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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ 

«Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ» 

 

Άρθρο 1o 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 

 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ». 

 Έδρα έχει την Νέα Ιωνία Αττικής. Παραρτήματα του σωματείου δύνανται να 

συσταθούν σε όλη την Ελλάδα, αν το ζητήσουν δέκα (10) τουλάχιστον μέλη του, τα 

οποία δεν κατοικούν στην πρωτεύουσα και εγκριθεί το αίτημά τους από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας των παραρτημάτων καθορίζονται με 

σχετική απόφαση του Δ.Σ.  

 

Άρθρο 2ο 

ΣΚΟΠΟΣ 

    Σκοπός του σωματείου είναι: 

 1. Η με κάθε τρόπο συμπαράσταση στην Ιστορική Ιερά Μονή Ξενοφώντος του 

Αγίου Όρους. 

 2. Η ηθική και υλική συνδρομή στο έργο, στις ανάγκες, στις προσπάθειες και 

στα προβλήματα της αδελφότητας της Ιεράς Μονής με την έγκριση και ευλογία του 

Ηγουμένου αυτής. 

 3. Η προβολή της Ιεράς Μονής, των θησαυρών και ιερών αυτής κειμηλίων, ως 

και του συγχρόνου έργου των Πατέρων της Ιεράς Μονής. 
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 4. Η μέριμνα για την προστασία και διατήρηση της παραδόσεως, των θησαυρών 

και ιερών κειμηλίων της Ιεράς Μονής καθώς και των κτηρίων και εγκαταστάσεων αυτής 

με την έγκριση του Ηγουμένου αυτής. 

 5. Η συνεχής προσπάθεια να ενισχυθεί, να εμπεδωθεί και να γίνει συνείδηση 

σε κάθε Έλληνα απανταχού της γης η σημασία του Αγίου Όρους, του Ορθοδόξου 

Μοναχισμού και ο ρόλος αυτού στην ανά τους αιώνες μεγαλουργία του Ελληνισμού 

και της Ορθοδοξίας.  

 6. Η συνεργασία με άλλα σωματεία και φορείς που αποβλέπουν στην 

συμπαράσταση και προβολή του έργου των Ελληνορθόδοξων Ιερών Μονών εντός και 

εκτός Ελλάδος. 

 7. Η συνεχής πνευματική επαφή του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών 

του Συλλόγου με τον Ηγούμενο και τους Πατέρες της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος προς 

ευλογία αυτών, των οικογενειών των και του έργου των. 

 8. Η οργάνωση θρησκευτικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή του Γέροντος και 

Πατέρων της Ιεράς Μονής στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος για πνευματική 

ενίσχυση, ευλογία και τόνωση του ορθοδόξου χριστιανικού φρονήματος των μελών του 

Συλλόγου και του λαού του Θεού. 

 

Άρθρο 3ο 

ΜΕΣΑ 

   Οι σκοποί του σωματείου εκπληρώνονται: 

 1. Με τις αναγκαίες παραστάσεις και άλλες νόμιμες ενέργειες στα αρμόδια 

όργανα της πολιτείας και στις διάφορες αρχές. 

 2. Με την οργάνωση διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων με την συμμετοχή και 

ευλογία του Γέροντος και των Πατέρων της Ιεράς Μονής ως και προσκυνηματικών 

επισκέψεων στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος, εν γένει στο Άγιον Όρος και σε άλλες 

Ορθόδοξες Μονές και Μνημεία εντός και εκτός Ελλάδος. 

 3. Με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων για προβολή του έργου των 

Πατέρων της Ιεράς Μονής στους τομείς της συντήρησης και αναπαλαίωσης των 

κτηρίων της Ιεράς Μονής, της Αγιογραφίας, της Βυζαντινής Μουσικής κλπ. 

 4. Με την πραγματοποίηση θρησκευτικών εκδηλώσεων και λειτουργικών 

τελετών με την έγκριση της Ιεράς Μονής.  
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Άρθρο 4ο 

ΠΟΡΟΙ 

   Πόροι του σωματείου είναι : 

   1. Το δικαίωμα από την πρώτη εγγραφή των μελών που ορίζεται σε δέκα ευρώ 

(10 €).  

   2. Η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται σε είκοσι ευρώ (20 €). 

   3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών. 

   4. Οι δωρεές προς το Σύλλογο. 

   5. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει τα ποσά της 

εγγραφής και της ετησίας συνδρομής των μελών του, ως και να καθορίζει με απόφασή 

του τον τρόπο εισπράξεων των συνδρομών των μελών του. Οι έκτακτες εισφορές 

καθορίζονται με απόφαση της συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Ιεράς Μονής. 

