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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ∆ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Επωνυµία - Έδρα – Σκοποί 

Άρθρο 1 

Όνοµα - Έδρα 

Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε 
έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία "Εθελοντές ∆ασοπυροπροστασίας 
Αττικής" (Ε.∆ΑΣ.Α.) . 

Άρθρο 2 

Σκοποί του σωµατείου. 

Α. Πρωταρχικός σκοπός του σωµατείου είναι η εθελοντική πυροφύλαξη των 
δασών της Αττικής και ιδίως ο έγκαιρος εντοπισµός πυρκαγιών και η άµεση 
ειδοποίηση των αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών, καθώς και η παροχή κάθε 
είδους βοήθειας - στα µέτρα του δυνατού - προς τις υπηρεσίες κατάσβεση ς 
πυρκαγιών. 

Β. ∆ευτερεύοντες σκοποί του σωµατείου είναι : 
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1. Η διάδοση της σηµασίας των δασών για τη ζωή και την υγεία των 
κατοίκων της Αθήνας και γενικότερα του λεκανοπεδίου της Αττικής. 

2. Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Αττικής, των 
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και υπηρεσιών προς την κατεύθυνση 
της προστασίας των δασών και γενικότερα του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

3. Η παρέµβαση σε θέµατα γενικότερα που αφορούν την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Άρθρο3 

Μέσα επιδίωξης των σκοπών του σωµατείου. 

Η πραγµατοποίηση των πιο πάνω σκοπών µπορεί, µεταξύ άλλων, να 
επιτευχθεί : 

1. Με την οργάνωση και αποστολή οµάδων εθελοντών, µελών ή µη του 
σωµατείου, στα βουνά της Αττικής µε σκοπό:                                                  
Α)   Τη δασοπυροφύλαξη, δηλαδή την παρατήρηση δασικών εκτάσεων 
από ειδικά επιλεγµένες θέσεις, τον ακριβή και έγκαιρο εντοπισµό 
πυρκαγιών και επικίνδυνων εστιών φωτιάς και την άµεση µετάδοση της 
πληροφορίας στις αρµόδιες υπηρεσίες κατάσβεση ς δασικών 
πυρκαγιών. 
Β)   Τη δασοπυρόσβεση, δηλαδή την παροχή βοήθειας προς τις 
αρµόδιες υπηρεσίες για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του 
έργου τους, ιδίως σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης (ορεινές, 
απόκρηµνες κ.τ.λ.). 

2. Με τη διοργάνωση εκδροµών, οµιλιών, προβολών, διαλέξεων, 
επιµορφωτικών σεµιναρίων και άλλων παρεµφερών εκδηλώσεων 
σχετικών µε την προστασία των δασών και γενικότερα του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

3. Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, µελετών, δελτίων τύπου και 
λοιπών εντύπων. 
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4. µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του δασικού 
περιβάλλοντος σε συνεργασία µε άλλους συγγενείς φορείς, ιδιώτες, 
σωµατεία και οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού και 
αρµόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, ιδίως µε τα ∆ασαρχεία. 

Άρθρο 4 

Πόροι του σωµατείου. 

Πόροι του σωµατείου είναι : 

1. Η ετήσια συνδροµή "των µελών του που καθορίζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου (στο εξής ∆.Σ.) του σωµατείου. 

2. Προαιρετικές ή έκτακτες εισφορές των µελών ή τρίτων. 
3. Εισπράξεις από έντυπα του σωµατείου, εκδόσεις, έρευνες, µελέτες 

διαλέξεις, γιορτές και λοιπές σχετικές µε τους σκοπούς του σωµατείου 
εκδηλώσεις. 

4. Κάθε είδους δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από 
την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εφόσον δεν γίνονται υπό όρους αντίθετους 
προς τους σκοπούς του σωµατείου. 

5. Κάθε άλλο έσοδο που δεν απαγορεύεται από το νόµο. 

Οι πόροι του σωµατείου διατίθενται µε απόφαση του ∆.Σ. όταν πρόκειται για 
κινητές αξίες ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (στο εξής Γ.Σ.) όταν 
πρόκειται για ακίνητες περιουσίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Μέλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 4 από 18 

 

Άρθρο 5 

       Μέλη του σωµατείου εγγράφονται άτοµα µε πλήρη δικαιοπρακτική 
ικανότητα, που έχουν συµπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και 
µπορούν να συµβάλουν στην πραγµατοποίηση των σκοπών του 
σωµατείου. 

