοχή του Ε.Ε.Σ. σε Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Προγράμματα που συνάδουν 

με τους σκοπούς του.  

7. Έσοδα από κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα που στοχεύει στην εξεύρεση πόρων για 

ενίσχυση του κοινωφελούς έργου του, όπως ενδεικτικά η με αντίτιμο παροχή υπηρεσιών 

οργάνωσης ημερίδων ή μαθημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση περί των 

ναυαγοσωστικών, διασωστικών και υγειονομικών υπηρεσιών μέσω των σχολών του, η επ’ 

αμοιβή προώθηση ειδών που σχετίζονται με το έργο του, η διενέργεια λαχειοφόρων 

αγορών, η συνεργασία με εμπορικές εταιρείες κ.α. Οι δραστηριότητες αυτές θα 

διενεργούνται σε χώρους του σωματείου ή σε μισθωμένους ή κατά παραχώρηση χώρους 

από ιδιώτες ή το δημόσιο. Το σωματείο, μπορεί να ασκεί το ίδιο τις ως άνω δραστηριότητες  

ή να ιδρύει, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με επιχειρήσεις για επίτευξη των ανωτέρω. 

8. Ο Ε.Ε.Σ δεν δέχεται δωρεές που προέρχονται από δραστηριότητες αντίθετες προς τις 

Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος. 

9. Μπορεί να δέχεται ως κληρονόμος ή διαχειριστής κληροδοτημάτων ή εσόδων   από 

κληροδοτήματα που έχουν χαρακτηριστεί για συγκεκριμένη χρήση, εφόσον    η χρήση αυτή 

εμπίπτει στους γενικούς σκοπούς του και δεν παραβιάζει τις Θεμελιώδεις Αρχές του 

Κινήματος. Μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτων προς χρήση ή όφελος 

του. Μπορεί να προβαίνει σε δραστηριότητες με σκοπό την κάλυψη του κόστους παροχής 

των υπηρεσιών του ή εξεύρεση πόρων σύμφωνα με τις γενικές αρχές του. 
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  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29 

 Τροποποίηση του Καταστατικού 

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση  Καταστατικής Γενικής 

Συνέλευσης, μετά την υποβολή αιτιολογημένης γραπτής εισήγησης του Κ.Δ.Σ και με 

γενόμενη απαρτία 3/4 των μελών της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, και πλειοψηφία 

των 3/4  των παρόντων με μυστική ψηφοφορία. 

2. Η γραπτή εισήγηση τροποποίησης του Καταστατικού, πρέπει να διανεμηθεί στα Τακτικά 

Μέλη του Ε.Ε.Σ. τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της 

συνόδου της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Η εισήγηση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Θεμελιώδεις Αρχές και τους 

όρους αναγνώρισης ως συστατικό μέρος του Κινήματος και εισδοχής στη Δ.Ο.Ε.Σ. και να 

έχει λάβει έγκριση από την Κοινή Επιτροπή Καταστατικών Δ.Ε.Ε.Σ   και Δ.Ο.Ε.Σ. και οι 

συστάσεις της να λαμβάνονται υπόψη πριν υποβληθεί στην Καταστατική Γενική Συνέλευση 

για έγκριση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Απόφαση 6 της 22ης 

Διεθνούς Διάσκεψης Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (Τεχεράνη, 1973), την 

Απόφαση 20 του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου (Manila, 1981) και την Απόφαση 4 του 

Συμβουλίου Αντιπροσώπων (Γενεύη, 2011). 

 
4. Καθένα από τα μέλη έχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου. Η παράσταση στην Γ.Σ. με 

εκπρόσωπο και η ψήφος με εξουσιοδότηση απαγορεύονται. 

5. Το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό κωδικοποιείται, τίθεται σε ισχύ μετά τη δημοσίευση και 

επικύρωσή του από την αρμόδια δικαστική αρχή, και γνωστοποιείται σε όλα τα 

Περιφερειακά Τμήματα,  τους Εθελοντές και τα Μέλη του Ε.Ε.Σ με επιμέλεια του Κ.Δ.Σ. 

 

Άρθρο 30 

Διάλυση του Συλλόγου 

1. O Ε.Ε.Σ. διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Κ.Δ.Σ. αυτού, η οποία 

λαμβάνεται με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών της και με πλειοψηφία των 
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τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.  

2.  Μετά την επικύρωση της απόφασης αυτής από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, συνέρχεται εκ 

νέου η Γ.Σ. προκειμένου να αποφασίσει, με την ως άνω απαρτία και πλειοψηφία, σχετικά 

με τη διάθεση της περιουσίας του Ε.Ε.Σ. την οποία υποχρεούται να διαθέσει στο Ελληνικό 

Δημόσιο  για παρεμφερείς προς τις επιδιώξεις του Ε.Ε.Σ. σκοπούς, πάντως δε, υπέρ σκοπών 

ανθρωπιστικών. Περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως Νοσοκομεία παραμένουν 

Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και δεν αλλάζουν χρήση. 

3. Για τη διάλυση του Ε.Ε.Σ. εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

και κάθε άλλου σχετικού νόμου. 

Άρθρο 31 

Ειδικοί Κανονισμοί - Λοιπά θέματα 

Το Κ.Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να καταρτίζει και να τροποποιεί τους ειδικούς Κανονισμούς για 

την εσωτερική υπηρεσία και τη λειτουργία του Ε.Ε.Σ., όπως επίσης και τη συγκρότηση και 

λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων και των Τομέων, καθώς και για κάθε σχετικό 

θέμα αναφορικά με τον τρόπο δράσης όλων των ανωτέρω. 

 

 

Άρθρο 32 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 παρ.2 και 12 παρ.3 εξαιρετικώς για την διεξαγωγή της 

πρώτης μετά την ψήφιση / έγκριση του παρόντος Καταστατικού Γενικής Συνέλευσης για 

αρχαιρεσίες ορίζονται ως εξής: 

1. Η ανακοίνωση / πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται στον 

ημερήσιο τύπο 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή, και 

2. Μέλη με πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μπορούν να εγγράφονται και να 

θέτουν υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι 10 ημέρες προ της διεξαγωγής της Γ.Σ. 
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Επιτροπή για το Καταστατικό: Βαληνάκη Χριστίνα, Βουγιούκα Μάρθα, Γεωργακόπουλος Χαράλαμπος, 
Γκόγκος Εμμανουήλ, Κωνσταντινίδου Βασιλική, Μοναχού Όλγα, Νιάρος Γεώργιος 


