
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

"Η ΔΗΜΗΤΡΑ » 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
Ίδρυση - 'Εδρα - Σκοποί 

Αρθρο 1 
Ο Σύλλογος που ιδρύθηκε to 1946 με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΤΗ-
ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ή ΔΗΜΗΤΡΑ" με έδρα χον Πειραιά, 
διατηρεί την έδρα και την επωνυμία του. 

Σκοποί της Αδελφότητας είναι: 
α) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα σχα μέλη της και η διατή-
ρηση και σύσφιγξη των δεσμών με όσους κατοικούν στην Κοινότητα 
Ολύμπου Καρπάθου καθώς και με όλα τα τοπικά σωματεία και Ορ-
γανώσεις της χώρας και του Εξωτερικού που επιδιώκουν παράλλη-
λους σκοπούς με αυτή. 
β) Η συνεργασία με χο Κοινοτικό Συμβούλιο της γενέτειρας Ολύ-
μπου Καρπάθου, για επίλυση των προβλημάτων της, την εκτέλεση 
κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων και γενικά την αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών της πηγών. 
γ) Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της γενέτειρας Ολύ-
μπου Καρπάθου, και η διαφύλαξη και προβολή του λαογραφικού 
πλούτου αυτής. 
δ) Η ενίσχυση με κάθε μέσο των νέων που κατάγονται από την Ό-
λυμπο Καρπάθου για την πνευματική τους ανάπτυξη, την επιστη-
μονική και επαγγελματική τους πρόοδο καθώς και την οωματική 
τους άθληση. 
ε) Η βοήθεια σε αναξιοπαθούντες Ολυμπίτες. 
στ) Η ενίσχυση των σχολείων και εκκλησιαστικών και κοινοτικών ή 
άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων της γενέτειρας ή και των παροικιών 
του λεκανοπεδίου Αττικής για την ανύψωση του μορφωτικού επιπέ-
δου των συγχωριανών μας και την διατήρηση των παραδοσιακών 
στοιχείων του χωριού μας. 

ζ) Η αδελφότητα διατηρεί δύο (2) πνευματικά πολιτιστικά κέντρα, 
στα ιδιόκτητα κτιριακά συγκροτήματα που διαθέτει. Το ένα στην 
Καλλίπολη, οδός Σπυρίδωνος Τρικούπη 69 και το άλλο στο Κερα-
τσίνι, οδός Αντωνίου Γιάννου ρή 1. 
Διαθέτει επίσης Μουσικοχορευτικό συγκρότημα με παραδοσιακές 
φορεσιές και όργανα (Λύρα - Λαούτο - Τσαμπούνα} 

Αρθρο 2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Αρθρο 3 

Τακτικά και Επϊιιμα μέλη 
Τακτικά μέλη της Αδελφότητας γίνονται όσοι κατάγονται από την 
Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας τους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. 
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι προσέφεραν σημαντικές υπηρε-
σίες στην Αδελφότητα ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. 
Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Συνέλευσης της 
Αδελφότητας, στερούνται όμως του δικαιώματος να εκλέγουν και 
εκλέγονται. 

α) Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ-
νου προς την Αδελφότητα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και 
η διεύθυνση της κατοικίας του. 
β) Η αίτηση συνυπογράφεται από δύο παλαιά μέλη της Αδελφότη-
τας, τα οποία πιστοποιούν ότι ο αιτούμενος την εγγραφή, έχει τις 
προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζονται από το παρόν Καταστατικό. 
γ) Ο ενδιαφερόμενος ταυτόχρονα με την αίτηση του καταβάλλει το 
δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή του ημερολογιακού έτους που 
διανύεται. 
Η αίτηοη εγκρίνεται ή απορρίπτεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε 
30 ημέρες από την υποβολή της. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω 
προθεσμία η αίτηση θεωρείται ότι έγινε δεκτή από την υποβολή της. 
Στη περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απόφαση του Δ.Σ. αιτι-
ολογείται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 
Το Δ.Σ. ανακοινώνει σε κάθε Γεν. Συνέλευση τις αιτήσεις νέων με-
λών που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν η δε Γεν. Συνέλευση απο-
φασίζει οριστικά για την εγγραφή ή όχι των αιτούντων στο Μητρώο 
Μελών της Αδελφότητας. 
δ) Δικαίωμα να εκλέγει έχει το νέο μέλος, αμέσως μετά την έγκριση 
της εγγραφής του από την Γενική Συνέλευση, ενώ για να εκλέγεται 
πρέπει πρώτα να παραστεί σε δύο (2) τουλάχιστον Γενικές Συνελεύ-
σεις. 
ε) Κάθε μέλος που οφείλει συνδρομές 3 ετών, στερείται των δικαιω-
μάτων του μέλους και τα επανακτά εφόσον καταβάλει τις Οφειλόμε-
νες συνδρομές των τριών (3) τελευταίων ετών. 