  

Άρθρο 5ο 

ΜΕΛΗ 

 1. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους, να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να διακρίνονται για το σεβασμό και την αγάπη 

τους προς την ορθόδοξη εκκλησία και το Α Γ Ι Ο Ν  Ο Ρ Ο Σ και να μην είναι μέλη 

σωματείων ή οργανώσεων των οποίων οι σκοποί και οι δραστηριότητες είτε δεν είναι 

φανεροί, είτε μάχονται τον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ και το Ευαγγέλιό του. 

 2. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα : 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 Εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερομένου και με πρόταση δυο τακτικών μελών του. 

   ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: 

 Ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα 

που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και στην Ιερά Μονή 

Ξενοφώντος. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθιερώσει και την απονομή ειδικού 

διπλώματος στα επίτιμα μέλη. 
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Άρθρο 6ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να εκπληρώνουν τις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους (εγγραφή, συνδρομή, έκτακτες εισφορές) και προσκαλούμενοι να 

μετέχουν σε κάθε εκδήλωση του Συλλόγου και να παρευρίσκονται στις Συνελεύσεις 

του. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με τους 

σκοπούς του σωματείου πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε συνέλευση, η οποία 

αποφασίζει γι’ αυτή. 

Τα τακτικά μέλη διαγράφονται: 

 1. Ύστερα από δήλωσή τους (παραίτηση), η οποία πρέπει να υποβάλλεται 

εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση μη εκπληρώσεως 

των οικονομικών υποχρεώσεών τους επί διετία και αφού προηγηθεί σχετική 

πρόσκληση για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων. 

 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν η διαγωγή του μέλους κριθεί 

ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Συλλόγου. Η σχετική απόφαση πρέπει να είναι 

ειδικά αιτιολογημένη. 

 Κάθε μέλος που διαγράφηκε λόγω μη εκπληρώσεως των οικονομικών 

υποχρεώσεών του, μπορεί μετά την τακτοποίησή του να επανεγγραφεί, αν το 

Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η καθυστέρηση δεν ήταν αδικαιολόγητη. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση αποκλείεται η επανεγγραφή. Τα μέλη που διαγράφονται δεν μπορούν 

να ζητήσουν την επιστροφή των παροχών τους προς το σωματείο (συνδρομών, εισφορών 

κλπ.). 

 

Άρθρο 7ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

   Τα όργανα του σωματείου είναι: 

   1. Η Συνέλευση των μελών. 

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

   3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

   4. Ειδικές Επιτροπές. 

 

Άρθρο 8ο 
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 1. Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και 

συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους. 

 2. Συνέρχεται τακτικώς στην Αθήνα ή σε άλλη περιοχή της Αττικής μία φορά 

το χρόνο περί τα τέλη Ιανουαρίου ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία αποστέλλεται προς τα μέλη και στην οποία ορίζεται ο τόπος, η 

ημέρα και η ώρα της συνεδριάσεως. 

 3. Εκτάκτως συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου α) όταν επιβάλλεται 

από έκτακτη και σοβαρή ανάγκη και β) όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο 

(1/5) των τακτικών μελών του, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση. 

 4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 η Συνέλευση βρίσκεται 

σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τέταρτο των ταμειακώς εντάξει μελών του, ελλείψει δε 

απαρτίας συνέρχεται νέα Συνέλευση είτε αυτοδικαίως κατά την αντίστοιχη ημέρα και 

ώρα της επομένης εβδομάδος στον ίδιο τόπο της αρχικής Συνέλευσης, είτε κατά την 

ημέρα και ώρα και στον τόπο που θα έχει ορισθεί με την πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, οπότε και για την απαρτία θεωρείται επαρκής ο αριθμός όσων μελών και 

αν είναι παρόντα. 

 5. Οι προσκλήσεις γίνονται προ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών με κάθε 

πρόσφορο μέσον (ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικώς, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Συλλόγου κλπ.) και περιλαμβάνουν τον ακριβή χρόνο και τόπο της Συνελεύσεως και 

τα θέματα της συζητήσεως. 

 6. Τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλα μέλη ύστερα από 

έγγραφη εξουσιοδότηση και επίδειξη της ταυτότητος του αντιπροσωπευομένου. 

7. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει δύο το πολύ μέλη. 

 

Άρθρο 9ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

 1. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τα 

πεπραγμένα του. 

