
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΕΛΛΑΔΑ» 

«WOMEN IN FILM AND TELEVISION-GREECE» 

______________________________ 

Άρθρο  1ο: Επωνυµία  

Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία: «Γυναίκες στον Κινηµατογράφο και 

στην Τηλεόραση - Ελλάδα». Για την δραστηριότητα του σωµατείου στην Ελλάδα και 

στην αλλοδαπή η επωνυµία του θα αποδίδεται και στην αγγλική γλώσσα ως: «Women in 

Film and Television - Greece» και ως διακριτικό γνώρισµα του σωµατείου θα 

αποδίδεται το ακρωνύµιο: «WIFT-GR». Το σωµατείο είναι µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, µη µετοχικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και διέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από των άρθρων 78επ. ΑΚ. 

Άρθρο  2ο: Έδρα  

Ως έδρα του σωµατείου ορίζεται ο Δήµος Χαλανδρίου και συγκεκριµένα η 

οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Αγαµέµνονος 13Α. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του, το σωµατείο δύναται, για την ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων του και την ευόδωση των σκοπών του, να ιδρύει και να διατηρεί 

υποκαταστήµατα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 

Άρθρο  3ο: Σκοπός   

Ο σκοπός του σωµατείου είναι πολιτιστικός, κοινωνικός και εκπαιδευτικός 

στο πλαίσιο προβολής και καθιέρωσης του έργου των γυναικών κυρίως στους τοµείς 

δραστηριότητας του κινηµατογράφου (film) και της τηλεόρασης (television) και 

εξειδικεύεται ως εξής: 

1. Η δηµιουργία ίσων ευκαιριών και ευκαιριών καριέρας για τις γυναίκες που εργάζονται 

στον χώρο του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας 

των φύλων και της ίσης µεταχείρισης 

2. Η παροχή δυνατότητας των µελών του σωµατείου για ανταλλαγή γνώσεων και 

επαγγελµατικών απόψεων µε σκοπό την βελτίωση της θέσης των γυναικών που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς αυτούς  

3. Η ενθάρρυνση, αναγνώριση, ανάδειξη, προώθηση και διάδοση του έργου των 

γυναικών στον Κινηµατογράφο, την Τηλεόραση και το χώρο των οπτικοακουστικών 
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µέσων για την επίτευξη υψηλών στόχων και διακρίσεων 

4. Η προβολή και προώθηση της συνεργασίας του σωµατείου ως φορέα µε τον 

κινηµατογράφο και την τηλεόραση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

5. Η συνεργασία του Ελληνικού σωµατείου µε τα σωµατεία ή οργανισµούς «WIFT» των 

υπολοίπων χωρών και µε τον οργανισµό «WIFTΙ» (Women in Film and Television 

International) που υπηρετούν τους ίδιους ή όµοιους σκοπούς καθώς και η συµµετοχή του 

σωµατείου ως µέλους σε νοµικά πρόσωπα µε όµοιους σκοπούς 

6. Η διαρκής ενηµέρωση των µελών του σχετικά µε θέµατα και εξελίξεις που αφορούν ή 

επηρεάζουν τις γυναίκες στους παραπάνω τοµείς 

7. Η παρέµβαση, υπέρ των µελών του ή σε σχέση µε θέµατα που άπτονται του σκοπού 

του, ενώπιον δηµόσιων και κρατικών φορέων, δικαστικών ή διοικητικών και 

ανεξάρτητων αρχών 

8. Η αναγνώριση, καταξίωση και διάδοση στο ευρύ κοινό του ρόλου των γυναικών στην 

ανάπτυξη της τέχνης, του Κινηµατογράφου εν γένει καθώς και κάθε άλλου 

οπτικοακουστικού έργου. 

9. Η διαρκής ενηµέρωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση και επιµόρφωση των µελών σε ό,τι 

αφορά στις νέες τεχνολογίες και ιδέες στο χώρο του Κινηµατογράφου, της Τηλεόρασης 

και κάθε άλλου οπτικοακουστικού µέσου. 

10. H ενηµέρωση των µελών για την ψήφιση και δηµοσίευση νόµων που αφορούν στην 

προστασία της πνευµατικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, να διασφαλίζει τα δικαιώµατα 

των γυναικών που απασχολούνται στον τοµέα του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης, 

να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ενηµέρωσης επ’ αυτών 

11.  Η ανάπτυξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας µεταξύ των µελών του 

σωµατείου, η σύσφιξη των φιλικών και κοινωνικών σχέσεων των µελών και η προαγωγή  

της αλληλοκατανόησης, της φιλίας και της αλληλεγγύης µεταξύ τους. 