Αρθρο 4 
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Άρθρο 5 
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να παίρνει μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις 
της Αδελφότητας, να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και να απολαμβάνει 
κάθε ωφέλεια ή εξυπηρέτηση που προσφέρει η Αδελφότητα. 

Αρθρο 6 
Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διατάξεις του 
Καταστατικού, να εφαρμόζει τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συ-
νελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας, να 
πληρώνει την συνδρομή του και να προσφέρει τις υπηρεσίες του για 
την πραγματοποίηση των σκοπών της Αδελφότητας ανάλογα με τις 
δυνατότητες του. 
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής συνδρομών όσοι 
υπηρετούν την θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις και οι φοιτητές. 

α) Μέλος της Αδελφότητας που οι ενέργειες του και η εν γένει συ-
μπεριφορά του κρίνονται αντίθετες με τους σκοπούς και τα συμφέ-
ροντα της Αδελφότητας, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης, που παίρνεται με πλειοψηφία των 3 / 4 των παρόντων, μετά 
από έγγραφη αίτηση δέκα τουλάχιστον μελών ταμειακά εντάξει, τα 
οποία φέρνουν και την ευθύνη για την ακρίβεια των καταγγελιών 
τους. 
β) Η πρόταση για διαγραφή αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενι-
κής Συνέλευσης που κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο της αίτησης 
διαγραφής, στο μέλος κατά του οποίου στρέφεται αυτή και καλείται 
να παρουσιασθεί ενώπιον της Γ.Σ. για να αντικρούσει τις κατηγορί-
ες-
γ) Στην απόφαση για διαγραφή μέλους πρέπει να αναγράφεται ο 
λόγος για τον οποίον επιβάλλεται αυτή και το συγκεκριμένο παρά-
πτωμα στο οποίο υπέπεσε το μέλος. 
δ) Μέλος που διαγράφτηκε έχει το δικαίωμα να προσφεύγει στο Δι-
καστήριο κατά το άρθρο 88 του Α. Κ. 
ε) Μέλος διαγράφεται και μετά από έγγραφη αίτησή του προς το 
Δ.Σ. και μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της. 
στ) Μέλος που διαγράφτηκε έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επα-
νεγγραφή του μετά παρέλευση ενός έτους και με τη διαδικασία εγ-
γραφής νέου μέλους 
ξ) Μέλος που θα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της Αδελφότη-
τας και δεν δικαιωθεί χάνει αυτομάτως το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι για έξι (6) χρόνια εκτός εάν κατα βάλει προς την Αδελφό-
τητα τα δικαστικά έξοδα. 
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Άρθρο 8 
" ·<* 3 

α) Μέλη της Αδελφότητας που καθυστερούν την πληρωμή της συν-
δρομής τους για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, δεν υπολογίζονται 
οτο σχηματισμό απαρτίας. Τα παραπάνω μέλη για να τακτοποιη-
θούν ταμειακά πρέπει να καταβάλουν τις συνδρομές των τριών τε-
λευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου και του έτους πληρωμής. 
β) Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν πληρώσει την 
συνδρομή του ημερολογιακού έτους που διανύεται. 
Μέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει στερούνται του δικαιώματος 
ψήφου στις Γεν. Συνελεύσεις ή υποψηφιότητας για οποιοδήποτε α-
ξίωμα. 
Τα μη ταμειακά εντάξει μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν ταμειακά 
μέχρι την ώρα έναρξης των εργασιών της Γεν. Συνέλευσης. 

