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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του σωματείου με την επωνυμία 

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

Ιρο 1°: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΊΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

:ι στην νήσο Λέσβο, Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Εθελοντών

s a s m i y  Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου» και κατά σύντμηση «Σ.Ε.ΠΥ. Ν. Λ.».
' '  ‘ ^  " Λ /

ΑμΟμο 2°: ΕΔΡΑ

'Εδρα τον Σωματείου ορίζεται η Μυτιλήνη και χώρο δραστηριοτήτων η νήσο; Λέσβος.

Αρθρο 3°: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του σωματείου είναε

Λ. I I καθιέρωση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη, η ενίσχυση της υπάρχουσας 

πυροπροστασίας με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών 

πυροπροστασίας στην Επικράτεια. Προορισμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι 

η ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών ως και της περιουσίας αυτών και του 

κράτους κατά των κινδύνων του πυράς, των πλημμυρών και των λοιπών θεομηνιών. Η 

ανωτέρω αποστολή ασκείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος 

και της Γενικής Γραμματείας I Ιολιτικής Προστασίας. Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι 

τιμητικό και άμισθο.

Β. Η τόνωση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

Γ. Η υποβοήθηση κυρίως του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λέσβου, των 

υπολοίπων μονάδων του Πυροσβεστικοί') Σώματος αλλά και των λοιπών φορέων 

που ενασχολσύνται με τις έκτακτες ανάγκες.

Δ. Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του Σωματείου με οργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων στα πυροσβεστικά καθήκοντα και ειδικότερα σε ειδικές αποστολές 

σχετικού επιχειρησιακού τομέα

Ε. Η άμεση και στενή συνεργασία με όλες τις μονάδες του Πυροσβεστικού Στόματος 

και των φορέων που ασχολούνται με τις έκτακτες ανάγκες.

ΣΤ. Η  καλλιέργεια και η διάδοση του θεσμοί) του εθελοντή πυροσβέστη.

Ζ. II συμπαράσταση με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη



του.

Η. Η  καλλιέργεια και η ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασία με σωμαιεία

παράγραφο 1, άρθρο 3 και η άμεση προσκομιδή τους σε νοσοκομεία καθώς ή 

ενημέρωση και η εκπαίδευση των μελών του Σωματείου για την σωστή αντιμετώπιση των 

παραπάνω πφίστατικών.

ΙΑ. Συμμετοχή και υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια ευρωπαϊκών διεθνών και 

συγχρηματοδοταύμενων από εθνικούς πόρους προγραμμάτων που σχετίζονται με τον 

εθελοντισμό στις έκτακτες ανάγκες και αφορούν την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την 

αποκατάσταση των καταστροφών που προέρχονται από αυτές, μέσω της συνεχούς 

εκπαίδευσης των εθελοντών πυροσβεστών σε νέες τεχνολογίες και μέσα και σε πλήρη 

συνεργασία με κατάλληλα επιλεγμένες ομάδες-στόχρι του πληθυσμού.

LB. Την ευρεία προαγωγή της συνεργασίας με ιδιωτικούς, αυτοδιοικητικσύς και δημόσιους 

φορείς τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού όπως επίσης και με ερευνητικά κέντρα 

που εδρεύουν στον ευρωπαϊκό ή και διεθνή γενικότερα χώρο καθώς και με τα αλλά συναφή 

εθελοντικά σωματεία, συλλόγους οργανώσεις και Μ.Κ.Ο. με στόχο την ανάπτυξη δικτύων 

συνεργασίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών με γνώμονα την αναβάθμιση της 

επιχειρησιακής ικανότητας

Η δράση του σωματείου για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπιάν δεν 

επιτρέπεται να εξαρτάται από Οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, που έχει

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 4°: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η δύναμη του Σωματείου αποτελείται από τα μέλη τα οποία διακρίνονται σ ε :

Α) Ιδρυτικά 

Β) Επίτιμα 

Γ) Τακτικά

2. Η ιδιότητα του μέλους ορίζεται ως εξής

Α) Ιδρυτικά ανακηρύσσονται τα μέλη που συνετέλεσαν στην ίδρυση του Σώματείσυ ή 

προσέφεραν στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες

Β) Επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη τιμής ένεκεν για την ξεχωριστή προσφορά

και εκτός Ελλάδας.