Άρθρο 6 

1. Όσοι επιθυµούν να εγγραφούν µέλη του σωµατείου, πρέπει να 
υποβάλλουν προς το ∆. Σ. έγγραφη αίτηση, η οποία θα 
συνυπογράφεται συστατικώς από τρία τακτικά µέλη. Το ∆.Σ. σε 
ονοµαστική και αιτιολογηµένη ψηφοφορία και µε απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών του, γνωµοδοτεί για την 
έγκριση ή µη της αίτησης, την οποία παραπέµπει στην αµέσως 
επόµενη τακτική ή έκτακτη Γ. Σ., η οποία και αποφασίζει οριστικά. 

2. Μεταβατική ρύθµιση.                                                                 
Όσα άτοµα έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο σωµατείο µέχρι 
την 5η  ∆εκεµβρίου 1990 και έχουν ανακηρυχθεί ∆όκιµα µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του προς τροποποίηση καταστατικού, 
θεωρούνται αυτοµάτως τακτικά µέλη και εγγράφονται στη δύναµη 
του σωµατείου από την ηµεροµηνία έγκρισης αυτής της 
τροποποίησης του καταστατικού από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

Άρθρο 7 

1. Τα µέλη του σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα και αρωγά. 
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Α) Τακτικά µέλη είναι φυσικά πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις 
έχουν εγκριθεί από τη Γ. Σ. , έχουν εκπληρώσει προς το 
σωµατείο τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους και δεν έχουν 
στερηθεί τα δικαιώµατα τους µε απόφαση της Γ.Σ. Τα τακτικά 
µέλη µπορούν να συµµετέχουν στις Γ. Σ. µε δικαίωµα ψήφου, να 
προσβάλλουν τις αποφάσεις τους, να εκλέγουν και να εκλέγονται 
µέλη του ∆. Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής Ε.Ε.). 
Β) Επίτιµα µέλη εγγράφονται µε απόφαση της Γ.Σ. του 
σωµατείου, µετά από πρόταση του ∆.Σ., όσοι έχουν συντελέσει 
εξαιρετικά στην προαγωγή των σκοπών του σωµατείου. 
Γ) Αρωγά µέλη είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εκτιµούν 
τους σκοπούς του σωµατείου όπως αυτοί διαγράφονται στο 
καταστατικό αυτό, και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν ηθικά 
ή µε υλική βοήθεια και τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία αυτή 
κατόπιν επιθυµίας τους µε απόφαση του ∆. Σ. του σωµατείου. 

2.  Τα επίτιµα και αρωγά µέλη δεν υπόκεινται σε οικονοµικές ή άλλες 
προς το σωµατείο υποχρεώσεις. Επίσης δεν µπορούν να µετέχουν 
στην διοίκηση ή να ψηφίζουν στις Γ. Σ. του σωµατείου, ούτε έχουν άλλα 
δικαιώµατα εκτός από το να παρίστανται στις Γ. Σ. και να εκφράζουν σ' 
αυτές τη γνώµη τους. Σ' αυτή την περίπτωση οι εκπρόσωποι των 
νοµικών προσώπων θα πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση παράστασης 
στην Γ. Σ. από τη διοίκηση του νοµικού προσώπου το οποίο 
εκπροσωπούν. 

Άρθρο 8. 
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Αποχώρηση µελών. 

Κάθε µέλος µπορεί µε έγγραφη δήλωση του προς το ∆. Σ. να 
αποχωρήσει από το σωµατείο οποτεδήποτε. 

Άρθρο 9. 

Αποβολή - ∆ιαγραφή - Ποινές - µελών. 