Πόροι της Αδελφότητας είναι: 
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ανέρχεται σε 1,50 €. 
β) Η ετήσια συνδρομή που ανέρχεται σε 1,50 €. 
Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή είναι δυνατό να αυ-
ξάνονται με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων. 
γ) Τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία της 
δ) Τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε κοινοτικούς συνεταιρισμούς, 
ε) Οι τόκοι από τις καταθέσεις της. 
στ) Οι δωρεές, κληρονομιές και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο 
που περιέρχεται στην Αδελφότητα. 

1. Όσοι προσφέρουν στην Αδελφότητα εφάπαξ άνω των 900,00 € 
έως 3.000,00 € ανακηρύσσονται Δωρητές, 
Πάνω από 3.000,00 € και μέχρι 6.000,00 € ανακηρύσσονται Ευερ-
γέτες. 
Με πάνω από 6.000,00 € ανακηρύσσονται Μεγάλοι Ευεργέτες. 
Η ανακήρυξη γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατό να αυξάνονται με απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Πόροι της Αδελφότητας 

Αρθρο 9 

Αρθρο 10 
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μάτωση ίων σκοπών της. Μπορεί επίσης να απονέμει χρηματικά ή 
άλλα βραβεία, σε όσους παρήγαγαν σημαντικό πολιτιστικό ή λαο-
γραφικό έργο, με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
Εκπροσώπηση της Αδελφότητας 

Αρθρο 11 
Την Αδελφότητα εκπροσωπούν δικασιικά, εξώδικα και σε όλες γενι-
κά τις Αρχές, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή οι νόμιμοι 
αναπληρωτές τους. 
Η Αδελφότητα μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 
ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο της σε συγκεκριμένη υπόθεση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Όργανα της Αδελφότητας 

Άρθρο 12 
Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Αδελ-
φότητας και αποφασίζει για όλα τα προβλεπόμενα ή όχι από το πα-
ρόν Καταστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. 
Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την 
Εφορευτική Επιτροπή. 
Συγκροτεί τις διάφορες Επιτροπές εργασίας, εγκρίνει τον απολογι-
σμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί έλεγχο σε όλα τα 
όργανα της Αδελφότητας και τροποποιεί το καταστατικό. 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, ανά διετία 
μέσα στον μήνα Μάρτη για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και 
Ελεγκτικής Επιτροπής, και κάθε Απρίλη για την έγκριση του ετήσι-
ου προϋπολογισμού. 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως όταν το Δ.Σ. κρίνει τούτο 
αναγκαίο ή ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους 20 τουλάχιστον των 
ταμειακά εντάξει μελών, που καθορίζουν και τα θέματα που θα συ-
ζητηθούν. 
Σ' αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη 
Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή της αίτη-
σης. 
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Ο τρόπος σύγκλισης της Γ.Σ. γίνεται με έγγραφη ανακοίνωση τ&ύ' 
Δ.Σ. η οποία αναρτάται δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, στα πολιτιστικά 
κέντρα της Αδελφότητας. 
Για να σχηματισθεί απαρτία στην Γενική Συνέλευση απαιτείται η 
παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει 
μελών. 
Αν δεν σχηματισθεί απαρτία η Γ.Σ. γίνετατ την επόμενη Κυριακή 
χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση και θεωρείται σε απαρτία, οσαδήποτε 
μέλη και αν παρευρίσκονται. 
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων μελών με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, κατά 
την κρίση του προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως. 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στο Δήμο Πειραιά ή στο Δήμο Κε-
ρατσινίου και οι εργασίες της διευθύνονται από πρόεδρο που εκλέ-
γεται από την ίδια την Γενική Συνέλευση. 
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται 
πρακτικά από γραμματέα που εκλέγεται από τη Γ.Σ., τα οποία κα-
ταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. 