12. Η σύσφιξη των δεσµών και των σχέσεων των µελών του σωµατείου µε πρόσωπα µε 

κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς και η δικτύωση του µε τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 

ή διεθνείς οργανισµούς γυναικών κινηµατογραφιστριών. 

13. Η επαφή, επικοινωνία και συνεργασία µε αρµόδιους φορείς (επιστηµονικούς, 

πολιτιστικούς, οικονοµικούς, καλλιτεχνικούς κτλ.) για θέµατα που άπτονται της τέχνης 

και της τεχνολογίας του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης και κάθε οπτικοακουστικού 
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µέσου. 

14. Η δηµιουργική, τεχνική και αισθητική καθιέρωση και προαγωγή της Έβδοµης Τέχνης 

χωρίς πολιτικό, θρησκευτικό, συνδικαλιστικό, οικονοµικό ή  κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

Άρθρο  4ο: Μέσα  εκπλήρωσης  του  σκοπού  

Για την επίτευξη των σκοπών του το σωµατείο δύναται να ασκεί κάθε 

είδους νόµιµη δραστηριότητα και εντελώς ενδεικτικά: 

1. Να διοργανώνει ή συνδιοργανώνει σεµινάρια ή κύκλους σπουδών ή συνέδρια ή 

ηµερίδες ή διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 

2. Να διοργανώνει προβολή ταινιών, ντοκιµαντέρ, ταινιών µικρού µήκους, µεγάλου 

µήκους, µυθοπλασίας, κινούµενων σχεδίων, εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, 

κινηµατογραφικών φωτογραφιών και λοιπού κινηµατογραφικού υλικού στην Ελλάδα ή 

στην αλλοδαπή 

3. Να συνεργάζεται µε ενώσεις και φορείς τοπικούς ή κρατικούς, ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς για την προώθηση των σκοπών του 

4. Να δηµιουργεί και να διατηρεί διαδικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες), να ιδρύσει 

βιβλιοθήκη και συλλογή ταινιών, να καταγράφει και να συγκεντρώνει έργα γυναικών 

από τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση δηµιουργώντας αρχεία και βάσεις 

δεδοµένων, να εκδίδει συγγράµµατα και περιοδικά, ενηµερωτικά δελτία και 

προγράµµατα, προµηθεύεται και διαθέτει έντυπο λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό και 

επιστηµονικό υλικό καθώς και πολυµεσικές εφαρµογές 

5. Να διοργανώνει διαγωνιστικά φεστιβάλ και να απονέµει βραβεία 

6. Την προσπάθεια για βελτίωση του θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου για την 

κατοχύρωση, ανάπτυξη και ανάδειξη του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης σε 

πνευµατικό, καλλιτεχνικό και οργανωτικό επίπεδο δοµών 

7. Με την συνεργασία µε ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστηµίων και σχολών για την 

επίτευξη υποτροφιών και κινήτρων επαγγελµατικής αποκατάστασης των µελών 

8. Με την συµµετοχή του σωµατείου σε όµοιους οργανισµούς και σωµατεία σε 

παγκόσµιο επίπεδο συνεργασίας 

9. Με την διενέργεια ερευνών και µελετών για την συµβολή των γυναικών στην 

ανάπτυξη αυτών των τοµέων δραστηριότητας  
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Άρθρο  5ο: Πόροι  

Πόροι του Σωµατείου, οι οποίοι θα διατίθενται αποκλειστικά για την 

επίτευξη των σκοπών του είναι τα πάσης φύσεως έσοδα και προσόδοι και ενδεικτικά: 

1. Εισφορές εγγραφής, τακτικές ενιαύσιες συνδροµές και έκτακτες συνδροµές όλων των 

µελών 

2. Δωρεές από καταχωρήσεις και δηµοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του σωµατείου. 

3. Δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, χορηγίες και εν γένει παροχές εξ ελευθεριότητας 

φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, Ελληνικών και 

αλλοδαπών ιδρυµάτων και κάθε άλλου φορέα ή οργανισµού. Ειδικά για τις κληρονοµίες 

που καταλείπονται στο σωµατείο γίνονται δεκτές µε το ευεργέτηµα της απογραφής. 

Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές µετά από έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης των µελών που παρέχεται µε πλειοψηφία των µισών τουλάχιστον τακτικών 

µελών. 

4. Επιχορηγήσεις από διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Προγράµµατα 

Δηµοσίων Επενδύσεων  

5. Εισπράξεις από εκθέσεις, παραστάσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, µπαζάρ, εκδηλώσεις, 

εκδροµές, λαχειοφόρους αγορές, εράνους, διαλέξεις οργανωµένες από το σωµατείο, 

κυκλοφορία δελτίων, εντύπων κτλ. 

6. Τα έσοδα από την εν γένει κινητή και ακίνητη περιουσία του σωµατείου και 

7. Κάθε άλλο έσοδο που θα πραγµατοποιηθεί από την δραστηριότητα του σωµατείου, η 

οποία δεν αντιτίθεται στον νόµο και στις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο  6ο: Διάρκεια  

Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται και συµφωνείται ως αόριστη. 

Άρθρο  7ο: Μέλη  (Τακτικά ,  Δόκιµα ,  Επίτιµα  και  Φίλοι) 

Τα µέλη του σωµατείου (πλην των φίλων) είναι µόνον γυναίκες και 

διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: 1) Τακτικά Μέλη, 2) Δόκιµα Μέλη, 3) 

Επίτιµα Μέλη και 4) Φίλοι. 

1) Τακτικά Μέλη µπορούν να γίνουν µόνο γυναίκες που ασκούν ενεργή επαγγελµατική 

δραστηριότητα στο χώρο του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης ή άλλου 

οπτικοακουστικού µέσου, είτε µπροστά είτε πίσω από την κάµερα, και ενδεικτικά 
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εργάζεται σε οποιαδήποτε θέση (καλλιτεχνική ή τεχνική) στον τοµέα δραστηριότητας 

κινηµατογράφου ή τηλεόρασης ή θεάτρου, όπως λχ κινηµατογραφιστές, παραγωγοί, 

σεναριογράφοι, ηθοποιοί, οπερατέρ, τεχνικού κινηµατογράφου (καλλιτεχνικού 

συντελεστή) διευθυντές φωτογραφίας, κριτικοί κινηµατογράφου, σκηνοθέτες, 

θεωρητικοί του κινηµατογράφου, ιστορικοί του κινηµατογράφου ακόµα και δικηγόροι, 

λογιστές, οικονοµολόγοι και πληρούν µία εκ των δύο (2) παρακάτω προϋποθέσεων: 

α) Εµφαίνεται και είναι καταχωρηµένη στη Διεθνή Βάση Κινηµατογραφικών Δεδοµένων 

(International Movie Database IMDB) ή 

β) Έχει τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελµατικής εµπειρίας σε κάποιον από τους 

παραπάνω τοµείς (κινηµατογράφος, τηλεόραση, θέατρο, άλλο οπτικοακουστικό µέσο) 

και δύναται να παρουσιάσει το έργο της οποτεδήποτε της ζητηθεί   

2) Δόκιµα Μέλη είναι γυναίκες που έχουν δύο (2) έτη τουλάχιστον επαγγελµατικής 

εµπειρίας στους παραπάνω τοµείς.  

3) Επίτιµα Μέλη είναι όσες γυναίκες από κάθε τοµέα δραστηριότητας (ακόµη και εκτός 

Κινηµατογράφου ή Τηλεόρασης) έχουν σηµαντική προσφορά και στηρίζουν το έργο και 

τον ρόλο του Κινηµατογράφου, της Τηλεόρασης κλπ.  

4) Φίλοι του Σωµατείου είναι όσα φυσικά (και άνδρες) ή νοµικά πρόσωπα εκφράζουν το 

ενδιαφέρον τους και βρίσκονται σε συνεργασία µε το σωµατείο.  

Άρθρο  8ο: Είσοδος  νέων  µελών   

Η εγγραφή µέλους ή φίλου του σωµατείου γίνεται: α) έπειτα από 

συµπλήρωση έγγραφης αίτησης του ενδιαφεροµένου, που είναι προδιατυπωµένη από το 

Σωµατείο και υποβολή του βιογραφικού του σηµειώµατος προς το Διοικητικό Συµβούλιο 

του σωµατείου, β) άλλως µετά από πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών µελών του 

σωµατείου προς τον συγκεκριµένο υποψήφιο για την απόκτηση της ιδιότητας του 

Μέλους (Τακτικού, Δόκιµου, Επίτιµου ή Φίλου σύµφωνα µε την πρόταση των δύο (2) 

Τακτικών Μελών).  