1. α) Μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις 
άνω των 3 ετών, διαγράφεται µε απόφαση του ∆.Σ. εντός δίµηνου από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το µέλος αυτό έχει το δικαίωµα να 
επανεγγραφή σαν µέλος, για µια φορά ακόµη, µε τις προϋποθέσεις και 
την διαδικασία του άρθρου 6 του καταστατικού,                                      
2. Με απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν εισήγησης του ∆. Σ., σε µέλος που:    
α) Παραβαίνει το παρόν καταστατικό, καθώς και τους εσωτερικούς 
κανονισµούς που τυχόν υπάρχουν ή θα εκδοθούν στο µέλλον,             
β) Προβαίνει σε ενέργειες που αντίκεινται κατάφωρα στους σκοπούς και 
τα συµφέροντα του σωµατείου ή δείχνει ανάρµοστη ή ασυµβίβαστη µε 
τα καθήκοντα του συµπεριφορά, ή γενικά συµπεριφέρεται ανάρµοστα, 
γ) Παραβιάζει την περιβαλλοντική και δασική νοµοθεσία που ισχύει στην 
Ελλάδα για τα δασικά οικοσυστήµατα και ειδικά τον κανονισµό φύλαξης 
και λειτουργίας του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας. Η Γ.Σ. επιβάλει τις εξής 
ποινές: α) Γραπτή επίπληξη, β) Προσωρινή διακοπή από τις 
δραστηριότητες του σωµατείου, γ) διαγραφή από µέλος του σωµατείου. 

Άρθρο 10. 

Υποχρεώσεις των µελών 

Τα τακτικά µέλη του σωµατείου είναι υποχρεωµένα: 
Α)  Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. 
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα στρατευµένα µέλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 7 από 18 

 

Β)  Να συµµορφώνονται προς το παρόν καταστατικό, τους 
εσωτερικούς κανονισµούς και τις αποφάσεις της Γ. Σ., του ∆. Σ. και των 
άλλων οργάνων του σωµατείου. 
Γ)  Να συµµετέχουν στις Γ. Σ. και τις λοιπές εκδηλώσεις του σωµατείου. 
∆)  Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγµατοποίηση των 
σκοπών του σωµατείου. 
Ε)  Να γνωστοποιούν µε έγγραφη δήλωση τους στη διοίκηση του 
σωµατείου την διεύθυνση κατοικίας τους και κάθε µεταβολή αυτής ώστε 
σε αντίθετη περίπτωση να µη φέρει ευθύνη το σωµατείο για µη 
ενηµέρωση τους. 
 
Άρθρο 11. 
 
∆ικαιώµατα των µελών. 
 
1. Τα τακτικά µέλη του σωµατείου δικαιούνται: 

Α)   Να µετέχουν στις Γ. Σ. και σε όλες τις ψηφοφορίες που 
διενεργούνται σ' αυτές. 
Β)   Να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες και να εκλέγονται σ' αυτές ως 
µέλη συλλογικών οργάνων του σωµατείου 
Γ)   Να αποχωρούν από το σωµατείο µε έγγραφη δήλωση τους 
προς το ∆. Σ. και αφού έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονοµικές 
τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε το καταστατικό αυτό. 
∆)   Να λαµβάνουν γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων, 
όλων των οργάνων του σωµατείου. 
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2.  Όλα τα µέλη δικαιούνται να συµµετέχουν στις εκδηλώσεις που 
οργανώνει το σωµατείο και να παρίστανται στις Γ. Σ. εκφράζοντας 
ελεύθερα τη γνώµη τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Όργανα του σωµατείου 

Άρθρο 12 

Τα όργανα του σωµατείου είναι: 
Α)  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
Β)  Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)  
Γ)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ( ∆. Σ.) 

 
Α) Η Γενική Συνέλευση 

Άρθρο 13 

      Η Γ. Σ. συγκροτείται από τα τακτικά µέλη, συγκαλείται δε τακτικά 
µέσα στο τελευταίο δίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους, έκτακτα δε όταν 
το κρίνει, αναγκαίο το ∆.Σ. ή το ζητήσει εγγράφως µε αίτηση που θα 
καθορίζει και τα συζητητέα θέµατα της Γ.Σ. το ένα τέταρτο (1/4) των 
τακτικών µελών. Το ∆.Σ. υποχρεούται, όταν υποβληθεί η πιο πάνω 
αίτηση, να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός τριάντα (30) πλήρων ηµερών µε 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα αναφερόµενα στην αίτηση. Η πρόσκληση 
για κάθε Γ.Σ. γίνεται από το ∆.Σ. προς τα µέλη εγγράφως επί αποδείξει 
και τοιχοκολλάται σε εµφανές µέρος των εντευκτηρίων του σωµατείου 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν τη συνέλευση και σ' 
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Αυτήν περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά ο τόπος, ο χρόνος και τα 
συζητητέα θέµατα της συνεδρίασης. Αν η πρόσκληση αποσταλεί στα 
µέλη ταχυδροµικά, ως ηµεροµηνία ενάρξεως της δεκαπενθήµερης 
προθεσµίας ορίζεται η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απόδειξη 
αποστολής της συστηµένης επιστολής. 
 