Θ. Η δημιουργία τράπεζας αίματος ή η ενίσχυση των Συλλόγων 

Αιμοδοτών Λέσβου.

I. Η παροχή πρώτων βοηθειών στους παθόντες από αιτίες που αναγρά Ν,



τους στο Σωματείο.

Γ) Τακτικά θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποκτήσει την ταυτότητα του εθελοντή 

πυροσβέστη από την εκπαίδευση που παρέχει το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ-3 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ή οποιονδήποτε φορέα που παρέχει πιστοποιημένη 

εκπαίδευση στις έκτακτες ανάγκες ή και έχουν αποκτήσει ταυτότητα του Σωματείου

Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου.

3. Τα ιδρυτικά, επίτιμα και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθατ 

Τα ιδρυτικά και επίτιμα ανακηιιύσσονται από την I ενική Συνέλευση μετά από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά 

τον τρόπο αυτό και διαδικασία διαγράφονται τα μέλη.

Αρθρο 5°: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. Οι πόροι του Σωματείου είναι:

1) Τακτικοί και

2) Έκτακτοι

2. Οι τακτικοί πόροι είναι οι εγγραφές των μελών, οι συνδρομές.

3. Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πάσης φύσε ως 

επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Δημοσίων Φορέων, Οργανώσεων, Ν.Π,Λ.Λ. και ατόμων όπως 

και κάθε φύσεως νόμιμη ενίσχυση οποθενδήποτε προερχόμενη.

4. Το δικαίωμα εγγραφής για έκαστο μέλος ανέρχεται στο ποσό που καθορίζει εκάστοτε το 

Διοικητικό Συμβούλιο, εφάπαξ καταβαλλόμενο. Η συνδρομή καθορίζεται επίσης σε 

εξαμηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6”: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

Λ. Οι Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και'Εκτακτες.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. I I Εξελεγκτική Επιτροπή

Αρθρο 7°

Το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Λέσβου διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ανά διετία κατά τις Γενικές 

Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου κατά μήνα Νοέμβριο.



Άρθρο 8“

1. Τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα κάτωθι:

•  Πρόεδρος

•  Αντιπρόεδρος

•  Γενικός Γραμματέας

•  Ταμίας

•  Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

•  Έφορος Πειθαρχικού

•  Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων

•  Ειδικός Γραμματέας

•  Βοηθός Ταμία

2. Τα μέλη του Διοικηπκού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη υτανότητα προς δικαιοπραξία. 

Αποκλείεται της διοικήσεως μέλος του Σωματείου στερηθέν αυτοδικαίως ή κατόπιν 

δικασακής αποφάσεως των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων και εφόσον χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή όπως επίσης και οσάκις εν του προσώπου τούτου συντρέχουν οι απαγορεύσεις.

Άρθρο 9°: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σωματείο, να τροποποιεί το Καταστατικό, να 

εκλέγει τα όργανα του Σωματείου, να εγκρίνει τον απολογισμό, να ελέγχει το Διοικητικό 

Συμβούλιο και να απαλλάσσει ή μη αυτό από τις ευθύνες του. Η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπειαι από το καταστατικό και καθορίζει 

γενικά την πορεία του Σωματείου με γνώμονα πάντα το συμφέρον του Σωματείου.

2. Η Τακακή Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωπκά μία φορά τον χρόνο ύστερα από 

πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

3. Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή το υ :

Α) την έκθεση πεπραγμένων του Διοικηπκού Συμβουλίου.

Β) τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου καθώς και τον 

προϋπολογισμό του επομένου.

Γ) την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικηπκού 

Συμβουλίου.

Δ) κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του κατασταπκού ή και της 

έγκρισης εσωτερικού κανονισμού και των τροποποιήσεων του.



Η

4. Έκτακτη 1 ενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά 

α3$ό έγ/ραφη αίτηση των 2/5 των μελών του Σωματείου, στην οποία αίτηση πρέπει 

αΛΟρα'μητα να αναγράφονται ειδικά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται 

για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα 

σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει τη 

Γενική Συνέλευση, με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπτοσδήποτε και αυτά που 

αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση.