 2. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγουμένου έτους και ψηφίζει τον 

προϋπολογισμό του επομένου. 
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 3. Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του 

σωματείου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον 

μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

 4. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

καταστατικού, καθώς και για κάθε θέμα που αναφέρεται στους σκοπούς του 

σωματείου και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

 5. Κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου εκθέτει τα πεπραγμένα του Συμβουλίου κατά το παρελθόν έτος, ο Ταμίας 

τον οικονομικό απολογισμό του προηγουμένου έτους και τον προϋπολογισμό του 

επομένου, η δε Εξελεγκτική Επιτροπή ανακοινώνει την έκθεσή της. Το οικονομικό 

έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 6. Η Συνέλευση, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της, εκλέγει ως 

προεδρεύοντα ένα από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου. Αν χρειάζεται, εκλέγει και ένα 

άλλο μέλος της ως γραμματέα. 

 7. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με ανάταση των χειρών και με 

απλή πλειοψηφία των παρόντων. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε 

πρακτικό που υπογράφεται από τον προεδρεύοντα και από τον γραμματέα της 

Συνελεύσεως. Για την εκλογή όμως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, καθώς και για τα προσωπικά θέματα, γίνεται μυστική ψηφοφορία με 

ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 11ο άρθρο του παρόντος.  

 

Άρθρο 10ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Η διοίκηση του σωματείου ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 

από επτά (7) μέλη, τα οποία είναι: 

1.- Ο Πρόεδρος 

2.- Ο Αντιπρόεδρος 

3.- Ο Γενικός Γραμματέας 

4.- Ο Ταμίας 

5.- Τρία μέλη, στα οποία το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει ανάλογα με τις περιστάσεις και 

τις ανάγκες ειδικά καθήκοντα. 

   Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
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 Όλα τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τη Συνέλευση του σωματείου. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός 8 ημερών από την εκλογή του ύστερα από 

πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα με μυστική 

ψηφοφορία των μελών του. Αν συμφωνούν όλα τα μέλη η ψηφοφορία μπορεί να γίνει 

φανερά και προφορικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου, με την ίδια 

διαδικασία, σε περίπτωση αναπληρώσεως κάποιου από τα μέλη του. 

 Υποψήφιοι του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύσσονται με απόφαση του 

υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου: 

   α) Όσοι από τα τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση, 

υπέβαλαν σχετική αίτηση το αργότερο τριάντα μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. 

   β) Όσοι υποδεικνύονται εγγράφως από 10 τουλάχιστον μέλη πριν από την  

παραπάνω προθεσμία. 

 Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται δεκαπέντε ημέρες το αργότερο προ της 

εκλογής και ανακοινώνεται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο (εγγράφως με την 

αποστολή της σχετικής προσκλήσεως ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς, με ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με ανάρτηση από την προηγουμένη σχετικού πίνακος 

στο χώρο της ψηφοφορίας). 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έπαψε να είναι μέλος του σωματείου 

ή απουσίασε αδικαιολόγητα από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκπίπτει από τη διοίκηση του σωματείου ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τη θέση του λαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. 

 

Άρθρο 11ο 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια. Η ψηφοφορία είναι άμεση και 

μυστική. Μετέχουν σε αυτή τα ταμειακώς εν τάξει τακτικά μέλη, που μπορούν να 

ασκήσουν το δικαίωμα εκλογής και με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 8. 

 Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών γίνεται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, που 

αποτελείται από τρία μέλη της Συνελεύσεως, εκλεγόμενα από αυτή. Μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλων οργάνων του σωματείου. 
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 Για την εκλογή χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια που κλείνονται σε φακέλους, οι 

οποίοι φέρουν την σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή ενός μέλους της 

Εφορευτικής Επιτροπής. 

 Ο εκλογέας μπορεί να επιλέξει μέχρι επτά (7) υποψήφιους για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η επιλογή δηλώνεται με 

σημείωση σταυρού δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. 

 Για την ψηφοφορία τηρείται πίνακας αυτών που ψήφισαν και συντάσσεται 

σχετικό πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή. 

 Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η διάρκεια της οποίας ορίζεται ενδεικτικά από 

την Εφορευτική Επιτροπή, γίνεται από αυτή η διαλογή των ψήφων. 

 Οι επτά (7) υποψήφιοι που έλαβαν περισσότερους ψήφους για το Διοικητικό 

Συμβούλιο εκλέγονται τακτικά μέλη του και οι επόμενοι δύο (2) αναπληρωματικά 

κατά τη σειρά των σταυρών προτιμήσεως. 

 Οι τρεις (3) υποψήφιοι που έλαβαν περισσότερους ψήφους για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή εκλέγονται τακτικά μέλη της και οι επόμενοι δυο (2) αναπληρωματικοί, 

κατά τη σειρά των σταυρών προτιμήσεως. 

