
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ» 

  

Α. ΣΚΟΠΟΣ 

Η Ένωση συστήνεται ως η φιλελεύθερη πολιτική νεολαία της Ελλάδας με 

σκοπούς κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς. Το όνομα αυτής είναι 

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ” και αγγλιστί “YOUNG LIBERALS GREECE”. Ειδικότερα, 

αλλά μη περιοριστικά, σκοποί της αποτελούν: 

1. Η διάδοση των αρχών του φιλελευθερισμού στην ελληνική κοινωνία με 

έμφαση στη νέα γενιά. 

2. Η προώθηση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του πολιτικού 

πλουραλισμού, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

3. Η αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζει η νέα γενιά στα κοινωνικά 

δρώμενα και η διεκδίκηση περισσότερων ευκαιριών για τους νέους σε 

όλους τους κοινωνικούς τομείς. 

4. Η μελέτη και ανάδειξη των κλασικών φιλελεύθερων έργων Ελλήνων και 

ξένων συγγραφέων και διανοητών. 

5. Η διάδοση στο εξωτερικό της ελληνικής φιλελεύθερης σχολής σκέψης. 

6. Η εκπροσώπηση των φιλελεύθερων νέων Ελλήνων σε φόρα και 

διασκέψεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Β. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Για την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως, μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε 

νόμιμο μέσο, ενδεικτικώς δε:  



1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, 

διαλέξεων και εργαστηρίων είτε ανεξάρτητα είτε με την συνεργασία 

κυβερνητικών ή Ευρωπαϊκών θεσμών και φορέων της Κοινωνίας των 

Πολιτών. 

2. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσα από δράσεις, καμπάνιες και 

διανομή σχετικού υλικού. 

3. Η συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης νέων μελών και ενεργούς 

συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο. 

4. Κάθε δραστηριότητα παρεμφερής με τα ανωτέρω.  

  

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η Ένωση θα είναι αορίστου διαρκείας. Διαλύεται μόνο με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης α) εάν είναι αδύνατη η επίτευξη του σκοπού της, β) σε κάθε άλλη 

περίπτωση κατά την οποία ήθελε κριθεί από τη Γενική Συνέλευση 

επιβαλλόμενη η διάλυση της Ένωσης. Για την λήψη απόφασης για την διάλυση, 

απαιτείται η παρουσία των 3/4 των παρευρισκόμενων τακτικών μελών και η 

πλειοψηφία των 4/5  των παρισταμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου.    

  

Δ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

1. Τα μέλη της Ενώσεως είναι απεριόριστα και διακρίνονται σε τακτικά και 

συνδεδεμένα. 

2. Τακτικά μέλη της Ενώσεως είναι οι κάτωθι υπογεγραμμένοι και όσα 

συνδεδεμένα μέλη έχουν προαχθεί από τη Γενική Συνέλευση αφού 

υποβάλλουν επίσημο αίτημα.  

3. Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν νομικά και φυσικά πρόσωπα, από 

18 έως και την ολοκλήρωση του 35ου έτους ηλικίας, ανεξάρτητα από 

εθνικότητα, φύλο και τόπο κατοικίας. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου, μπορούν όμως να εκφράζουν τις απόψεις τους στα 

όργανα της Ενώσεως. Για να γίνουν τακτικά, τα συνδεδεμένα μέλη 

πρέπει να κλείσουν 1 (ένα) ημερολογιακό έτος στην Ένωση και να 



υποβάλλουν αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση, υπογεγραμμένη από 

τουλάχιστον 2 τακτικά μέλη. 

4. Η ιδιότητα του μέλους παύει με αποχώρηση ή αποβολή/διαγραφή. 

Ειδικά για τα τακτικά μέλη αποχώρηση πρέπει να γίνεται εγγράφως και 

να είναι αιτιολογημένη. Μέχρι την αποχώρησή του, το Μέλος 

υποχρεούται να τηρήσει κάθε υποχρέωση που είχε αναλάβει έναντι της 

Ενώσεως και των μελών της.  