Άρθρο 14 

       Η Γ. Σ., στην οποία προεδρεύει εκλεγµένο από αυτήν µέλος της και 
της οποίας τα πρακτικά τηρούνται από οµοίως εκλεγµένο γραµµατέα, οι 
οποίοι υποχρεωτικά δεν πρέπει να είναι µέλη του ∆.Σ. ή της Ε.Ε. ή 
υποψήφιοι σύµβουλοι, βρίσκεται σε απαρτία όταν συµµετέχουν σ' αυτήν 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών µελών. Αν δεν υπάρξει 
απαρτία ή αν η συνέλευση που άρχισε διακοπεί από έλλειψη απαρτίας, 
η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι, χωρίς νέα προειδοποίηση, την επόµενη 
εβδοµάδα, την ίδια µέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται σε 
απαρτία µε οποιονδήποτε αριθµό παριστάµενων µελών, αποφασίζει δε 
έγκυρα για τα µη συζητηθέντα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Άρθρο 15 

Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. εκτίθενται τα πεπραγµένα του ∆.Σ., 
υποβάλλονται οι διαχειριστικοί απολογισµοί του Ταµείου και του 
Εφορείου Υλικών του προηγούµενου έτους, οι οποίοι συνοδεύονται από 
εκθέσεις της Ε. Ε., γίνεται ψηφοφορία για την έγκριση των ως άνω 
απολογισµών και εκθέσεων και την απαλλαγή από τις ευθύνες τους των 
µελών του ∆. Σ. και της Ε. Ε, ψηφίζεται ο προϋπολογισµός του 
επόµενου έτους και διενεργούνται αρχαιρεσίες. Οι αποφάσεις της Γ. Σ. 
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών που έχουν 
δικαίωµα ψήφου. 
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Η Γ. Σ. αποφασίζει µε φανερή ή µυστική ψηφοφορία κατά τις διατάξεις 
του παρόντος καταστατικού ή, όπου δεν ορίζεται, κατά την κρίση της 
πλειοψηφίας. Η ψηφοφορία µε αντιπρόσωπο είναι δυνατή µόνο µε 
έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευµένου θεωρηµένη από την 
Αστυνοµία ή άλλη ισοδύναµη επίσηµη αρχή. Κάθε µέλος µπορεί να 
αντιπροσωπεύει µόνο ένα άλλον απόν  µέλος. 

Β) Η Εξελεγκτική επιτροπή 

Άρθρο 16 

       Κατά τις τακτικές Γ.Σ. για την ανάδειξη ∆.Σ., εκλέγεται συγχρόνως 
και τριµελής Ε.Ε. (µε δύο αναπληρωµατικά µέλη) από τακτικά µέλη που 
δεν µετέχουν στο ∆.Σ., µε θητεία ίσου χρόνου µε το ∆.Σ. Η Ε.Ε. ασκεί 
έλεγχο σε κάθε διαχειριστική πράξη του ∆. Σ., των υπηρεσιών του και 
κάθε άλλης επιτροπής ή οργάνου του σωµατείου, συνεδριάζει δε 
τακτικά µια φορά το χρόνο 15 ηµέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. και 
έκτακτα όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο ή το ζητήσει ένα µέλος της. 
Στην τακτική συνεδρίασή της η Ε.Ε. συντάσσει κατατοπιστική έκθεση 
για τη διαχείριση των οικονοµικών και άλλων ζητηµάτων του σωµατείου, 
που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γ. Σ. και υποβάλλεται 
υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γ. Σ. µετά τις εκθέσεις του ∆.Σ. 

Γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Άρθρο 17 

Εκλογή - Συγκρότηση σε σώµα 
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1.    Το σωµατείο διοικείται από ∆. Σ. η θητεία του οποίου είναι ετήσια, 
αρχίζει µε την εκλογή του και λήγει µε την εκλογή του επόµενου ∆. Σ. 
από την τακτική Γ.Σ. των µελών του σωµατείου. Το ∆.Σ. αποτελείται 
από πέντε (5), επτά (7), εννέα (9) ή έντεκα (11) τακτικά µέλη και από 
ένα (1) έως πέντε (5) αναπληρωµατικά, ο δε ακριβής αριθµός των 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του καθορίζεται κάθε φορά από 
το απερχόµενο ∆.Σ. και αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ. 
Εάν στην πρόσκληση δεν αναγράφεται ο αριθµός των συµβούλων που 
πρόκειται να εκλεγούν, θεωρείται ότι ισχύει ο αριθµός των συµβούλων 
του απερχόµενου ∆.Σ. Πάντως η Γ.Σ. µπορεί σε κάθε περίπτωση να 
καθορίζει τον αριθµό των συµβούλων του νέου ∆. Σ. που θα εκλεγούν, 
αποφασίζοντας µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, προ της 
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, κρίνοντας µε βάση τις υποβληθείσες 
υποψηφιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες του σωµατείου. 

2.    Οι σύµβουλοι εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε οµοιόµορφα 
ψηφοδέλτια από τη Γ. Σ. µεταξύ αυτών των τακτικών µελών που έχουν 
υποβάλλει εµπρόθεσµα υποψηφιότητα, Οι υποψηφιότητες 
υποβάλλονται εγγράφως προς το ∆.Σ., επί αποδείξει υποβολής, µέχρι 
και προ της ενάρξεως της Γ.Σ. Οι ένας (1) έως πέντε (5) πρώτοι 
επιλαχόντες της εκλογής συµφωνά µε την παράγραφο 1 του παρόντος 
αποτελούν τα αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ, τα οποία, κατά σειρά 
επιτυχίας τους, καλούνται να πληρώσουν τις θέσεις που θα κενώσουν 
κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σε περίπτωση ισοψηφίας και αµέσως 
µετά τη διαπίστωση της, η σχετική σειρά ορίζεται µε κλήρωση από την 
Εφορευτική Επιτροπή. Όταν µείνει κενή θέση στο ∆. Σ. και έχουν 
εξαντληθεί και οι οριζόµενοι αναπληρωµατικοί συνεχίζεται η λειτουργία 
του µε τα εναποµείναντα µέλη µέχρι το τέλος της θητείας του. Εφόσον 
αυτά µείνουν λιγότερα από πέντε (5) το ∆. Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά    
Γ. Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος για την εκλογή 
νέου ∆.Σ. 
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3.   Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του ∆.Σ., της Ε.Ε., διεξάγονται από 
τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούµενη από µη υποψηφίους 
συµβούλους. η οποία εκλέγεται από τη Γ. Σ. κατά την ηµέρα των 
αρχαιρεσιών και συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο 
αρχαιρεσιών το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. 
 
Άρθρο 18 

      Το αργότερο µέσα σε δέκα ηµέρες από την εκλογή του, µετά από 
πρόσκληση και υπό την Προεδρία του συµβούλου που πλειοψήφησε 
στις αρχαιρεσίες ή, τούτου κωλυοµένου, του αµέσως εποµένου κατά 
σειρά επιτυχίας συµβούλου, συνέρχεται το ∆.Σ. και συγκροτείται σε 
σώµα εκλέγοντας µε µυστική ψηφοφορία και µε οµοιόµορφα 
ψηφοδέλτια Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και 
Έφορο Υλικών. 

Άρθρο 19 

Αρµοδιότητες του ∆.Σ. - Συνεδριάσεις - Λήψη αποφάσεων 

      Το ∆.Σ. εφαρµόζει τις αποφάσεις των Γ.Σ. του σωµατείου, λαµβάνει 
όλα τα κατάλληλα κατά τη γνώµη του µέτρα, συντονίζει τις ενέργειες και 
δίνει τις δέουσες κατευθύνσεις στα µέλη για την επίτευξη των σκοπών 
του σωµατείου. Το ∆.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
έγγραφη επί αποδείξει πρόσκληση των συµβούλων, µία φορά κάθε 
µήνα σε ηµέρα ,ώρα και τόπο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο, 
έκτακτη δε µέσα σε δέκα (10) πλήρεις ηµέρες αφότου το ζητήσουν 
εγγράφως από τον Πρόεδρο το ένα δεύτερο(1/2) τουλάχιστον των 
τακτικών µελών του (παραλειποµένου τυχόν κλάσµατος) ορίζοντας και 
τα προς συζήτηση θέµατα. Το ∆. Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν. είναι 
παρόντα το ένα 
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δεύτερο (1/2) συν ένα (1) τουλάχιστον των τακτικών µελών του 
(παραλειποµένου τυχόν κλάσµατος). Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε 
φανερή ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η πρόταση που έλαβε την ψήφο του 
Προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας εν απουσία του Προέδρου δεν 
λαµβάνεται απόφαση. 
 