5. Τις Τακακές καΓΕκτακιες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Διοικηπκό Συμβούλιο ύστερα 

από γραπτή ανακοίνωση-πρόσκληση που ανακοινώνεται στα μέλη και δημοσιεύεται σε μία 

ημερήσια πολιτική εφημερίδα δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρτν από την σύγκλιση της 

Γενικής Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.

6. Στις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που υπάρχει θέμα ημερήσιας διάταξης 

«αρχαιρεσίες» τότε η γραπτή ανακοίνωση - πρόσκληση πρέπει να λάβει χώρα kui να 

δημοσιευτεί κατά τα παραπάνω είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της 

συγκλισεως της Γενικής Συνέλευσης

7. Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παραβρίσκεται σ’ αυτές το 1/2 συν ένας 

τουλάχιστον από το σύνολο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τυχόν κλάσμα 

παραλείπεταε Αν στην Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία γίνεται νέο μέσα σε οκτώ (8) 

ημέρες στην οποία υπάρχει απαρτία με οσαδήπστε παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου.

8. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών με 

δικαίωμα ψήφου που είναι παρόντα εκτός από τις περιπτώσεις που η ψηφοφορία αφορά 

θέματα για τα οποία προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ονομαστική κλήση ή με ανύψωση χορός ή όπως 

αποφασίσει Η Γενική Συνέλευση εκτός από ψηφοφορίες που σύμφωνα με το παρόν 

διεξάγονται μυστικά με ψηφοδέλτιο. Οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη τακτικού μέλους ή την 

διαγραφή μέλους γίνονται μυστικά.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ελέγχει και έχει την ευθύνη της εγκυρότητας της

συμμετοχής του δικαιώματος της ψήφου των μελών και της απαρτίας της Συνελεύσεως.

10. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει:

Α. Τριμελές Προεδρείο των εργασιών της απστελσύμενο από Πρόεδρο και δύο μέλη.

Β. Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές.

11. Η Γενική Συνέλευση για την εκλογή της νέας Διοίκησης πραγματοποιείται κατά τον μήνα 

Νοέμβριο.



Αρθρο 10°

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής υποχρεούνται δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την καΟορισΟείσα ημερομηνία 

της Γενικής Συνέλευσης με θέμα «αρχαιρεσίες» να καταθέσουν έγγραφο δήλωση 

υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη της λήξεως της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 

καταρτίζει και αναρτά σε εμφανή χώρο των γραφείων πίνακα υποψηφιοτήτων για το 

Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 11°: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών ταυ Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

γίνονται κατά τον μήνα Νοέμβριο ταυ χρόνου των εκλογών.

3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε εννιά (9). Μαζί με τα 

τακτικά μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά και τα δύο (2) αναπληρωματικά Οι αναπληρωματικοί 

καταλαμβάνουν τις θέσεις των αποχωρσύντων εμπυττάντων ή αποβισύντων συμβούλων.

4. Τα μέλη του Διοικηπκού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση που πρέπει να γίνει μέσα σε 

δέκα πέντε (15) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση συγκαλούμενα από τον πλειοψηφείσαντα 

Σύμβουλο εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, τον Έφορο Πειθαρχικού, τον Έφορο 

Εγκαταστάσεων και Υλικού, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Βοηθό Ταμία.

5. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υπσχρεούται να παραδώσει στο νέο το αρχείο, τα 

βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα, το υλικό καθώς και κάθε τι που θα υπάρχει στη νομή και κατοχή 

και κυριότητα του Σωματείου.

6. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι περισσότερο από έναν 

μήνα από τις αρχαιρεσίες το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διοικεί το 

Σωματείο και ο Πρόεδρός του εξακολουθεί να τον εκπροσωπεί μέχρι την εκλογή του νέου 

προέδρου, εάν καθυστερεί η συγκρότηση σε Σώμα του νεοεκλεγένιος Διοικητικού 

Συμβουλίου

7. Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή 

εκπτώσεως μειωθεί κάτω από τρία (3) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές πρέπει να 

συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται εκπρόσωπος κάθε κλιμακίου με



δικαίωμα λόγου.

»„Βηη 17°: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ι . ω ί υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 

υποβάλλουν εγγράφως δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) 

ς πριν από την Γενική Συνέλευση.

2 . Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που υπέβαλαν δήλωση στη συνέλευση και 

αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα συνεδριάσεων πριν από την ψηφοφορία 

χωριστά από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκακή Επιτροπή.