5. Η αποβολή/διαγραφή μέλους επέρχεται όταν α) εκφράζει απόψεις που 

έρχονται σε σύγκρουση με τις ηθικές αρχές της Ενώσεως ή/και β) να 

δυσφημίζει την Ένωση με τη δημόσια συμπεριφορά του ή/και γ) 

συκοφαντεί/προσβάλλει την Ένωση και τους σκοπούς της ή/και δ) έχει 

διαπράξει σοβαρό παράπτωμα σε σχέση με το καταστατικό της 

Ενώσεως ή/και ε) έχει αμελήσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί 

από την Ένωση ή/και στ) έχει εκπέσει σε αδράνεια για εύλογο χρονικό 

διάστημα ή/και ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις 

έναντι της Ενώσεως. Επιπλέον αιτία αποβολής-διαγραφής μέλους 

συντρέχει -λόγω ασυμβίβαστου- όταν η) κάποιο μέλος είναι ταυτόχρονα 

μέλος άλλης πολιτικής/κομματικής νεολαίας. 

6. Για την αποβολή απαιτείται έκκληση της Γενικής Συνέλευσης για την 

απολογία του εγκαλούμενους μέλους. 

7. Για την αποβολή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη 

λήψη της οποίας απέχει υποχρεωτικώς το εγκαλούμενο μέλος.  

8. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Ένωσης όποιος (α) έχει παραπεμφθεί στο 

δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 

663/1977, (β) όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα 

πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση 

και (γ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 

2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

9. Κάθε τακτικό και συνδεδεμένο μέλος καταβάλει αρχική εισφορά που 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 



Όργανα της Ενώσεως είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η 

Ελεγκτική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει ρόλους στα 

μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες της Ένωσης.  

1.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη της 

Ενώσεως. Έχει αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα που 

δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου. Η Γενική 

Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για την 

τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού, την είσοδος ή 

αποβολή μέλους και την επαύξηση των υποχρεώσεων των 

μελών.  

Β. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε τακτική ή και σε έκτακτη συνεδρίαση. Έκτακτη 

συνεδρίαση μπορεί να συγκληθεί μετά από αίτημα του ½ των 

μελών. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται εγγράφως ή μέσω email 

σε κάθε μέλος (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία 

σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Εγκρίνει (α) την ετήσια 

έκθεση των πεπραγμένων της Ενώσεως και τον απολογισμό του 

προηγούμενου έτους, (β) τον προϋπολογισμό του επόμενου 

έτους. Απαρτία: η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν 

παρίσταται ή εκπροσωπείται το 1/2  του αριθμού των τακτικών 

μελών πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες ορίζεται 

διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου με 

νέα πρόσκληση εντός οκτώ (8) ημερών από τη χρονολογία της 

ματαιωθείσας συνεδρίασης και θεωρείται ότι η απαρτία έχει 

επιτευχθεί εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το 1/5 

τουλάχιστον των τακτικών μελών. 

  

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  



Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται για 

μια διετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι ελευθέρως ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση. Η υπηρεσία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη. 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί, διαχειρίζεται, ρυθμίζει και κατευθύνει όλες 

τις υποθέσεις και τις εργασίες της Ενώσεως, λογοδοτεί δε προς τούτο στη 

Γενική Συνέλευση.  

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά 

κάθε μήνα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο προ τριών (3) ημερών και είναι σε 

απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τέσσερα (4) μέλη του. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Οι συζητήσεις και 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ και υπογράφονται από όλους τους παρόντες. 

Δ. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα ή τον 

αναπληρωτή του. 

Ε. Με αίτηση του 1/3 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική  Συνέλευση. Η αίτηση 

περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.  

