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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ» 

-------------------------------------------------------------------- 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Επωνυμία- Έδρα – Σκοπός – Μέσα - Διάρκεια 

 
Άρθρο 1ο : Επωνυμία – Έδρα - Διάρκεια 

Ιδρύεται Ένωση Προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικα με την 

επωνυμία «Όμιλος Φίλων Φέτας». Η έδρα της είναι στην Αθήνα (Γ’ Σεπτεμβριου 144, Τ.Κ. 

12251). Η διάρκεια της Ένωσης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση 

του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).  Η διάρκεια μπορεί να 

παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. 

 

Άρθρο 2ο : Σκοπός και μέσα επίτευξης του σκοπού 

Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σκοπός της είναι η συνεργασία όλων των 

μελών της για την αποτελεσματικότερη προστασία της ταυτότητας της φέτας τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Άμεσος σκοπός είναι να ενημερωθούν κατά αρχήν, όλοι οι 

Έλληνες πολίτες, για τους σοβαρότατους κινδύνους που διατρέχει η ταυτότητα της φέτας με 

τις συμφωνίες CETA  & SADC που συνήψε η ΕΕ και όσες άλλες συνάψει και κυρίως για τους 

τρόπους που ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή της επικύρωσης των 

συμφωνιών αυτών από το Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Επίσης μέρος της προσπάθειας θα 

επικεντρωθεί στο να πειστούν όλες οι Αρχές, στην Ελλάδα ώστε να οργανωθεί και να 

διασφαλιστεί η εθνική θέση που είναι η ομόφωνη μη επικύρωση των συμφωνιών από το 

Ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς και την ανατροπή των κακών που έχουν ήδη γίνει μέχρι 

σήμερα στο προϊόν. 

 

Τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα είναι οι δημόσιες ανακοινώσεις, οι 

επιστολές, οι ηλεκτρονικές ταχυδρομήσεις, οι αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

και γενικότερα κάθε νόμιμο μέσο που θα διαφυλάττει, θα προστατεύει, θα αναδεικνύει και 

θα βελτιώνει την ταυτότητα του εθνικού αυτού προϊόντος. Αντιστοίχως, κυρίως μέσω των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα οργανωθεί μια καμπάνια ενημέρωσης με την διαδικασία 

της διάδοσης για τους κινδύνους που διατρέχει και τον μοναδικό τρόπο αποσόβησης τους. 

Στην προσπάθεια αυτή θα κινητοποιηθούν όχι μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αλλά μέχρι 

και ο τελευταίος πολίτης για την προστασία του μοναδικού αυτού εθνικού προϊόντος που 

αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομίας της Ελλάδας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Μέλη – Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών 

 

Άρθρο 3ο : Μέλη 

Α) Μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε πολίτης που αισθάνεται ότι μπορεί να 

συμβάλει στους σκοπούς αυτής της Ένωσης. 
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Β) Η εγγραφή κάθε μέλους θα γίνεται με αίτηση που θα υποβάλει ο ενδιαφερόμενος είτε 

ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή. Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση 

μετά από σαφή αιτιολόγηση αυτή της πράξης. Με την υποβολή της αίτησης το μέλος 

εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο των μελών της Ένωσης, ενημερώνεται τακτικά για τις 

δράσεις της,  συμμετέχει εθελοντικά σε αυτές και εκφράζει την γνώμη του προς το ΔΣ 

σχετικά με θέματα που αφορούν τους σκοπούς της Ένωσης. 

 

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Μελών 

Δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση των μελών προς την Ένωση. 

Η προσχώρηση ή η αποχώρηση κάθε μέλους είναι οικειοθελής και γίνονται και οι δυο με 

την συμπλήρωση σχετικής αίτησης.  

 

Άρθρο 5ο : Απώλεια ιδιότητας μέλους 

Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να χαθεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ και μόνο 

για λόγους που αντιβαίνουν στους σκοπούς της Ένωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Όργανα – Διοίκηση 

Άρθρο 6ο : Γενική Συνέλευση 

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) είναι η εκλογή Διοικητικού Συμβούλιου (ΔΣ) και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, η τροποποίηση καταστατικού, η έγκριση του προϋπολογισμού, 

απολογισμού και των πεπραγμένων του ΔΣ καθώς και η απόφαση για την διάλυση της 

Ένωσης.  

 

Η ΓΣ αποτελείται από τα μέλη της Ένωσης και συνέρχεται τακτικά μια φορά το έτος με 

ηλεκτρονική πρόσκληση η/και ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Ένωσης, τουλάχιστον 10 

ήμερες πριν την συνεδρίαση.  

 

Η Γ.Σ συγκαλείται άπαξ ετησίως και εκτάκτως κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.  Η Γ.Σ συνεδριάζει 
έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστον 50 μέλη  και 
αποφασίζει με πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων σε αυτή 
μελών. Η ΓΣ μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα. Με απόφαση της 
Γ.Σ ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. 
 