Αρθρο 13 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Την Αδελφότητα διοικεί Συμβούλιο από 9 μέλη, που εκλέγεται κάθε 
διετία από τα ταμειακά εντάξει μέλη της Αδελφότητας από Γενική 
Συνέλευση που συνέρχεται μια Κυριακή του Μαρτίου. 
Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του, συ-
νέρχεται υποχρεωτικά οε συνεδρίαση στα γραφεία της Αδελφότητας 
υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τους περισσότερους ψήφους 
και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον πρό-
εδρο, τον Α' και Β' αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον αναπληρωτή 
γενικό γραμματέα, τον ταμία, τον διαχειριστή και τον υπεύθυνο της 
εφημερίδας καθώς και τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων. 
Αυτός που πήρε τους περισσότερους ψήφους στις εκλογές, καλεί 
οτην ίδια συνεδρίαση το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την 
περιουσία της Αδελφότητας με πρωτόκολλο παραλαβής που υπο-
γράφεται και από τα δύο προεδρεία, αντίγραφο δε του πρωτοκόλλου 
δίδεται στον πρόεδρο του απερχομένου Συμβουλίου. 

Άρθρο 14 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα με-
τά από πρόσκληση του προέδρου και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη 
κατά την κρίση του προέδρου ή το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη 
του Δ.Σ. εγγράφως. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις της αδελφότη-
τας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις 
της Γ.Σ. 
Μέσα οτον επόμενο μήνα από την εκλογή του το Δ.Σ. συντάσσει 
πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τον 
πρώτο χρόνο της θητείας του, τα οποία παρουσιάζει στην Γενική Συ-
νέλευση για έγκριση. 
Στην αρχή του δεύτερου έτους της θητείας του το Δ.Σ. μαζί με το 
πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό του δευτέρου έτους υ-
ποβάλλει στην Γ.Σ. για έγκριση και τον απολογισμό του πρώτου έ-
τους της θητείας του. 

Άρθρο 15 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκο-
νται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία 
των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ 
της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος. 

Άρθρο 16 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα 
από 3 σε συνέχεια συνεδριάσεις, στις οποίες προσκλήθηκε με έγ-
γραφη πρόσκληση θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται 
με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο αναπληρωματικό. 

Άρθρο 17 

Καθήκοντα προέδρου και αντιπροέδρου 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριά-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συζητήσεις, φροντί-
ζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και υπογράψει μαζί με 
τον γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. 
Εκπροσωπεί με τον Γενικό Γραμματέα την Αδελφότητα σε όλες τις 
σχέσεις της ενώπιον κάθε Αρχής ή Δικαστηρίων ή Νομικού προσώ-
που ή ιδιώτη. 
Καλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, δίνει 
και αφαιρεί τον λόγο και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία κατά την 
προσήκουσα τάξη. Υπογράψει όλα τα έγγραφα, με τον Γενικό Γραμ-
ματέα, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Γ.Σ. αν 
προεδρεύει ο ίδιος. 
Στις περιπτώσεις που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκή-
σει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν 
αυτός κωλύεται από τον β' Αντιπρόεδρο. 

Καταστατικό Αδε.λιρότητας Ολυιιττττώυ Καρπάθου "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" Στλί6α 7 

ΑΝ
ΤΙ

ΓΡ
ΑΦ

Ο
 - 

ΑΟ
Κ 

«Δ
ΗΜ

ΗΤ
ΡΑ

»



Άρθρο 18 
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία του γραφείου της Αδελφό-
τητας, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα της Αδελφότητας, τηρεί 
τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων εφόσον εκλεγεί 
γραμματέας αυτών, καθώς και τα βοηθητικά βιβλία. 
Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο σε εκτέλεση 
των αποφάσεων του Δ,Σ. ή διεκπεραίωση τρέχουσας αλληλογραφίας. 
Ενημερώνει το μητρώο των μελών και με τον ταμία καταρτίζει τον 
προϋπολογισμό και τον απολογισμό της χρήσεως και τα παρουσιά-
ζει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. 