  

ΣΤ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

1. Η πτώχευση ή η θέση υπό εκκαθάριση ή η παύση των εργασιών ή ο θάνατος 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, οποιουδήποτε των μελών δεν συνεπάγεται 

οποιοδήποτε αποτέλεσμα για την Ένωση, η οποία θα συνεχίζεται μεταξύ των 

λοιπών μελών.  

2. Σε περίπτωση λύσης, η περιουσία της Ενώσεως διανέμεται μεταξύ των 

μελών της ανάλογα με την οικονομική συνεισφορά τους. Κατά την ίδια αναλογία 

κατανέμονται και οι τυχόν υφιστάμενες ζημιές.  

3. Μετά τη λύση της, η Ένωση βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστές 

ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου επιλεγόμενο δια κληρώσεως.  



4. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ή για το 

οποίο υπάρχει ασάφεια, θα ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με 

τα άρθρα του Α.Κ. 

Το καταστατικό αυτό, το οποίο αποτελείται από 6 άρθρα, συζητήθηκε, 

εγκρίθηκε και υπογράφηκε σήμερα την 31η Ιουλίου 2020 από τα μέλη της 

Γενικής Συνέλευσης, όπως αναγράφονται κάτωθι: 

 



 

Rule of the Procedure of the non-profit organization 

“Young Liberals Greece” 

A. Purpose 

The union is founded as the liberal political youth of Greece with commonwealth and 

not-for-profit purposes. Its name is “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ”, “YOUNG LIBERALS 

GREECE” in English. Specifically, but not exclusively, its goals are: 

1. To spread the principles of liberalism in Greek society, with an emphasis to the 

youth. 

2. To promote the ideas of liberty, democracy, political pluralism, just state and 

human rights. 

3. To increase the impact of the youth in societal events and to claim increased 

opportunities for the youth in all societal sectors. 

4. To study and promote classical liberal works of Greek and foreign writers and 

thinkers. 

5. To communicate abroad the Greek liberal school of thought. 

6. To represent the Greek liberal youth in forums and conferences, in Greece and 

abroad. 

 

B. Achievement of goals 

In order to achieve the goals of the Union, any lawful means can be used, indicatively: 

1. Organizing events, conferences, seminars, lectures and workshops either 

independently or through collaborating with governmental or European 

institutions and carriers of the Civil Society. 

2. Informing the public through initiatives, campaigns and by sharing relevant 

content. 



3. Systematically trying to attract new members and actively participating in the 

public speech. 

4. Every action similar to the aforementioned. 

 

C. Duration 

The Union is of indefinite duration. It can only be dissolved with a decision of the 

General Meeting if a) it is impossible to achieve its goal, b) in any other occurrence 

under which the General Meeting decided the dissolution of the Union necessary. In 

order to take the decision for dissolution by the General Meeting, it is required that 3 / 

4 of the regular members are present and a majority of the 4 / 5 of the bystanding and 

eligible to voting. 

 

D. Members of the Union 

1. The members of the Union are unlimited in number and are divided into regular 

and connected members. 

2. Regular members of the union are the below signatories and the connected 

members that have been promoted by the General Meeting after submitting an 

official request. 

3. Connected members can become legal entities and individuals aged 18 to 35 

years old, regardless of their nationality, gender, and place of residence. 

Connected members do not hold the right to vote but are entitled to expressing 

their opinions to the institutions of the Union. For connected members to become 

regular ones, they should be members of the Union for a minimum of 1(one) full 

calendar year and to submit a request to the General Meeting, signed by at least 

2(two) regular members. 

1. Membership status stops after withdrawal or suspension/deletion. Especially 

for regular members, withdrawal from membership should be stated in writing 

and be justified. Until her/his withdrawal, the member is required to abide by 

every obligation she/he has undertaken against the Union and its members. 

2. The suspension/deletion of a member is coming when a) she/he expresses 

opinions that contradict the moral code of the Union, and/or b) she/he defames 

the Union with her/his public behaviour, and/or c) slanders/insults the Union 



and its purpose, and/or d) she/he has committed a serious offense related to 

the articles of association of the Union, and/or e) she/he has neglected the 

duties assigned by the Union, and/or f) has stayed inactive for a reasonable 

amount of time, and/or g) has not fulfilled her/his financial obligations towards 

the Union. An additional reason for suspending/deleting a member is -due to 

irreconcilable- when h) the member is at the same time a member of another 

political/partisan youth organization. 