3. Επιτυχόνιες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται μέλη 

που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους έναντι των υπολοίπων υποψηφίων.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των 

υποψηφίων που πήραν τον ίδιο αριθμό ψήφων. Ο πρώτοι εννιά (9) επιτυχόντες εκλέγονται 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από πι 

Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και διεξάγονται ως εξής:

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της 

τον Πρόεδρό της και μετά αναλαμβάνει τα καθήκοντα, τοποθετώντας χωριστές ψηφοδόχους

που σφραγίζονται:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Β Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Μετά διανέμει σε κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου ψηφοδέλτια ένα για κάθε μέλος με 

δικαίωμα ψήφου ψηφοδέλτια ένα για κάθε κατηγορία και προσκαλεί τους εκλογείς να 

ψηφίσουν υποδεικνύοντας ή επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Η εκλογή είναι πάντοτε 

μυσακή. Κάθε εκλογέας μετά την εξακρίβωση της ταιπότητάς του ρίχνει τα ψηφοδέλτιά του 

στις αντίστοιχος ψηφοδόχους και υπογράφει την κατάσταση ψηφισάντων Μετά το τέλος της 

ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή προχωρεί 

στην διαλογή των ψήφων, τηρώντας πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής 

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο 

και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, καθορίζοντας συγχρόνως και την σειρά των 

αναπληρωματικών, αναλάγως του αριθμού ψήφων που έλαβε ο καθένας.



Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τη διαλογή των ψήφων και την

ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής και για τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών που υπογράφεται από 

μέλη της και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και μετά παραδίδεται μαζί με όλα 

σχετικά της εκλογής που έγινε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφει q  

σχετική απόδειξη.

Αρθρο 13°: ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μία 

φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον 

τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιολογώντας και το λόγο της αίτησής τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανιαι πέντε (5) 

τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με σχετική 

πλειοψηφία. Προκειμένσυ για προσωπικά θέματα ή όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) μέλη του, 

οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Σε ισοψηφία υπερισχύει η  ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Σε ισοψηφία όταν η 

ψηφοφορία είναι μυστική επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση δεύτερης 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου,

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα μεριμνά;

Α) Για την ουσιαστική εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου.

Β) Για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, των Κανονισμών 

και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Γ) Αποφασίζει την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.

Δ) Καταρτίζει και διορίζει διάφορες επιτροπές.

Ε) Διορίζει το έμμισθο προσωπικό για την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του 

Σωματείου.

ΣΤ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων κ  χρήσεως 

Ζ) Εισηγείται σε ειδικές Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του Καταστατικού και του 

Εσωτερικού Κανονισμού.

Η) Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Σωματείου.

©) Υποχρεούται να καταθέσει επ’ ονόματι του Σωματείου σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή 

Τράπεζας που λειτουργούν νόμιμα στην έδρα του. την περιουσία του σε μετρητά, 

αυτούσια ή επενδυμένη σε χρεόγραφα Εθνικών Δανείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το ποσό υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες



δραχμές. Τα κατατεθειμένα ποσά μπορούν να αναλαμβάνονται εντολή του Διοικητικού 

Συμβουλίου με έκδοση επιταγών που θα έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του 

Ταμία Τα στελέχη των πιο πάνω επιταγών τηρούνται από το Σωματείο.

I) Εγκρίνει την εγγραφή και διστάσει τη διαγραφή δόκιμου μέλους στο και από το
Ί
.Σωματείο.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) κατά 

σειρά τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από ένα απδ τα αναπληρωματικά 

μέλη κατά τη σειρά εκλογής του

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δεν μπορούν να λαμβάνουν καμία 

υλική αμοιβή ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες του.

Λπών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί ΜΙ αντιπροσωπευθεί ή ψηφίσει μέσω 

άλλου ή να θεωρηθεί παρών.

Η παραίτηση οποιουδήποτε αξιωματούχου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το 

αξίωμα που κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και την 

παραίτησή του από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραιτήσεως 

αξιωματούχου μέλους από το αξίωμά του γίνεται νέα εκλογή για το αξίωμα μεταξύ των μελών 

του Διοικητυοού Συμβουλίου.