Ο Ταμίας εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των 
μελών με διπλότυπες αποδείξεις αριθμημένες και σφραγισμένες με 
την σφραγίδα της Αδελφότητας και μονογραμμένες από τον Πρόε-
δρο. 
Ενεργεί όλες τις πληρωμές που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο 
βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γ. 
Γραμματέα και τον ίδιο. 
Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία της Αδελφότητας που εί-
ναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
1) Βιβλίο Ταμείου 
2) Βιβλίο περιουσίας της Αδελφότητας 
3) Διπλότυπος απόδειξη εισπράξεων εσόδων. 
4) Διπλόπιπα εντάλματα πληρωμών 
Εχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, 
οποτεδήποτε αυτή το ζητήσει, όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων 
και πληρωμών και ότι άλλο έγγραφο σχετικό με τη διαχείριση των 
πόρων της Αδελφότητας του ζητηθεί. 
Κρατάει στα χέρια του ένα ποσό που ορίζεται εκάστοτε από τη Γενι-
κή Συνέλευση και τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε τράπεζα ή ταχυδρο-
μικά ταμιευτήρια του Πειραιά επ' ονόματι της Αδελφότητας. 
Διενεργεί ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό καταθέσεων της 
Αδελφότητας σε Τράπεζα μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έκδοση 
σχετικού Πρακτικού. 
Κάθε έτος συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τον 
οποίο παρουσιάζει στο Δ.Σ. για έγκριση. 

Άρθρο 19 
Καθήκοντα Ταμία 
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Για κάθε απώλεια χρημάτων ή διαχειριστική ανωμαλία είναι προ-
σωπικά υπεύθυνος. 
Ανά τρίμηνο ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ. για τα έσοδα και τα έξοδα 
της Αδελφότητας. 

Αρθρο 20 
Καθήκοντα Υπευθύνου Εφημερίδας και Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων 
Ο υπεύθυνος της εφημερίδας είναι αρμόδιος για την συλλογή και 
ταξινόμηση της ύλης της εφημερίδας και την διεκπεραίωση αυτής 
σύμφωνα με όσα σε σχετικό κανονισμό ορίζονται και σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του κεφαλαίου Θ' του παρόντος. 
Ο Έφορος των Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται της οργάνωσης πολι-
τιστικών και λοιπών εκδηλώσεων της Αδελφότητας, ούμφωνα με τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως σκοπό την 
προβολή του Σωματείου και του έργου που επιτελείται από αυτό, 
καθώς και την βελτίωση της γενικής εικόνας του Σωματείου προς τα 
έξω. 

Άρθρο 21 
Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο ανα-
πληρωματικά μέλη. 
Ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη 
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο να προβαίνει σε έλεγχο των διαχει-
ριστικών βιβλίων της Αδελφότητας και να καταρτίζει έκθεση της οι-
κονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία εκ-
φέρει την γνώμη της, για την καλή ή κακή διαχείριση των οικονομι-
κών της Αδελφότητας. 
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να θέσει υπόψη του Δ.Σ, την 
έκθεση της πριν από την παρουσίαση αυτής στην Γενική Συνέλευ-
ση. 
Μετά από έγκριση της έκθεσής της από τη Γ .Σ. της Αδελφότητας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τη δημοσιεύσει στο δημοσιο-
γραφικό όργανο της Αδελφότητας. 
Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, μέλος της 
Αδελφότητας που συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος μέχρι 4ου βαθ-
μού ή εξ αγχιστείας μέχρι 20υ βαθμού με κάποιο μέλος του Δ.Σ. 
Η Αδελφότητα τηρεί βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής, στο 
οποίο η Ελεγκτική Επιτροπή καταχωρεί τα πρακτικά, τις αποφάσεις 
της και τις εκθέσεις της. 
Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την πρώτη μετά την ανάδειξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου Γενική Συνέλευση, της Αδελφότητας 
του πρώτου έτους της θητείας του Δ.Σ. στην οποία εγκρίνεται ο προ-
ϋπολογισμός και η θητεία της είναι όση και Διοικητικού Συμβουλί-
ου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

