
1 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ – 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

(Διεπόμενη από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις των 

διατάξεων του άρθρου 58 παρ.4 του Ν. 3966/2011 [ΦΕΚ 118 Α΄]) 

 

 Στη Λαμία σήμερα την 19η Νοεμβρίου 2019 έτους μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλόμενων, και δη: 

1. Του Δήμου Λαμιέων, νόμιμα εκπροσωπουμένου εν προκειμένω από τον 

Αντιδήμαρχο Λαμιέων κ. Παναγιώτη Στασινό, με αναπληρωτή  τον κ. Αθανάσιο 

Ντούζγο. 

 

2. Της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, νόμιμα εκπροσωπούμενης υπό του 

κληρικού Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβύτερο π. Νεόφυτον Ραφαηλίδη με 

αναπληρωτή τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Παναγιώτη Σερέτη.  

 

3. Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπουμένης εν προκειμένω 

από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, με 

αναπληρωτή τον      κ. Ανδρέα Δαύρη. 

 

4. Της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπουμένης εν προκειμένω από τον  

κ. Ιωάννη Ρούλια – Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λαμιέων, με αναπληρωτή τον 

κ. Δημήτριο Συλεούνη – Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λαμιέων 
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5. Του Ιατρικού Συλλόγου Φθ/δας, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον κ. Σάββα 

Αθανάσιο, με αναπληρωτή τον κ. Απόστολο Γκλέτσο. 

 

6. Του Φαρμακευτικού Συλλόγου Φθιώτιδας, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Δασκαλόπουλο, με αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο 

Γουβάλα. 

 

7. Του Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθ/δας, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον         

κ. Ευδωρίδη Εμμανουήλ, με αναπληρωτή τον κ. Μακρή Σπυρίδων. 

 

8. Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης εν προκειμένω από την κ. Ευμορφία Ρουποτιά – Μέλος του 

Δ.Σ., με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Τζούφλα. 

 

9. Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης από τον κ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο – Διευθυντή 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με αναπληρωτή τον κ. Πανουργιά Κωνσταντίνο – Προϊστάμενο 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

με έδρα τη Λαμία, κατοίκων των φυσικών προσώπων απάντων Λαμίας, 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Α. Την 4-6-1998 οι πρώτοι επτά από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, νόμιμα 

εκπροσωπούμενοι, μετά τριών έτι φορέων, και δη του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου 

Λαμιέων, του Κέντρου Νεότητας Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Επιχείρησης 
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Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Λαμιέων, οι οποίοι σήμερα ήδη 

καταργήθηκαν – συγχωνεύθηκαν – συνενώθηκαν ή απορροφήθηκαν κλπ. σύμφωνα 

με τον Ν. 3852/2010 περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, συνέστησαν Αστική 

Εταιρία Μη Κερδοσκοπική με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης 

κατά των Ναρκωτικών», με έδρα τη Λαμία και, και με τους όρους όπως αυτοί 

αναφέρονται στο άνω καταστατικό, το οποίο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο εταιριών του 

Πρωτοδικείου Λαμίας με αύξοντα αριθμ. 153/10-6-1998.  

 

Β. Την 28-8-2002 υπεγράφη το από αυθημερόν Συμφωνητικό Τροποποίησης 

Αστικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικής – Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε Ενιαίο 

Κείμενο, δια του οποίου τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν τη κοινή συναινέσει 

των υπό (Α) αναφερομένων συμβαλλομένων τα άρθρα 2 (επωνυμία της εταιρείας), 3 

(έδρα), 4 (σκοποί και μέσα επίτευξής τους), 8 (εισφορές Μελών), 11 (Διοικητικό 

Συμβούλιο) και 15 (Μεταβατικές Διατάξεις), δημοσιεύθηκε δε τούτο στο βιβλίο 

εταιριών του Πρωτοδικείου Λαμίας με αύξοντα αριθμ. 305/14-11-2002. 