Αρθρο 14υ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου:

Α. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους και ενώπιον κάθε 

δικαστικής διοικητικής φορολογικής και κάθε άλλης αρχής όπως επίσης ενώπιον κάθε 

οργανισμού, Τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

Β. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακπκές και έκτακτες συνεδριάσεις του, 

προεδρεύει Καυτές πς διευθύνει και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια 

διάταξη.

Γ. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα  έγγραφα που έχουν σχέση με το Σωματείο 

Δ. Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης 

κάθε συναλλαγματική ή επιταγή ή οποιοδήπστε άλλο χρεόγραφο ή αξία 

Ε. Αριθμεί και μονογραφεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί το 

Σωματείο, εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιμελείται της εφαρμογής του 

Καταστατικού και του κανονισμού του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε 

λειτουργία και υπηρεσία του Σωματείου.



Άρθρο 15°: ΚΑΘΙΙΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Σωματείου όταν αυτός κωλύεται ή 

απουσιάζει σε όλα του τα δικαιώματα Επίσης επιφορτίζεται με το έργο δραστηριοποιήι 

του τομέα εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των Εγκαταστάσεων και Υλικού.α. 

Εάν ο Ιΐρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν τους αντικαθιστά ο 

μεγαλύτερος στην ηλικία Σύμβουλος που δεν μπορεί να είναι όμως ούτε ο Γενικός 

Γραμματέας ούτε ο Ταμίας.

Άρθρο 16": ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός I 'ραμματέας του Σωματείου:

Α) Διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, μεριμνά την 

τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικοί') Συμβουλίου. 

Επίσης μεριμνά για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών 

Συνελεύσεων τα οποία επικυρώνει το προεδρείο τους.

Β) Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπιεία του προσωπικού και των υπηρεσιών του 

Σωματείου και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των Επιτροπών και των οργάνων της.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να αναπληρώσει 

και άλλο μέλος του Διοικητικοί) Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Το πρόσωπο 

αυτό δεν πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας.

Άρθρο 17°: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας του Σωματείου:

Α) Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία του Σωματείου ενεργεί τις εισπράξεις και τις 

πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα 

πληρωμών.

Β) Καταθέτει τα χρήματα στο όνομα του Σωματείου σε αναγνωρισμένες Τράπεζες.

Γ) Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον ισολογισμό, απολογισμό 

και τον προϋπολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της 

Εξελεγκηκής Επιτροπής

Δ) Έχει την προσωρινή ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα 

Ε) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με 

απόφασή του να τον αναπληρώσει με άλλο Σύμβουλο που δεν μπορεί να είναι ο I Ιρόεδρος ή ο 

Γενικός Γ ραμματέας



Άρθρο 18°: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ

Α) Ο έφορος Εγκαταστάσεων και Υλικού είναι υπεύθυνος για τις εν γένει εγκαταστάσεις των 

εκπαιδευτικών χώρων που ανήκουν στο Σωματείο καθώς επίσης για το υλικό του Σωματείου. 

Β)\Τηρεί βιβλίο αποθήκης και γνωρίζει πάντα που έχουν διατεθεί τα υλικά,

Γ) Είναι υπεύθυνος να τροφοδοτεί την Πυροσβεστική Υπιρεσία με υλικά εφόσον του ζητηθεί 

από τον εκάστστε διοικητή της.

Δ) Έχει προσωπική ευθύνη για κάθε έξοδο υλικού που γίνεται χωρίς έγγραφο ή χρεωστικό.

Ε) Τούτου σπόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος.

Αρθρο 19“: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Α) Αυτός επιμελείται της εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

οργάνωση εορτών, δεξιώσεων και εκδρομών του Σωματείου. Επιμελείται της λειτουργίας του 

Εντευκτηρίου. Επίσης φροντίζει για το τελετουργικό μέρος στην οργάνωση επιδείξεων, 

εκδηλώσεων κοινωνικού, επιμορφωτικού και οποιοσδήποτε άλλου χαρακτήρα. Είναι 

επιφορτισμένος με τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, των παραγόντων των άλλων 

Σωματείων και εν γένει των φίλων του Σωματείου και διαφόρων φορέων 

Β) Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για τις εκδόσεις του Σωματείου, εφημερίδες, 

περιοδικά και οτιδήποτε άλλο μέσον βοηθά την εξάπλωση της ιδέας του εθελοντισμού και 

γενικά το καλό του Σωματείου.