Αρχαιρεσίες 

Αρθρο 22 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία από τη Γ.Σ. που συ-
νέρχεται μέσα στο μήνα Μάρτιο και η θητεία του είναι διετής. 
Οι αρχαιρεσίες δεν διενεργούνται σε καμία περίπτωση στην θερινή 
περίοδο ήτοι κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμ-
βριο. 
Η προκύρηξη των αρχαιρεσιών δημοσιεύεται στην εφημερίδα της 
Αδελφότητας και τοιχοκολλείται σε τόπους όπου συχνάζουν μέλη 
της Αδελφότητας, καθώς και στα γραφεία της Αδελφότητας, ένα μή-
να τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες. 
Στην περίπτωση αναβολής της Γ .Σ. των αρχαιρεσιών λόγω έλλειψης 
απαρτίας, δεν υποβάλλονται νέες υποψηφιότητες, εκτός να ο αριθ-
μός των υποψηφίων είναι μικρότερος των 12, ούτε παρατείνεται η 
προθεσμία ταμειακής τακτοποίησης των μελών. 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν νέες υποψηφιότητες για την ε-
πόμενη διετία (τουλάχιστον εννέα) το Δ.Σ. προκυρήσει νέες αρχαι-
ρεσίες οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν το αργότερο εντός του επό-
μενου εξαμήνου. Αν και τότε δεν υπάρχουν υποψηφιότητες το Δ.Σ. 
προκυρήσει εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η οποία προτείνει υ-
ποψηφίους οι οποίοι εάν αποδεχθούν, εκλέγονται δια βοής για το 
υπόλοιπο της διετίας. 

Κάθε μέλος που επιθυμεί να ανακηρυχθεί υποψήφιος για να εκλε-
γεί μέλος του Δ.Σ. και έχει τα προσόντα του άρθρου 4 του παρόντος, 
υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. δέκα τουλάχιστον μέρες πριν 
από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. 
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας, το Δ.Σ. 
ανακυρύσσει τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και καταρτίζει αλφαβητι-
κό πίνακα αυτών, τον οποίο αναρτά έξω από τα γραφεία της Αδελ-
φότητας. 

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, εκτυπώνεται από το Δ.Σ. σε λευκό χαρτί 
και φέρει τυπωμένη στο άνω μέρος τη σφραγίδα της Αδελφότητας σε 
κλισέ. 
Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο σε απόλυτη αλφαβητι-
κή σειρά και μπροστά από το όνομά τους τυπώνεται τετραγωνίδιο 
στο οποίο θα τίθεται ο σταυρός προτίμησης. 

Άρθρο 24 

Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο που διευ-
θύνει την συζήτηση και Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά. 

Άρθρο 23 
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Ακολουθεί απολογισμός ίου Δ.Σ. και ανάγνωση της έκθεσης της Ε-
λεγκτικής Επιτροπής και καλείται η Γ.Σ. για την έγκριση αυτών. 
Στη συνέχεια η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και τρία 
αναπληρωματικά μέλη που διενεργεί τις εκλογές. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού εκλέξει τον Πρόεδρο της, παραλαμ-
βάνει από το Δ.Σ. τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους, την κατάσταση 
των ταμειακά εντάξει μελών, την σφραγίδα, το βιβλίο πρακτικών ε-
φορευτικής επιτροπής, την κάλπη, ύφασμα αδιαφανές (ΠΑΡΑΒΑΝ) 
με το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερο χώρο και ότι άλλο απαιτείται για 
τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

Την ψηφοφορία μπορούν να παρακολουθούν αυτοπρόσωπα ή με 
αντιπρόσωπο, οι υποψήφιοι με την υποχρέωση να μην εμποδίζουν 
την ψηφοφορία, και οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις 
που καταχωρούνται στα πρακτικά. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της μυστικότητας της 
ψηφοφορίας. 