 

Γ.  Την 5-3-2012 οι στην αρχή αναφερόμενοι συμβαλλόμενοι φορείς, με την 

είσοδο και συμμετοχή ήδη του όγδοου κι ένατου φορέα, συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν την είσοδο αυτή ως και την συμπλήρωση – τροποποίηση των 

άρθρων υπό τους αριθμούς 1 (σύσταση εταιρείας), 2 (επωνυμία της εταιρείας), 4 

(σκοποί και μέσα επίτευξής τους), 5 (διάρκεια), 6 (μέλη), 7 (οικονομικοί πόροι) και 10 

(αρχαιρεσίες), το καταστατικό τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε, διαμορφώθηκε στις 

διατάξεις του και υπεγράφη υπό των συμβαλλομένων το από αυθημερόν 

Συμφωνητικό Τροποποίησης Αστικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικής – και 
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Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε Ενιαίο Κείμενο, δημοσιεύθηκε δε στο βιβλίο 

εταιριών του Πρωτοδικείου Λαμίας με αύξοντα αριθμ. 133/18-4-2012.  

 

Δ.  Την 19-11-2014 και κατόπιν μεταβολής της εκπροσώπησης ορισμένων από 

τους συμβαλλόμενους φορείς, επανήλθαν οι συμβαλλόμενοι για να διευκρινίσουν, να 

επιβεβαιώσουν ή να ορίσουν εκ νέου τους εκπροσώπους αυτών και υπεγράφη υπό 

των συμβαλλομένων το από αυθημερόν Συμφωνητικό Τροποποίησης Αστικής 

Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικής – Ορισμός Εκπροσώπων Συμβαλλομένων και 

Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε Ενιαίο Κείμενο (Διεπόμενη από τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 58 παρ.4 του Ν. 

3966/2011 [ΦΕΚ 118 Α΄]), δημοσιεύθηκε δε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου 

Λαμίας με αύξοντα αριθμ. 8/26-11-2014. 

 

Έκτοτε καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού δεν έχει λάβει χώρα. 

Ε. Ήδη σήμερα δια του παρόντος, και κατόπιν μεταβολής της εκπροσώπησης 

ορισμένων από τους συμβαλλόμενους φορείς, επανέρχονται οι συμβαλλόμενοι για 

να διευκρινίσουν, να επιβεβαιώσουν ή να ορίσουν εκ νέου τους εκπροσώπους 

αυτών, όπως ακριβώς αυτοί αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος. Κατά 

τα λοιπά εις ουδέν μεταβάλλεται το καταστατικό που ισχύει ως κάτωθι: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

Άρθρο 1 – Σύσταση εταιρείας 

Συστήνεται Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία υπάγεται 

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 Α.Κ. με τους παρακάτω όρους και 

συμφωνίες και  με αποκλειστικό σκοπό τη, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργία 

Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας , η 

οποία διέπεται κατά την ίδρυση και τη λειτουργία της από τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και τις ρυθμίσεις του άρθρου 58 παρ. 4 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’), και 

με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. 

 

Άρθρο 2 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» και φέρει τον διακριτικό τίτλο 

«ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. – Π.Ε. Φθ/δας». 

 Η Εταιρεία φέρει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, στην οποία είναι 

αποτυπωμένη η παραπάνω επωνυμία της. 

 

Άρθρο 3 – ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Λαμία και το εκάστοτε κατάστημα μισθούμενο ή 

ιδιόκτητο, η διεύθυνση του οποίου μπορεί να αλλάζει χωρίς να απαιτείται 

τροποποίηση του εταιρικού, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 
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Άρθρο 4 – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ 

 Αποκλειστικός σκοπός της Αστικής μη κερδοσκοπικής  εταιρείας του 

Ν.3966/2011 είναι η, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργία Κέντρου Πρόληψης 

των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, το οποίο επεκτείνει τη 

δραστηριότητά του, πέραν της πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, 

στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κλπ.) που, μέσα από τις 

ενδεδειγμένες , κατά περίπτωση, δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια 

την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. 

 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας, από άποψη ουσιαστική, συμβάλλει και συντελεί, με τη λειτουργία του και την 

παροχή των υπηρεσιών του, στην υλοποίηση και την επίτευξη των ιδρυτικών 

σκοπών του ΟΚΑΝΑ που αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα 

από τις ενδεδειγμένες, κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και 

συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. 