Άρθρο 20. 

      Μέλος του ∆. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την κρίση του 
∆.Σ από τρεις (3) συνεχόµενες τακτικές συνεδριάσεις του, εκπίπτει του 
αξιώµατος του µε απόφαση του ∆. Σ. 

Άρθρο 21 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ - Αρµοδιότητες - Ο Αντιπρόεδρος 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωµατείο σε κάθε δικαστική, εξώδικη ή 
τυπική σχέση του, υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα κάθε 
εξερχόµενο έγγραφο, συγκαλεί σε συνεδρίαση το ∆. Σ. και προεδρεύει 
στις συνεδριάσεις του, εντέλλεται τις εισπράξεις ή τις παραλαβές 
κινητών µη χρηµατικών αξιών υπογράφοντας µαζί µε τον Ταµία ή τον 
Έφορο Υλικού αντίστοιχα τα γραµµάτια εισπράξεων ή άλλα σχετικά 
έγγραφα και γενικά επιτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζει ο νόµος.       
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του αναπληρώνεται πλήρως σε 
όλα τα καθήκοντα, δικαιώµατα και αρµοδιότητες από τον Αντιπρόεδρο. 
Αν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται το ∆.Σ. ορίζει τον 
αναπληρωτή του από έναν εκ των συµβούλων εκτός από το Γενικό 
Γραµµατέα. 
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Άρθρο 22 

Ο Γενικός Γραµµατέας - Αρµοδιότητες - Αναπλήρωση 

Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆.Σ. φροντίζει για την αλληλογραφία του 
σωµατείου, φυλάσσει την σφραγίδα του σωµατείου, τηρεί τα βιβλία 
πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ. και ∆.Σ. το µητρώο µελών, το 
πρωτόκολλο αλληλογραφίας και γενικά τα αρχεία του σωµατείου, 
συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του ∆.Σ. και προσυπογράφει µε 
τον Πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος του το ∆.Σ. ορίζει τον αναπληρωτή του από έναν εκ των 
συµβούλων εκτός του Προέδρου. 

Άρθρο 23 

Ο Ταµίας 

Ο Ταµίας διαχειρίζεται µε ευθύνη του τη χρηµατική περιουσία του 
σωµατείου και τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία του σωµατείου. 
Ενεργεί τις εισπράξεις µε βάση γραµµάτια (αποδείξεις) εισπράξεων που 
υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Κατ' εξαίρεση, τις αποδείξεις 
είσπραξης τρεχόντων ή επαναλαµβανόµενων εσόδων του σωµατείου 
(π.χ. αυτά των παραγράφων 1,2,3 του άρθρου 4 ) υπογράφει µόνος ο 
Ταµίας. Ενεργεί τις πληρωµές µε βάση εντάλµατα πληρωµών τα οποία 
προκύπτουν µετά από έγκριση των σχετικών δαπανών από το ∆. Σ. και 
περιέχονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆. Σ., ευθύνεται δε 
προσωπικά και ακέραια για κάθε δαπάνη η πληρωµή που γίνεται χωρίς 
ένταλµα και αφορά τρέχοντα η επαναλαµβανόµενα έξοδα του 
σωµατείου 
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(π.χ. δαπάνες λειτουργίας εντευκτηρίων κλπ). Επίσης καταθέτει σε 
Τράπεζα που επιλέγει το ∆. Σ. και σε λογαριασµό που τηρείται εκεί στο 
όνοµα του σωµατείου κάθε ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόµενο 
από το ∆.Σ. πλαφόν ταµείου µετρητών. Αν ο Ταµίας απουσιάζει ή 
αδυνατεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από µέλος του 
∆. Σ. του σωµατείου που ορίζεται από τον ίδιο και µε προσωπική του 
ευθύνη. 

Άρθρο 24 

Κίνηση τραπεζικών λογαριασµών. 

Οι τραπεζικοί λογαριασµοί του σωµατείου κινούνται µε υπογραφές 
οποιονδήποτε δύο (2) εκ των εξής τριών (3) τακτικών µελών του ∆.Σ. 
Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Ταµία, οι οποίες τίθενται κάτω από τη 
σφραγίδα του σωµατείου. 