 Οι επιτυχόντες ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή που καθορίζει 

και τη σειρά τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση σχετική 

που γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από τα 

μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται στον προεδρεύοντα της 

Συνελεύσεως.   

 

Άρθρο 12ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 1. Αποφασίζει για ότι αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη δικαστική και 

εξώδικη υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. 

 2. Ενεργεί τις εγγραφές και διαγραφές των μελών κατά τις διατάξεις του 

Καταστατικού. 

 3. Καταρτίζει την  ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως των μελών και τη 

συγκαλεί στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό. 

 4. Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις τις 

οποίες, αν απαιτείται από το καταστατικό, υποβάλλει για έγκριση στη Συνέλευση. 
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 5. Αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από την 

Συνέλευση.  

 6. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εγκρίνει τις διάφορες 

δαπάνες. 

 7. Αναθέτει σε ειδική επιτροπή, που τη συγκροτεί από μέλη του σωματείου, τη 

μελέτη και τη γνωμοδότηση επί εκτάκτων και εξαιρετικής σημασίας θεμάτων. 

 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα 

τουλάχιστον μέλη του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου 

του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 13ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε 

περίσταση, δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής. Ενεργεί 

αυτοπροσώπως ή με ειδικό για κάθε περίπτωση πληρεξούσιο. Συγκαλεί και διευθύνει 

τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται τα θέματα συζητήσεως ή 

αναθέτει την εισήγηση σε ένα από τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Παρακολουθεί τη σύνταξη των πρακτικών και φροντίζει για την ακριβή εκτέλεση των 

αποφάσεων της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει όλα τα 

έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε ένταλμα δαπάνης μετά την έγκριση 

της. 

   2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επικουρεί το έργο του Προέδρου και τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά 

του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 

   3. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συντάσσει, υπογράφει και ανακοινώνει στις Συνελεύσεις ή στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, κατά περίπτωση, τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης ή 

συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για να επικυρωθούν. Τηρεί την 

αλληλογραφία του σωματείου και φυλάσσει την σφραγίδα του. Συνυπογράφει με τον 

Πρόεδρο τα εξερχόμενα  έγγραφα. Κρατεί το αρχείο και το μητρώο των μελών του 

σωματείου. 

   4. Ο ΤΑΜΙΑΣ: 
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 Επιμελείται της περιουσίας του Συλλόγου. Τηρεί τα απαιτούμενα λογιστικά 

βιβλία. Ενεργεί τις πληρωμές ύστερα από σχετικό ένταλμα του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα και παίρνει τις οικείες αποδείξεις. Συντάσσει τον απολογισμό των 

εσόδων και εξόδων του λήξαντος έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου και τους 

υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση.  

 

Άρθρο 14ο 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται κατά το άρθρο 11 του καταστατικού, 

είναι τριμελής και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου, για την οποία 

υποβάλλει έγγραφη έκθεση στη Συνέλευση. 

 Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 

ίδιο ισχύει και για τις αντίστροφες υποψηφιότητες. 

 

Άρθρο 15ο 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ - Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ» και ως 

παράσταση απεικόνιση της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος.  

 

Άρθρο 16ο 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

 Η επέτειος ημέρα εορτής του σωματείου είναι η εορτή του Οσίου  Ξενοφώντος 

την 26η Ιανουαρίου. 

 

Άρθρο 17ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνελεύσεως 

σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα. 

 Αν διαλυθεί το σωματείο, η περιουσία του περιέρχεται στην Ιερά Μονή 

Ξενοφώντος του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.  
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    Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 17 άρθρα αποτελεί την 

τροποποίηση του ισχύοντος μέχρι σήμερα, όπως αυτό είχε αρχικώς εγκριθεί 

με την υπ’ αριθ. 3569/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

και είχε καταχωρηθεί στο σχετικό με τα σωματεία βιβλίο υπ’ αύξοντα αριθμό 

καταχώρησης 21465 και μετά από τις τροποποιήσεις που είχαν εγκριθεί με 

την υπ’ αριθ. 6263/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

που καταχωρήθηκε στο σχετικό με τα σωματεία βιβλίο την 26.11.2009 και 

όπως στην συνέχεια αποφασίσθηκε από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 

που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό στην αίθουσα του Διορθόδοξου 

Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παλαιά 

Πεντέλη Αττικής την 25 Ιανουαρίου 2020 και θα ισχύσει, όπως 

τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία 

των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

 

Παλαιά Πεντέλη, 25 Ιανουαρίου 2020 

 