Ειδικότερα: 

Α. παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (π.χ. μαθητές, νέοι γενικώς, στρατευμένοι, 

εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες, επαγγελματίες, δημοσιογράφοι), δηλαδή άτομα 

που δεν έχουν άμεση εμπλοκή στο θέμα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κι εν γένει 

εξαρτήσεων με στόχο α) την παροχή ορθής και έγκυρης πληροφόρησης και β) την 

πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης της χρήσης ουσιών μέσα από τη μείωση της 

ζήτησης και την πρόληψη των, εν γένει, εξαρτήσεων μέσα από τις ενδεδειγμένες 

κατά περίπτωση δράσεις. 

Β. εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης που αποσκοπούν στη 

σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην 

επίτευξη του ευ ζην, μέσω: α) της ανάδειξης και ενίσχυσης των λειτουργικών 
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στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου β) της ενίσχυσης και αναδόμησης των 

βασικών κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, εκπαιδευτική κοινότητα, γειτονιά, 

κοινωνικές ομάδες κ.ά.) και γ) της ορθής και έγκυρης πληροφόρησης για τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες κι τις εν γένει εξαρτήσεις και το, εν γένει , πρόβλημα της 

εξάρτησης. 

Γ. παροχή πληροφοριών προς άτομα εξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες κι 

εν γένει εξαρτήσεις και άτομα του περιβάλλοντός τους με σκοπό να τους ενημερώσει 

για τις υπάρχουσες δυνατότητες θεραπείας. 

Δ. Σκοπό επίσης της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει η προώθηση των 

εργασιών του Κέντρου για την υλοποίηση προγραμμάτων απεξάρτησης και 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εξαρτημένων ατόμων. 

 Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών για α) την κινητοποίηση του εξαρτημένου 

ατόμου και την ένταξή του σε άλλα προγράμματα απεξάρτησης β) την απεξάρτηση 

μέσα από τα κατάλληλα προγράμματα και γ) την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 

επαγγελματική εκπαίδευση ατόμων που έχουν ολοκληρώσει το θεραπευτικό 

πρόγραμμα. 

 Τα προγράμματα αυτά (απεξάρτησης και επανένταξης) τελούν υπό την 

έγκριση του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει 

θέσει ο ΟΚΑΝΑ. 

 Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται από 

επιστημονικό προσωπικό σε εθελοντικά προσερχόμενους πολίτες με απόλυτο 

σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως 

φύλου, φυλής, εθνικότητας, ιδεολογίας, θρησκείας, κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε κάθε 
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αιτούντα που αποδέχεται τις σαφείς και καθορισμένες προϋποθέσεις συμμετοχής 

του στα προγράμματα. 

 Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε 

πρόσφορο μέσο. Τέτοια μέσα ενδεικτικά είναι: 

 Η οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων 

 Η έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και η συμμετοχή – παρέμβαση στα 

ΜΜΕ κατά τρόπο επιστημονικά έγκυρο και δεοντολογικά ορθό 

 Η διαρκής επανεκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου 

σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν 

 Η διαρκής αξιολόγηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται 

 Η συμμετοχή της Εταιρείας, μόνης ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά 

ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την 

προώθηση της έρευνας, την εκπαίδευση και την προώθηση της κοινωνικής 

ανάπτυξης της περιοχής. 

 

Άρθρο 5 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου. Για τη λύση του Κέντρου 

Πρόληψης απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και, σε περίπτωση 

που μετέχουν Δήμοι ή και Περιφέρειες, σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας ή και της Ένωσης Περιφερειών, αντίστοιχα. 

 

                                Άρθρο 6 – ΜΕΛΗ 

 Την ιδιότητα του τακτικού Μέλους της Εταιρείας δύνανται να αποκτήσουν 

- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
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- Επιστημονικοί Φορείς 

- Ιδρύματα 

- Επαγγελματικά ή Επιστημονικά Σωματεία 

- Ενώσεις  

- Σύλλογοι 

- Τοπικοί κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

-   Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τοπικοί κοινωνικοί φορείς που οι σκοποί τους 

σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της 

ψυχοκοινωνικής υγείας 

 

 Στην Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Ν.3966/2011 δύνανται 

να μετέχουν, άνευ τινός άλλου: α) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, δηλαδή Δήμοι ή και 

Περιφέρειες, δίχως να απαιτείται η οιασδήποτε μορφής παροχή αδείας στους εν 

λόγω περί αυτού, β) τοπικοί κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και γ) 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τοπικοί κοινωνικοί φορείς που οι σκοποί τους 

σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής 

υγείας. 