Άρθρο 25 

Έφορος Υλικού 

Ο Έφορος Υλικού επιµελείται και φυλάσσει όλη την κινητή υλική 
περιουσία του σωµατείου, εισηγείται στο ∆. Σ. την ανανέωση και συµ 
πλήρωση του υλικού αυτού και τηρεί βιβλίο απογραφής του. Είναι 
υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και λειτουργία των κτισµάτων η 
άλλων εγκαταστάσεων του σωµατείου και εισηγείται στο ∆. Σ. τα της 
συντήρησης, ανανέωσης και συµπλήρωσης του εξοπλισµού τους. Όταν 
απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνεται από µέλος του ∆.Σ. του 
σωµατείου που ορίζεται από τον ίδιο και µε προσωπική του ευθύνη. 
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Άρθρο 26 

       Οι αρµοδιότητες των υπολοίπων συµβούλων ορίζονται κατά περί-
πτωση από το ∆.Σ. η τη Γ.Σ. 

Άρθρο 27 

      Το ∆.Σ. συντάσσει εσωτερικούς κανονισµούς που ρυθµίζουν τη 
λειτουργία του σωµατείου και τις δραστηριότητες του, εφαρµόζονται 
αφού προηγουµένως εγκριθούν από τη Γ.Σ. των µελών και αποτελούν 
συµπλήρωµα του παρόντος καταστατικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 

Λοιπές διατάξεις 

Άρθρο 28 

Τροποποίηση του καταστατικού - ∆ιάλυση του σωµατείου - Τύχη 
της περιουσίας του. 

     Τροποποίηση του καταστατικού αυτού ή διάλυση του σωµατείου 
αποφασίζεται από έκτακτη ειδική Γ.Σ., στην οποία είναι υποχρεωτική η 
παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών µελών του σωµατείου 
και  η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περί- 
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πτωση διάλυσης του σωµατείου η περιουσία του µεταβιβάζεται σε άλλο 
φορέα, ένωση ή σωµατείο που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 
Εάν δεν υπάρχει τέτοιος φορέας, ένωση ή σωµατείο, ή οι τυχόν  
υπάρχοντες δεν ανταποκρίνονται κατά την κρίση της Γ. Σ. στους 
στόχους και τις επιδιώξεις των ''Εθελοντών ∆ασοπυροπροστασίας        
Αττικής" τότε η περιουσία του σωµατείου µεταβιβάζεται στο ∆ασαρχείο 
Πάρνηθας. 

Άρθρο 29 

      Το σωµατείο δεν έχει καµιά απολύτως εξάρτηση από πολιτικές 
παρατάξεις ή κόµµατα. 

Άρθρο 30 

Σφραγίδα 

      Το Σωµατείο έχει σφραγίδα που στην εξωτερική της περιφέρεια 
αναγράφει τις λέξεις "ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ∆ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ", το δε περιεχόµενο του σήµατος στο εσωτερικό της 
σφραγίδας αυτής συνίσταται από δύο κεκαµµένες παλάµες οι οποίες 
βλέπουν η µία την άλλη, µεταξύ τους υπάρχουν όρθια τρία έλατα και 
στη βάση τους αναγράφεται, µε κεφαλαία η τετµηµένη επωνυµία του 
σωµατείου "Ε.∆ΑΣ.Α." 

Άρθρο 31 

      Προς διεκπεραίωση των εργασιών του το ∆.Σ. µπορεί να προσλάβει 
µισθωτούς υπαλλήλους, µέλη ή µη του σωµατείου. 
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Άρθρο 32 

     Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, 
ρυθµίζεται από τα αρµόδια όργανα του σωµατείου σύµφωνα µε το 
πνεύµα του παρόντος και µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, του Εισαγωγικού του Νόµου και των λοιπών νόµων και διαταγ- 
µάτων. 

Άρθρο 33 

      Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, 
διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του 
από τη Καταστατική Συνέλευση της 11/2/2009 σε αντικατάσταση του 
ψηφισθέντος από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των µελών στις 14 
Φεβρουαρίου 1989 και εγκριθέντος µε την υπ' αριθµ. 919/89, απόφαση 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και αντικατασταθέντος από την 
Γ.Σ. της 15 Απριλίου 1991 εγκριθέντος µε την υπ' αριθµ. 2065/91, 
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και θα ισχύσει από 
την έγκριση του από την αρµόδια δικαστική αρχή. 
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