Η ψηφοφορία συνεχίζεται μέχρι την δύση του ηλίου και είναι δυνα-
τό να παραταθεί εφόσον παρευρίσκονται μέλη που θέλουν να ψηφί-
σουν. 

Άρθρο 25 
Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει το φάκελο και 
μαζί με το ψηφοδέλτιο τα παραδίδει στον ψηφοφόρο που επιδεικνύ-
ει στον Πρόεδρο την αστυνομική του ταυτότητα ή ανάλογο αποδει-
κτικό . 

Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να τοποθετήσει σταυρό προτίμησης 
μπροστά από το όνομα εννέα, το πολύ, υποψηφίων για το Διοικητι-
κό Συμβούλιο, μέσα στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται μπροστά από 
το όνομα κάθε υποψηφίου με μπλε ή μαύρο στυλό. 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει 
στη διαλογή των ψηφοδελτίων. 
Πάνω στα ψηφοδέλτια αναγράφεται το σύνολο των σταυρών προτί-
μησης αριθμητικώς και ολογράφως και τίθενται οι μονογραφές της 
επιτροπής. 
Ψηφοδέλτια με περισσότερους από εννέα σταυρούς προτίμησης, ή 
με σημεία που παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας είναι 
άκυρα. 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι εννέα πρώτοι κατά 
σειρά επιτυχίας εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον το 20% των 
ψηφισάντων. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψη-
φησάντων από την Εφορευτική Επιτροπή. 
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Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη 
κατά την σειρά της επιτυχίας τους, εφόσον συμπληρώσουν ίο 20% 
των ψηφισάντων. 
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης, η Εφορευτική Ε-
πιτροπή ανακηρύσσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, υπογράψει το πρακτικό και παραδίδει το 
εκλογικό υλικό, στον Σύμβουλο που πλειοψήψισε, το οποίο φυλάσ-
σεται από το Δ.Σ. επί έξι μήνες μετά τις αρχαιρεσίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
Αρχαιρεσίες 

Αρθρο 26 

Η Αδελφότητα μπορεί να δημιουργήσει τμήμα Νεολαίας με μέλη 
νέους που κατάγονται από την Όλυμπο Καρπάθου από πατέρα ή 
μητέρα και έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών. 
Οι σκοποί του τμήματος νεολαίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας Ό-
λυμπο Καρπάθου, είναι η καλύτερη προβολή των ηθών και εθίμων 
με την διοργάνωση χοροεσπερίδων και άλλων ψυχαγωγικών, πολιτι-
στικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 
Το τμήμα νεολαίας λειτουργεί με βάση ειδικό κανονισμό που θα 
συνταχθεί από τους ίδιους τους νέους και θα εγκριθεί από την Γενι-
κή Συνέλευση της Αδελφότητας. 
Οι οικονομικοί πόροι του τμήματος νεολαίας ανέρχονται στο 20% 
των τακτικών εσόδων της Αδελφότητας. 
Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ. 
Το τμήμα νεολαίας παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις της Αδελ-
φότητας τον προϋπολογισμό και απολογισμό του κατά τη συζήτηση 
του προϋπολογισμού και απολογισμού της Αδελφότητας. 
Η Αδελφότητα ευνοεί την δημιουργία κέντρων νεολαίας στις περιο-
χές του λεκανοπεδίου Αττικής που κατοικούν συμπατριώτες. 
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Αδελφότητας παρευρίσκεται μέλος 
του τμήματος νεολαίας για την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων 
που αφορούν το τμήμα νεολαίας και στον συντονισμό των ενεργειών. 
Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των παραπά-
νω εκδηλώσεων και ιδιαίτερα ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίη-
σης τους λαμβάνονται από κοινού από το Δ.Σ. της Αδελφότητας και 
του Συμβουλίου του Τμήματος Νεολαίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
Αρθρο 27 