Την ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους της Εταιρείας δύνανται να αποκτήσουν 

φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες συμβάλλοντας είτε με 

δωρεές, είτε με τη δραστηριότητά τους στην πραγμάτωση των σκοπών της 

Εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η είσοδος νέων μελών στην Εταιρεία συντελείται κατόπιν προτάσεως του 

νέου μέλους από δυο (2) παλαιά μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει ετήσια εισφορά στην Εταιρεία. Το 

ποσόν της ιδρυτικής εισφοράς του κάθε μέλους, θα είναι η ετήσια κατώτατη εισφορά 

για τη συμμετοχή του στην Εταιρεία. 

Μέλος της Εταιρείας αποβάλλει την ιδιότητά του εφόσον δεν καταβάλλει την 

εισφορά και διαγράφεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. της 

Εταιρείας. 

Κάθε Εταίρος νομικό πρόσωπο, είναι υπεύθυνος για τους εκπροσώπους του 

(τακτικό και αναπληρωτή) στην Εταιρεία. Για κάθε αλλαγή εκπροσώπου, οι Εταίροι – 

Νομικά Πρόσωπα συντάσσουν και καταθέτουν στον Γραμματέα της εταιρείας το 

σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο. 

 

Άρθρο 7 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης πραγματοποιείται 

από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισόποσα και ταυτόχρονα. Η χρηματοδότηση 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και καταβάλλεται μέσω της 

ΕΕΤΑΑ ΑΕ μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

πραγματοποιείται με πίστωση που αναγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του, 

σε ειδικό κωδικό, και καταβάλλεται μέσω του ΟΚΑΝΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρηματοδοτεί το Κέντρο Πρόληψης 

μόνον εφ’ όσον μετέχουν σε αυτό Δήμοι ή και Περιφέρειες. 
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Οικονομικοί πόροι της  στον Ν.3966/2011 Αστικής μη κερδοσκοπικής  

Εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την , σε συνεργασία με τον 

Ο.ΚΑ.ΝΑ., λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης , επίσης ,  είναι: 

 Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών 

 Οι εισφερόμενες δωρεές των Μελών ή Τρίτων 

 Οι κάθε είδους επιχορηγήσεις από διάφορους Οργανισμούς (π.χ. ΟΚΑΝΑ) 

 Κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία 

Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και ως εκ τούτου καμία απονομή κερδών 

κατά τη λειτουργία της ή κατά τη διάλυση αυτής επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα προς 

τα Μέλη της. 

Τυχόν πέραν των εισφορών των Μελών της Εταιρείας, κεφάλαια αυτής, 

ουδέποτε δύναται να διανεμηθούν εις τα Μέλη της Εταιρείας. 

Τα Μέλη της Εταιρείας σε περίπτωση εξόδου τους από αυτή, για 

οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της εν γένει περιουσίας της ως 

και επί των εισφορών που μέχρι τότε κατέβαλαν. 

Η ακίνητη περιουσία της Εταιρείας αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για 

λογαριασμό της, μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ. και με πλειοψηφία των 2/3 των 

παρευρισκομένων σ’ αυτήν. 

Τα κεφάλαια της εταιρείας διατίθενται μόνον μετά από κατάλληλα 

δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά των 

συνεδριάσεων αυτού και πάντοτε υπέρ του σκοπού της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 8 – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 

 Κάθε τακτικό Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσια εισφορά στην 

Εταιρεία. 
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 Η ετήσια κατώτατη εισφορά για τη συμμετοχή φορέα ως Τακτικού Μέλους 

στην Εταιρεία ορίζεται στα 300,00 Ευρώ. 

Το ποσό της ετήσιας εισφοράς αυξομειώνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. 

 

Άρθρο 9 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μελών της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 

αυτής και μπορεί να αποφασίσει για κάθε υπόθεση. Με τις αποφάσεις της, οι οποίες 

δεσμεύουν και τα απόντα και τα διαφωνούντα μέλη, καθορίζει τα πλαίσια δράσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 

Τακτικές είναι οι ετήσιες που γίνονται στο πρώτο 3μηνο εκάστου έτους. 