3. In order to suspend membership, calling the General Meeting for the plea of the 

accused member is required. 

4. In order to suspend membership, the decision of the General Meeting is 

required, during the process of which the accused member is mandatorily 

abstaining. 

5. Membership status in the Union cannot be granted to whoever (a) has been 

brought to court for a felony summoned according to the Ν. 663/1977, (b) has 

been deprived of their political rights with a final decision, for the full length of 

the deprivation, and (c) has been punished according to the provisions of article 

130 of N. 2725/1999 and for the full duration of the penalty. 

6. Every regular and connected member pays the initial contribution set by the 

Board of Directors. 

 

E. Institutions of the Union 

The institutions of the Union are the General Meeting, the Board of Directors and the 

Board of Review. The Board of Directors can assign roles to the members according 

to the needs of the Union. 

1. General Meeting 

a. The Genera Meeting consists of the regular members of the Union. It 

has jurisdiction and decides on every topic that does not fall under the 

duties of another institution. The General meeting is the only responsible 

institution to decide over changes in the provisions of the article of 

association, to grant or suspend membership and to increase the roles 

of members. 



b. The General Meeting meets at least once a year, after invitation of the 

President of the Board of Directors in a regular or extraordinary meeting. 

An extraordinary meeting can be assembled after a petition of 1 / 2 of 

the members. The invitations are sent in writing or via email to every 

member at least 10(ten) days before the date of the General Meeting. It 

approves (a) the annual activity report of the Union and the account of 

the past year, (b) the budget of the next year. Quorum: The General 

Meeting is in quorum when at least 1 / 2 of the regular members are 

present or represented, excluding the cases in which this document 

dictates otherwise. In case where quorum cannot be achieved, the 

General Meeting is assembled with a new invitation within 8(eight) days 

from the date of the postponed assembly and in this case quorum is 

achieved when at least 1 / 5 of the regular members is present or 

represented. 

2. Board of Directors 

a. The Board of Directors consists of seven(7) members who are elected 

on a two-year term by the Regular General Meeting. The members of 

the Board of Directors are freely recalled by the General Meeting. The 

service of the members of the Board of Directors is not paid. 

b. The Board of Directors manages, regulates and directs all the cases and 

tasks of the Union and is accountable to the General Meeting. 

c. The Board of Directors assembles at least once a month, after invitation 

of the President, at least three(3) days before the date and is in quorum 

when at least four(4) of its members are present or represented. The 

Board of Directors decides based on absolute majority. The discussions 

and decisions of the Board of Directors are registered in summary in a 

special book of MINUTES and are signed by all the participants present. 

d. In every assembly, the MINUTES are taken by the Secretary or the 

deputy secretary. 

e. With a petition of 1 / 3 of the financially settled regular members, the 

Board of Directors is obliged to call an Extraordinary General Meeting. 

The petition includes the subject of the agenda. 

 



F. Termination of the Union 

1. Bankruptcy or placement under liquidation or suspension of activities or the 

death of individuals, whoever the member, implies no result for the Union, which 

will continue within the rest of the members. 

2. In case of termination, the property of the Union is distributed among its 

members according to their financial contributions. Any possible damages will 

also be distributed in a similar way. 

3. After its termination, the Union is placed under liquidation. The President, the 

Vice President and one member of the Board of Directors chosen through ballot 

are appointed as liquidators. 

4. Every issue that is not prescribed by the provisions of the current document or 

for which there is lack of clarity, will be regulated by the General Meeting, 

according to the articles of A.K. 

 

This charter, which consists of 6 articles was discussed, approved and signed today, 

on the 31st of July 2020 from the members of the General Meeting, as mentioned 

below: 

 