Εφπηερίδα 
Η Αδελφότητα εκδίδει εφημερίδα με τίτλο "Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΛΥ-
ΜΠΟΥ" που διευθύνεται από την Συντακτική Επιτροπή, διοριζόμε-
νοι από το Δ.Σ. και η οποία λειτουργεί με βάση κανονισμό που ε-
γκρίνεται από την Γ.Σ. 
Η ετήσια συνδρομή για την εφημερίδα καθορίζεται από την Γ.Σ. οτο 
ύψος που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των εξόδων εκδόσεως και 
κυκλοφορίας της και δεν εισπράττει έσοδα από διαφημίσεις. 
Η διαχείριση των οικονομικών της εφημερίδας είναι ανεξάρτητη από 
την διαχείριση των οικονομικών της Αδελφότητας και υπόκεινται 
στον έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής, την οποία υποβάλλει για 
έγκριση στην Γενική Συνέλευση. 
Σκοπός της εφημερίδας είναι κυρίως η προώθηση της λύσης των 
προβλημάτων της Ολύμπου και των παροικιών των Ολυμπιτών, κα-
θώς και η διάδοση των ηθών και εθίμων και η καλλιέργεια κλίματος 
ομονοίας και αλληλεγγύης μεταξύ των συμπατριωτών. 
Κείμενα που είναι αντίθετα με τις διατάξεις του νόμου περί τύπου 
δεν δημοσιεύονται. 
Κείμενα τα οποία θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο συμπατριώτες μας 
γενικώς και τα οποία μπορεί να διαταράξουν το κλίμα ομονοίας και 
συναδέλφωσης ή αντιστρατεύονται στους σκοπούς της Αδελφότητας, 
δεν δημοσιεύονται. Για την δημοσίευση κειμένου στην εφημερίδα, 
αποφασίζει η Συντακτική Επιτροπή, σε περίπτωση όμως που απο-
φασίζεται να μην γίνει δημοσίευση κειμένου για οποιονδήποτε λόγο, 
το κείμενο τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφό-
τητας που αποφασίζει οριστικά. 

Τα κείμενα που δεν κρίνονται δημοσιεύσιμα καταχωρούνται σε ι-
διαίτερο βιβλίο πρακτικών όπου αιτιολογούνται με σαφήνεια οι λό-
γοι μη δημοσίευσής τους και το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Όλα τα κείμενα δημοσιεύονται αυτούσια, εκτός αν ο ενδιαφερόμε-
νος συμφωνεί στην περικοπή ή τροποποίησή τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Εορτή της Αδελφότητας 

Άρθρο 28 
Η Αδελφότητα εορτάζει την ημέρα της Αγίας Τριάδας με πραγματο-
ποίηση εκδρομής και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. 
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Υ ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ' 
Τελικές Διατάξεις 

Αρθρο 29 
1) Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωμα-
τείου απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών 
και πλειοψηφία των 3 / 4 από τους παρόντες. 
2) Για την εκποίηση μέρους ή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας 
της Αδελφότητας απαιτείται η παρουσία των 3 / 4 των εγγεγραμμένων 
μελών και πλειοψηφία 90 /100 των παρόντων. 
3) Για την αλλαγή του σκοπού της Αδελφότητας απαιτείται η συναί-
νεση όλων των μελών. 
4) Σε περίπτωση διάλυσης της Αδελφότητας για οποιονδήποτε νόμι-
μο λόγο, η περιουσία της περιέρχεται στην κοινότητα Ολύμπου 
Καρπάθου. 

Άρθρο 30 
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό 
ρυθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο 281 /1913 (περί σωματείων) και 
τις σχεχικές διαχάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νό-
μου του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 31 
Το παρόν καταστατικό που περιέχει 31 άρθρα μετά από τις τροπο-
ποιήσεις που έγιναν στο προηγούμενο που ίσχυε (αρ. εγκρ. Απ. 

Πρωτοδικείο Πειραιά) διαβάστηκε, συζητήθηκε και 
εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκο-
πό αυτό και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των 
τροποποιήσεων στο 9 τηρούμενο βιβλίο σωματείων πρωτοδικείου 
Πειραιά. 

Πειραιάς 1 3 / 0 5 / 2 0 0 ! 
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