Έκτακτες είναι όλες οι υπόλοιπες, οι οποίες συγκαλούνται από το Δ.Σ. όταν αυτό 

ζητηθεί εγγράφως από 4 τουλάχιστον Μέλη του Δ.Σ. ή ακόμα από το 1/3 των Μελών 

των δικαιουμένων να παρευρίσκονται στην Γ.Σ. 

 Οι Γ.Σ. συγκαλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 

αίτησης, η οποία πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια την αιτιολόγηση. 

 Η σύγκλιση αυτή ανακοινώνεται με ατομικές προσκλήσεις, που 

αποστέλλονται από το Δ.Σ. στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση των Μελών, 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται: 

 ο τόπος, η ημέρα και ώρα της Γ.Σ 

 η ημερήσια διάταξη 

 η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 

απαρτία. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. έχουν όλα τα Μέλη, ενώ δικαίωμα του «εκλέγειν» 

και «εκλέγεσθαι» έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη, εφ΄ όσον έχουν εκπληρώσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις.  

 Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία, όταν συμμετέχουν οι μισοί συν ένας από τα 

Τακτικά Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Σε περίπτωση όμως που δεν συντελεσθεί απαρτία κατά την πρώτη 

συνεδρίαση, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός μιας (1) εβδομάδος από την 

χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία 

εφ΄ όσον παραστεί το 1/3 των Τακτικών Μελών της, των δικαιωμένων ψήφου. 

 Εάν στη δεύτερη αυτή Γ.Σ. δεν υπάρξει η σχετική απαρτία του 1/3, 

ακολουθείται η διαδικασία της διάλυσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφ΄ όσον η 

Γ.Σ. ήταν τακτική, διαφορετικά εφ΄ όσον η Γ.Σ είναι έκτακτη, τα προς συζήτηση 

θέματα, μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί. 

 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  

 Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.. 

 Στις Γ.Σ. (τακτικές ή έκτακτες) θα προεδρεύει πάντοτε τριμελές Προεδρείο 

εκλεγμένο κάθε φορά από την συγκεκριμένη Γ.Σ. 

 Το Προεδρείο της Γ.Σ. διευθύνει σύμφωνα με τη δημοκρατική διαδικασία τις 

εργασίες της Γ.Σ. και παραδίδει τα βιβλία και τα πρακτικά στο Δ.Σ. που θα είναι 

αρμόδιο για την Διοίκηση της Εταιρείας. 

 Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : 

 Εκλογή Μελών του Δ.Σ. 

 Διαγραφή Μελών της Εταιρείας. 

 Έγκριση προϋπολογισμού και Έκθεσης Πεπραγμένων της Εταιρείας. 

 Απαλλαγή Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
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 Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού που γίνεται με πλειοψηφία των 

2/3  των δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών. 

 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού. 

 

Άρθρο 10 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην Τακτική Γ.Σ. ανά τρία (3) χρόνια ή όποτε 

προκύψει ανάγκη. 

 Το προσωρινά διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να έχει θητεία 

μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γ.Σ. και την 

διεξαγωγή των πρώτων αρχαιρεσιών. Τις αρχαιρεσίες τις διενεργεί το εκλεγμένο 

Προεδρείο της Γ.Σ. το οποίο και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και 

αναπληρωματικούς, συντάσσει σχετικό Πρακτικό με τον κατάλογο των 

παρισταμένων, τις τυχόν ενστάσεις και τα αποτελέσματα των εκλογών. 

 Η Εταιρεία διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που ενεργεί 

συλλογικά. 

 Στο Δ.Σ. συμμετέχουν υποχρεωτικά με εκπρόσωπό τους: 

 Ο Δήμος Λαμιέων 

 Η Ιερά Μητρόπολη Φθ/δας 

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας  

 Ο αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Κέντρο Πρόληψης 

 Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των υπολοίπων 2 Μελών του Δ.Σ. και 2 

Αναπληρωματικών διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι εκλογείς 

δικαιούνται όμως να θέσουν μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης. Στις Αρχαιρεσίες οι 

εκπρόσωποι των 5 παραπάνω Φορέων – Μελών συμμετέχουν με το δικαίωμα του 
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«εκλέγειν», δεν δικαιούνται όμως να εκλέξουν και δεύτερο αντιπρόσωπό τους στο 

Δ.Σ. ή στα αναπληρωματικά Μέλη. 