Άρθρο 7ο : Το ΔΣ 

Η Ένωση διοικείται από εντεκαμελές ΔΣ. Για την πρώτη θητεία η οποία είναι 3ετης, μέλη 

του ΔΣ ορίζονται τα ιδρυτικά μέλη του και είναι τα εξής: 

1. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ - Πρόεδρος 

2. Ζέρβας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Α’ 

3. Αποστολόπουλος Χρήστος – Αντιπρόεδρος Β’ 

4. Τσακαλίδου Έφη – Γενική Γραμματέας 

5. Γιαννόπουλος Περικλής - Ταμίας  

6. Αιμονιώτη Ειρήνη - Μέλος 
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7. Αλευρίτου Ελένη- Μέλος 

8. Αληχανίδης Ευστάθιος – Μέλος 

9. Εμμανουήλ Γεώργιος - Μέλος  

10. Καλογρίδου-Βασιλειάδου Δέσποινα - Μέλος 

11. Κεχαγιάς Χρήστος - Μέλος 

 

Η σύνθεση των μελών του ΔΣ μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. 

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο και εκτάκτως όταν κρίνει απαραίτητο ο 

Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από τρία τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 

με πλειοψηφία των μελών του ΔΣ και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. Το Δ.Σ μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα τόσο δια 

περιφοράς των θεμάτων (με έντυπο & ηλεκτρονικό τρόπο) όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης . 

 

Άρθρο 8ο : Επίτιμα Μέλη 

Το ΔΣ μπορεί να απονέμει την ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους [ΕΜ] σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα που έχουν σημαντική προσφορά στην προώθηση των σκοπών του Ομίλου στον 

ελληνικό χώρο ή στο εξωτερικό.  

 

Άρθρο 9ο : Εκλογή της Διοίκησης 

Η θητεία του ΔΣ είναι 3ετης. Η θητεία μέλους του Δ.Σ  μπορεί να ανανεωθεί το πολύ για μια 

ακόμη τριετία,  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. 

 

Άρθρο 10ο : Πρόεδρος - Γεν. Γραμματέας – Ταμίας - Αρμοδιότητες 

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος  

 εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και των άλλων αρχών για όλα τα 

σχετικά με την Ένωση ζητήματα,  

 διορίζει δικηγόρους η άλλους πληρεξουσίους και αναθέτει σε αυτούς γενικά η 

ειδικά  την εκπροσώπηση της Ένωσης  

 υπογράφει μετά από εξουσιοδότηση του Συμβουλίου τις συμβάσεις με τρίτους 

 Υπογράφει μόνος ή με τον Γεν. Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα 

 Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Γεν. Συνελεύσεων 

 Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων των συνεδρίασαν του ΔΣ και των 

Γεν. Συνελεύσεων. 

 

Τον Πρόεδρο λόγω κωλύματος η αδυναμίας, αντικαθιστά ένας εκ των δυο Αντιπρόεδρων. 

Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο και τα βιβλία της Ένωσης (εκτός του Ταμείου), την 

σφραγίδα και το μητρώο των μελών και συντάσσει μαζί με τον πρόεδρο τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων.  

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που έχουν την σφραγίδα της Ένωσης 

οποιεσδήποτε εισφορές η έσοδα της Ένωσης. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια 

χρημάτων. 

 



4 
 

 

Άρθρο 11ο : Εξελεγκτική Επιτροπή 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την ίδια Γενική 

Συνέλευση που εκλέγει τα μέλη του ΔΣ για 3ετη επίσης θητεία. Σε αυτή ανατίθεται ο 

έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ., εποπτεύει και ελέγχει τις λογιστικές και 

διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του 

νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ. Δικαιούται να ζητά οποτεδήποτε την 

επίδειξη του υπολοίπου του ταμείου και τηρεί βιβλίο πρακτικών των ενεργειών της και των 

ετησίων εκθέσεων που υποβάλει στην ΓΣ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Πόροι 

Άρθρο 12ο : Πόροι της Ένωσης 

Για την ευόδωση του σκοπού της Ένωσης, τα μέλη εισέφεραν ισότιμα σήμερα το συνολικό 

ποσό των χιλίων ευρώ (€1000). Οι πόροι της Ένωσης περιλαμβάνουν έκτακτες και πάντοτε 

προαιρετικές εισφορές των μελών, χορηγίες, κληρονομιές, έσοδα από εκδηλώσεις, 

εκδόσεις,  χορηγίες από φυσικά η νομικά πρόσωπα, το Ελληνικό Δημόσιο η Ευρωπαϊκούς ή 

Διεθνείς Οργανισμούς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, 

όλο το αποθεματικό της θα πιστωθεί στο ταμείο του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Τροποποίηση του καταστατικού – Διάλυση της Ένωσης– Γενικές Μεταβατικές και Τελικές 

Διατάξεις 

 

Άρθρο 13ο : Τροποποίηση του Καταστατικού 

Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από την ΓΣ των Μελών της Ένωσης μετά 

από εισήγηση του ΔΣ που αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του. 

 

Άρθρο 14ο : Διάλυση της Ένωσης 

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της ΓΣ των Μελών της μετά από εισήγηση του ΔΣ που 

αποφασίζεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του. 