Γ) Ορίζει αντιπροσώπους για π)ν εκπροσώπηση στα Μ .Μ Έ

Δ) Τούτου απάντα ή κωλυόμενου αντικαθιστά τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος.

Αρθρο 20°: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ

Α) Ο έφορος Πειθαρχματύ είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο όπως αυτό 

μνημονεύεται στο άρθρο 23

Β) Τούτου σπόντα ή κωλυόμενου αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο έφορος Δημοσίων 

Σχέσεων.

Αρθρο 21°: ΚΑΘ1 ΙΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας υποβοηθά το διοικητικό έργο του Προέδρου και του Γενικού 

Γραμματέα

Αρθρο 22°: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΤΑΜΙΑ

Ο Βοηθός Ταμία υποβοηθά το έργο του Ταμία



Άρθρο 23°: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ - ΠΟΙΝΕΣ

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στα μέλη του 

Σωματείου για πειθαρχικά παραπτώματα α ς παρακάτω ποινές:

Α) Έγγραφη επίπληξη (αιροΰ προηγηθεί προφορική)

Β) Αποβολή από τυχόν σεμινάρια 

Γ) Απαγόρευση εισόδου μέχρι και 30 ημέρες

2. Κάθε με υπαίτιο πράξη ή παράλειψη μέλους του Σωματείου ή της Διοικήσεως 

παράβαση των διατάξεων περί σωματείων νομοθεσίας, αποτελεί οπωσδήποτε ανεξαρτήτως 

της τυχόν προβλεπόμενης ποινικής διώξεως ή άλλης νομικής κυρώσεως, πειθαρχικό 

παράπτωμα έναντι του Σωματείου, επισύρων πειθαρχικές κυρώσεις δυνάμενες να εξιχθούν και 

μέχρι αποβολής του υπαιτίου εκ του Σωματείου και πλήρους διαγραφής αυτού κατά το 

ειδικότερων υπό ταυ καταστατικού οριζόμενα

Τα αυτά ως άνω ισχύουν και κάθε μέλος του Σωματείου του οποίου η διαγωγή είναι 

ασυμβίβαστος προς την αξιοπρέπεια του Σωματείου ή ασκεί κακόβουλη κριτική επί 

ληφθείσης «ποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με δικαιολογημένη απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφώ των 

V* των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού καλέσει το μέλος σε 

απολο γία μπορεί να  επιβάλει πς παρακάτω ποινές.

Α) Προσωρινή αποβολή από το Σωματείο

Β) Σε περίπτωση που το ελεγχόμενο μέλος έχει την ιδιότητα του ιδρυτικού, επίτιμου ή 

τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται και εξ αυτού του λόγου να φέρει 

πρόταση στη Γενική Συνέλευση για διαγραφή από τα μητρώα του Σωματείου.

4. Για τις λήψεις αποφάσεων και του υπολογισμού των μελών σκι αρμόδια όργανα 

(Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση) δεν υπολογίζεται ο ελεγχόμενος ο οποίος και 

δεν δικαιούται ψήφο στην περίπτωση αυτή.

Μέλος που διαγράφηκε κατά τα παραπάνω δεν δύναται να  επανεγραφεί.

ΑΡΘΡΟ 24°

1. Οι αποφάσεις του Προέδρου που επιβάλουν ποινές μπορούν να εφεσιβληθούν εντός δέκα 

(10) ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι της οριστικής αποφάσεως δεν 

αναστέλλονται

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως που επιβάλλουν 

ποινές σε κανένα ένδικο μέσο δεν υπόκεινιαι και δεν αναστέλλονται.



Αρθρο 25“: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και όχε« τον έλεγχο εν γένει διειία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος. Ο Πρόεδρός του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεσύται να θέτει στη 

διάθεση της Επιτροπής όλα τα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και

κάθε άλλο βιβλίο που ήθελε ζητήσει

ίϊ  Εξελεγκπκή Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από τη Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την έκθεσή της που οφείλει να παραδώσει 

στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να την περιλάβει στην λογοδοσία του προς τη 

Γενική Συνέλευση Των εργασιών της Επιτροπής προΐστπται το μέλος που έχει πάρει τις 

περισσότερες ψήφους και επί όσων ισοψήφησαν αυτός που ευνοήθηκε με κλήρο.