 Οι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο Δ.Σ. υποβάλλουν αίτησή τους στην Γ.Σ. 

αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου. 

 Για την συμπλήρωση του 7μελους Δ.Σ. επιλέγονται οι 2 πρώτοι που 

συγκέντρωσαν κατά σειρά την πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων και εν 

συνεχεία τα 2 αναπληρωματικά Μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται 

κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων μελών. 

 Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους του Δ.Σ. εκ των άνω ορισμένων 4 

μελών, καλείται να υποδείξει αντικαταστάτη του ο Φορέας που εκπροσωπούσε. 

 Σε περίπτωση αποχωρήσεως, για οποιονδήποτε λόγο, αιρετού μέλους του 

Δ.Σ. την θέση καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος και όταν 

δεν υπάρχει τέτοιο, συγκαλείται Έκτακτη Γ.Σ. με θέμα την εκλογή μέλους του Δ.Σ. το 

οποίο καταλαμβάνει την θέση του αποχωρήσαντος μέλους του Δ.Σ. Η θητεία των 

κατά τα ανωτέρω επιλεγέντων μελών, λήγει ταυτόχρονα με την λήξη της θητείας του 

Δ.Σ. 

 Σε περίπτωση αλλαγής εκπρόσωπου λόγω λήξης της νομιμοποίησης του 

ισχύει η τελευταία παράγραφος του άρθρου 6. 

 

Άρθρο 11 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Η Εταιρεία διοικείται από 7μελες Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), μέλος του 

οποίου είναι υποχρεωτικά ο αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Κέντρο 

Πρόληψης. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα εντός μιας (1) εβδομάδος μετά τις 

αρχαιρεσίες, μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του, και εκλέγει τον 
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Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δυο (2) Μέλη. Πρόεδρος είναι 

υποχρεωτικά ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο ορισμένος από αυτόν Αντιδήμαρχος. 

 Η θητεία του κάθε Δ.Σ. διαρκεί τρία (3) έτη και αρχίζει την επόμενη των 

αρχαιρεσιών. Τα Μέλη των Δ.Σ. των οποίων έληξε η θητεία είναι επανεκλέξιμα από 

την Γ.Σ., εφόσον αντιπροσωπεύουν Φορέα – Μέλος της Εταιρείας. 

 Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ανά μήνα μετά από πρόσκληση 

του Προέδρου. Εκτάκτως συγκαλείται το Δ.Σ οποτεδήποτε, εφ΄ όσον συντρέχει 

σπουδαίος και επείγον λόγος προς τούτο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. εφ΄ όσον αυτό 

ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος ή 

απουσίας του Προέδρου, το Δ.Σ. συγκαλείται σε κάθε περίπτωση από τον 

Αντιπρόεδρο. 

 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη 

αυτού. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρευρισκομένων και στην 

περίπτωση ισοψηφίας κρίνει η ψήφος του Προεδρεύοντος στην συνεδρίαση. 

 Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται Πρακτικά, τα οποία 

αναγράφονται στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα παριστάμενα 

μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ επικυρώνονται από τον 

Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους και τον Γενικό Γραμματέα. 

 Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αποδεδειγμένα αδικαιολόγητα σε τρεις (3) 

συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίστανται από τον πρώτο 

αναπληρωματικό. 

Άρθρο 12 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ 

 Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την 

διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει δε για όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
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Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα 

με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Γ.Σ. Όταν πρόκειται για επιστημονικά θέματα, το Δ.Σ. αποφασίζει μετά από θετική 

εισήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή. Δύναται ακόμα να υπογράφει συμβάσεις και 

να συνάπτει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους προς εξυπηρέτηση των 

σκοπών της Εταιρείας. 

Τα ειδικότερα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. είναι κυρίως τα εξής: 

Ο Πρόεδρος 

 Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού 

προσώπου, παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό 

 Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. 

 Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις τους Δ.Σ 

 Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

 Κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες του Δ.Σ 

 Υπογράφει μαζί με το Γ. Γραμματέα τα έγγραφα  

 Δίνει εντολή για την εκτέλεση κάθε δαπάνης την οποία συνυπογράφει με 

τον Ταμία 

 Επιβλέπει την διαχείριση του Ταμείου 

 Επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα 

 Και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού της. 