 

Άρθρο 15ο : Σφραγίδα της Ένωσης 

Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει σε κύκλο ολογράφως την επωνυμία της και το 

Έτος Ίδρυσης 

 

Άρθρο 16ο : Τελικές Διατάξεις 

Κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται 

με σχετική απόφαση της ΓΣ, άλλως εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

Η Ένωση μπορεί να γίνει μέλος Σωματείων, Ενώσεων η Οργανισμών εφ όσον αυτό 

εξυπηρετεί τους σκοπούς της. 
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Άρθρο 17ο : 

Το παραπάνω καταστατικό αποτελούμενο από 17 άρθρα, διαβιβάστηκε, συζητήθηκε και 

εγκρίθηκε ομόφωνα στο σύνολο του την 1η Δεκεμβρίου 2017. 

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

Ιδρυτικά μέλη της Ένωσης είναι οι: 

1. Αιμονιώτη Ειρήνη Δημοσιογράφος, Ελ. Αεροπορίας 134, Ν. Αγχίαλος Βόλος 37400. 

ΑΔΤ: ΑΙ855948/04-7-2012 Τ.Α. Αλμυρού Βόλου. ΑΦΜ: 072540380 ΔΟΥ Βόλου 

2. Αλευρίτου Ελένη Ιατρός και Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών η Ποιότητα Ζωής - 

ΕΚΠΟΙΖΩ,  Στουρνάρη 17, 10683 Αθήνα. ΑΔΤ: ΑΙ021502 Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα, ΑΦΜ 

115887362, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. 

3. Αληχανιδης Ευσταθιος ομότιμος καθηγητής  Γαλακτοκομίας του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προξένου Λάμπρου Κορομηλά 48, 54622 

Θεσσαλονίκη. ΑΦΜ   005911693, Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης    

4. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και τ. πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. Άρεως 26, 

Παλαιό Φάληρο. 17562. ΑΔΤ: ΑΜ 095151 Τ.Α. Π. Φαλήρου, ΑΦΜ: 005404173 ΔΟΥ Π. 

Φαλήρου. 

5. Αποστολόπουλος Χρήστος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 

Γαλ/κων Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) Λ. Κηφισίας 340, 15451 Ν. Ψυχικό, Αττική. ΑΔΤ: AN 

052745/1-2-2017 T.A. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ: 056314419 ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής. 

6. Γιαννόπουλος Περικλής ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης Μ. Ασίας 164, 16562 Γλυφάδα, ΑΔΤ: Τ 941095 Τ.Α. Σπάρτης, ΑΦΜ: 

026983390 ΔΟΥ Σπάρτης. 

7. Γεώργιος Εμμανουήλ Γεωργο-οικονομολόγος μέλος  της Πανελλαδικής Επιτροπής 

φορέων Υπεράσπισης της Φέτας (1999-2002  και 2017) και του Δικτύου Ευρωπαϊκών 

 Περιφερειών  ΠΟΠ προϊόντων ΑREPO. Ιουστινιανού 16 Λάρισα 41223. ΑΔΤ 309074 

Υπ.Α. Λαρίσης, ΑΦΜ 031370161 Α’ ΔΟΥ Λαρίσης. 

8. Ζέρβας Γεώργιος καθηγητής και π. Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου 

Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας & Αντιπρόεδρος της 

Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας,   Προύσσης 4, Άγιος Στέφανος Αττικής, Τ.Κ. 145 65. 

ΑΔΤ: AΚ 060488 T.A. Αγ. Στεφάνου, ΑΦΜ: 019168122 ΔΟΥ Κηφισιάς. 

9. Καλογρίδου-Βασιλειάδου Δέσποινα Ομότιμη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας & 

Υγιεινής Τροφίμων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & τ. 

Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ. Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 29Α,  Θεσσαλονίκη 54640, ΑΦΜ: 

046225452,  ΔΟΥ  ΣΤ Θεσσαλονίκης. 

10. Κεχαγιάς Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής Γαλακτοκομίας των ΤΕΙ. Δωδεκανήσου 52Α, 

15235 Βριλήσσια, ΑΔΤ: ΑΒ 201537 Τ.Α. Βριλησσίων, ΑΦΜ: 0151778095 ΔΟΥ 

Χαλανδρίου. 

11. Τσακαλίδου Έφη καθηγήτρια και Δ/ντρια του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευβοίας 33, 15325 Βριλήσσια. ΑΔΤ: AΒ 606767 

Α.Τ. Βριλησσίων, ΑΦΜ: 033124420 ΔΟΥ Χαλανδρίου. 
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ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

1. Αιμονιώτη Ειρήνη  

2.  Αλευρίτου Ελένη  

3. Αληχανίδης Ευστάθιος 

4. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ  

5. Αποστολόπουλος Χρήστος  

6. Γιαννόπουλος Περικλής  

7. Γεώργιος Εμμανουήλ  

8. Ζέρβας Γεώργιος  

9. Καλογρίδου-Βασιλειάδου Δέσποινα 

10. Κεχαγιάς Χρήστος 

11. Τσακαλίδου Έφη  
 
 

Αθήνα, 26-3-2018 