Αρθρο 26°: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ι.Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθούν 

εφόσον την τροποποίηση προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από το 

1/3 των μελών του. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού η 

Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται 

το μισό πλέον ενός του συνόλου των μελών που δικαιούνται ψήφο. Οι σχετικές αποφάσεις 

λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρισταμένων μελών.

2. Κάθε αίτιγιη και πρόταση για μετιιβολή Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού 

συζητείται μετά ένα (1) μήνα τουλάχιστον από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή την 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Αρθρο 27°: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασισιεί σε ειδική Γενική Συνέλευση η οποία 

βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 τουλάχιστον των μελών που δικαιούνται ψήφο 

και η  απόφαση πρέπει να πορθεί με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων. Σε περίπτωση 

διάλυσης η περιουσία και ο εξοπλισμός του Σωματείου περιέρχεται σε εθελοντικές 

οργανώσεις, που ασχολούνται με θέματα έκτακτων αναγκών και θα ορίζονται από την ειδική 

Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 28°: ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΙΊΑΑ

Το Σωματείο θα φέρει δική του σφραγίδα κυκλική, η οποία θα φέρει άνωθεν τις λέξεις 

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», στα ελληνικά και



αγγλικά, θα απεικονίζει στο μέσο το σχήμα της Λέσβου, εντός του σχήματος θα υπάρχει 

παράσταση αποτελσύμενη από δυο πυροσβέστες με μάνικα και μια φωτιά. (Το σχέδιο αυτό 

υπάρχει στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός των διακριτικών της

Το Σ.Ε.ΓΙΥ.Ν.Λ. τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και εκτός τούτων:

1. Μητρώο μελών

2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικηηκού Συμβουλίου.

3. Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και Εφορευτικών Επιτροπών

4. Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 29 άρθρα, αποτελεί τροποποίηση 

και κωδικοποίηση του από 15-05-2011 καταστατικού, που εγκρίθηκε με την υ π ’ 

αριθμόν 161/2012 απόφαση του Μ ονομελούς Π ρωτοδικείου Μ υτιλήνης και ήδη 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01-03-2015 απόφαση της 

καταστατικής Γ.Σ. που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και ισχύει από την εγγραφή 

των τροποποιήσεων στα τηρούμενα Βιβλία των Σωματείων του Π ρωτοδικείου 

Μ υτιλήνης.

Αρθρο 29°: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Λέσβου).

Μ υτιλήνη, 1 Μ αρτίου 2015

Ο Π ρόεδρος του Δ.Σ.

Α ναστάσιος Μ ακρής

Το παρόν καιααιαχικό επικυριύθηκε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 31-5-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 922

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο

Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης πιστοποιεί ό τ ι :

Ό πω ς προκύπτει από τα βιβλία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, το σωματείο 

με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΉΣΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ»που έχει έδρα τη Μ ΥΤΙΛΗΝΗ και χώρο δραστηριοτήτων τη νήσο Λέσβο, 

αναγνωρίσθηκε με την υ π ’ αριθμ. 53/23-2-2001 απόφαση Μ ονομελούς Πρωτοδικείου 

Μ υτιλήνης και καταχωρήΟηκε στο βιβλίο σωματείων με αριθμό μητρώου 983.

Έ κτοτε και μέχρι χθες, με αποφάσεις του Π ρωτοδικείου Μ υτιλήνης εγκρίΟηκαν οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού του, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο 

βιβλίο σωματείων με τους εξής αριθμούς :

Απόφαση/Διάταξη Α ριθμός Ε π ω ν υ μ ί α

Μ ο νο μ ε λ ο ύ ς

Π ρ ω το δ ικ ε ίο υ

Μ υ τ ιλ ή ν η ς

161 /2012

«ΣΩΜ ΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩ Ν 

Ν ΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ »

Ε ιρ η νο δ ικ ε ίο

Μ υ τ ιλ ή ν η ς
1 8 /2015

«ΣΩΜ ΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩ Ν 

Ν ΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ »

Επίσης δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να διατάσσει την διάλυση αυτού.
Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση της Ελπινίκης 

Κουκούλα, κατοίκου Μ υτιλήνης Λέσβου για κάθε νόμιμη χρήση.
Μ υτιλήνη 31 -5-2016

II ΔΕΣΠΟΙΝΑ