Ο Αντιπρόεδρος 

 Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει 
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Ο Γενικός Γραμματέας 

 Επιτηρεί την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ 

 Συνυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο έγγραφο 

 Διενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας 

 Τηρεί το μητρώο μελών 

 Φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας 

 Επιμελείται για την αρχειοθέτηση των φακέλων της Εταιρείας. 

Τον Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους 

που θα ορίζει το Δ.Σ. 

Ταμίας 

 Επιτηρεί την τήρηση των λογιστικών βιβλίων 

 Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών των μελών, καθώς και των 

διαφόρων εισόδων της Εταιρείας. 

 Ενεργεί όλες τις πληρωμές με διπλότυπες αποδείξεις και εντάλματα 

πληρωμών. 

 Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις εντολές για την εκτέλεση κάθε 

δαπάνης, η οποία έχει εγκριθεί προηγουμένως από το Δ.Σ. 

 Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. 

στο τέλος κάθε τριμηνίας. 

 Υποχρεώνεται να καταθέτει στην Τράπεζα στο όνομα της Εταιρείας, τα 

εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ενός ποσού το οποίο καθορίζεται 

από το Δ.Σ. για τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. 

 Μαζί με τον Πρόεδρο αναλαμβάνει, μετά από απόφαση του Δ.Σ., όλες τις 

υπάρχουσες καταθέσεις. 
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 Θέτει στην διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το Ταμείο, όσες φορές αυτό κριθεί 

αναγκαίο και ζητηθεί έστω και από ένα μέλος του Δ.Σ. 

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένας από τους Συμβούλους που 

θα ορίζει το Δ.Σ. 

Τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. 

 Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ 

 Εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που ορίζει το Δ.Σ. βάσει του εσωτερικού 

κανονισμού 

 Αντικαθιστούν κατά περίπτωση τον Γ. Γραμματέα ή τον Ταμία, 

κωλυόμενους, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

 Επικουρούν κατά περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη στην διεκπεραίωση των 

καθηκόντων τους. 

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού, 

τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού ως κάτωθι: 

 ορίζει Επιστημονικά Υπεύθυνο της Εταιρείας, περιγράφοντας και τις 

αρμοδιότητές του. Στον Επιστημονικά Υπεύθυνο δύναται να ανατεθεί από το Δ.Σ. η 

Διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας και η εκπροσώπηση της έναντι παντός τρίτου. 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εισηγείται 

θέματα και ενημερώνει τα μέλη επί των θεμάτων της αρμοδιότητός του 

 προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει μια 

υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό βοηθητικό και διοικητικό 

προσωπικό που να συντελέσει στην καλύτερη επίτευξη των στόχων του 

 αναθέτει σε τρίτους την επ’ αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και 

εργασιών 
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 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας 

της Εταιρείας ο οποίος εγκρίνεται από την Γ.Σ. , ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει την 

όλη οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των στελεχών της Εταιρείας, μέσα στα 

πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής 

λειτουργίας. Η τροποποίηση, διόρθωση, ερμηνεία ή συμπλήρωση του Εσωτερικού 

Κανονισμού, επιτρέπεται με νεώτερη εισήγηση του Δ.Σ. και τελική έγκριση από την 

Γ.Σ. με σχετική πλειοψηφία. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θα 

εκδοθεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., θα 

καταρτισθεί Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης 

των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, σύμφωνα με τους 

ορισμούς της παρ. 6 του ακροτελεύτιου νέου άρθρου με αριθ. 61 του Ν. 3459/2006 

«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» (ΦΕΚ 103 Α΄).  

Στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως: α) οι όροι και ο τρόπος 

οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ως άνω Κέντρων, β) ο 

τρόπος άσκησης της επιστημονικής παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου τους 

από τον ΟΚΑΝΑ, γ) ο αριθμός των θέσεων, τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του 

προσλαμβανόμενου προσωπικού, δ) ο τρόπος κατάρτισης και εκπαίδευσης του 

προσωπικού των ως άνω Κέντρων, ε) ο τρόπος άσκησης του οικονομικού – 

διαχειριστικού ελέγχου των εν λόγω Κέντρων, στ) η διαδικασία και τα κριτήρια 

αξιολόγησης και πιστοποίησης της λειτουργίας, του επιτελούμενου έργου καθώς και 

των εργαζομένων των Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  
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Άρθρο 13 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Εταιρεία, αλλά δεν θα έχει 

έκτοτε κανένα δικαίωμα στην περιουσία της και θα ευθύνεται μόνον για τυχόν ζημιές 

που προξένησε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος. 

 Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποκλεισμού, ή εξόδου 

εταίρου, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των  άλλων μελών της. 

 Η διαγραφή Μέλους της Εταιρείας γίνεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση 

του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. με σχετική πλειοψηφία. 

Άρθρο 14  - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 Η Εταιρεία αν και όταν λήξει η διάρκεια της τελεί αυτοδικαίως υπό 

εκκαθάριση. Εάν δεν αποφασίσει άλλως η Γ.Σ. των Μελών, χρέη εκκαθαριστικού 

εκτελεί το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, ως εν γένει και η 

λειτουργία του Δ.Σ. ως οργάνου εκκαθάρισης της Εταιρείας ορίζοντας κατά ανάλογη 

εφαρμογή των περί του Δ.Σ. διατάξεων του παρόντος. 

 Η μετά την εκκαθάριση προκύπτουσα εν γένει περιουσία της Εταιρείας 

περιέρχεται μετά από απόφαση της Γ.Σ σε κάποιο κοινωφελές ίδρυμα. 

Άρθρο 15 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  Οι φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας οι οποίοι θα συμμετέχουν 

στη λειτουργία του Κέντρου, είναι οι παρακάτω και δεσμεύονται να το 

χρηματοδοτήσουν τουλάχιστον με τα παραπλεύρως αναφερόμενα ποσά ανά έτος: 

1. Δήμος Λαμιέων  53.000,00 ευρώ, καθώς και με κάθε είδους χρηματοδοτήσεις 

ή επιχορηγήσεις που τυχόν θα εισπράττει και συνδέονται ή αφορούν την 

εξυπηρέτηση των σκοπών του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. – Π.Ε. Φθ/δας, από άλλους 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
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2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6000,00 € καθώς και με κάθε είδους 

χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που τυχόν θα εισπράττει και συνδέονται ή 

αφορούν την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. – Π.Ε. Φθ/δας, 

από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

3. Σύλλογοι από           300,00 € 

4. ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας        1500,00 € 

5. Ιερά Μητρόπολη           300,00 € 

6.         Δ.Ε.Υ.Α.Λ.                                    500,00 € 

7.         Δημοτική Κοινωφελής         

            Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων                 300,00 € 

             ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 

 Το Πρώτο Δ.Σ. της Εταιρείας, που θα διοικήσει μέχρι την πρώτη Γ.Σ. μετά την 

έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της, θα απαρτίζεται από τους 

αντιπροσώπους των παρακάτω φορέων: 

1. Δήμο Λαμιέων 

2. Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας 

3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

4. Φαρμακευτικό Σύλλογο Φθ/δας 

5. Ιατρικό Σύλλογο Φθ/δας 

6. ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 

7. Εκπρόσωπο  εργαζομένων  στο Κέντρο  Πρόληψης 

Άρθρο 16 – ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δέκα έξι (16) Άρθρα, εγκρίθηκε 

σήμερα από τους συμβαλλόμενους  οι οποίοι συνήλθαν σε συνεδρίαση στη Λαμία. 
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            Τα ανωτέρω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι 

συμβαλλόμενοι, και σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού  

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από όλα τα μέρη, υπογράφεται ως έπεται, και θέλει 

δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα στο Βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Λαμίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1.Για τον Δήμο Λαμιέων                            2. Για την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας 

 

 

 

3. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας                         4. Για την ΠΕΔ 

 

 

 

5. Για τον Ιατρικό Σύλλογο                             6. Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο  

            Φθιώτιδας                                                                Φθιώτιδας 

 

 

 

7.  Για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο                      8. Για τη Δημοτική Κοινωφελή  

                 Φθιώτιδας                                                Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων                                                         

 

 

 

9. Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

       Αποχέτευσης Δήμου Λαμιέων      
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