Το Διοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί µε διακριτική ευχέρεια και κατά την 

κρίση του την συνδροµή των προϋποθέσεων που περιγράφονται στην διάταξη του 

άρθρου «7» του παρόντος (ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση των µελών σύµφωνα µε το 

άρθρο «7») µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο δύναται δε να ζητήσει από τον υποψήφιο 

την παρουσίαση κάποιου έργου του.  
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Η διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική και διενεργείται ως εξής:  

Προκειµένου ο υποψήφιος να λάβει την ιδιότητα του µέλους του σωµατείου 

συγκαλείται το Διοικητικό Συµβούλιο µε την απαρτία που ορίζεται στην διάταξη του 

άρθρου «20» του παρόντος και λαµβάνεται απόφαση µε ανοικτή ψηφοφορία και 

απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων υπέρ του υποψηφίου. Σε περίπτωση µη ακέραιων 

αριθµών ευνοείται ο υποψήφιος. 

Με την ανακήρυξη του υποψηφίου ως µέλους του σωµατείου, αυτός αποκτά 

το σύνολο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των µελών.  

Τα Δόκιµα Μέλη δύνανται να προαχθούν σε Τακτικά Μέλη, εφόσον 

συµπληρώσουν µία εκ των δύο (2) παραπάνω προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 

«7.1 εδ. α΄ ή β΄» και υποβάλουν τα ίδια σχετική έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό 

Συµβούλιο του Σωµατείου, που εγκρίνει την αίτηση του υποψηφίου µε την απαρτία που 

ορίζεται στην διάταξη του άρθρου «20» του παρόντος και λαµβάνεται απόφαση µε 

ανοικτή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων υπέρ του υποψηφίου. Σε 

περίπτωση µη ακέραιων αριθµών ευνοείται ο υποψήφιος. 

Άρθρο  9ο: Αποχώρηση  µελών  

Όλα τα µέλη του σωµατείου (τακτικά, δόκιµα, επίτιµα και φίλοι της 

ένωσης) έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από αυτό µετά από έγγραφη γνωστοποίηση 

προς το Διοικητικό Συµβούλιο.  

Τα αποχωρούντα µέλη ουδέν δικαίωµα έχουν στην περιουσία του 

σωµατείου, ούτε αξίωση επιστροφής συνδροµών προηγούµενων ετών. Το µέλος που 

αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει την εισφορά του ανάλογα µε τον χρόνο που 

διετέλεσε µέλος του σωµατείου.  

Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του σωµατείου, το τελευταίο 

απαγορεύεται, µετά την αποχώρησή του, να κάνει χρήση µε οιοδήποτε τρόπο του 

διακριτικού τίτλου: «WIFT-GR». 

Άρθρο  10ο: Πειθαρχικός  Έλεγχος  -  Αποβολή  µελών   

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συµβούλιο και σε 

εξαιρετική περίπτωση κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου από την Γενική 

Συνέλευση και συνίσταται σε: 

α) Επίπληξη. 
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β) Οριστική αποβολή του µέλους από το σωµατείο. 

Πριν την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αποβολής µέλους του 

Σωµατείου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να αποστείλει έγγραφη πρόσκληση 

στο προς αποβολή µέλος µε την οποία να το καλεί να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού 

Συµβουλίου προς παροχή εξηγήσεων, στην πρόσκληση δε αυτή πρέπει να διατυπώνονται 

περιληπτικά οι λόγοι για τους οποίους υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο (δικαίωµα 

προηγούµενης ακρόασης του µέλους).   

Η αποβολή µέλους του σωµατείου γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου µε την απαρτία που ορίζεται στην διάταξη του άρθρου «20» του παρόντος 

και λαµβάνεται απόφαση µε ανοικτή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία υπέρ της 

αποβολής του µέλους ή σε εξαιρετική περίπτωση κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συµβουλίου από την Γενική Συνέλευση µε την απαρτία της διάταξης του άρθρου 16 εδ. 

α΄ του παρόντος, µε µυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία υπέρ της αποβολής, 

όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος και ενδεικτικά για τους παρακάτω, οι οποίοι δεν 

απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά: 

α) Η συµπεριφορά και οι πράξεις ή παραλείψεις του µέλους είναι ασυµβίβαστες µε την 

ιδιότητά του µέλους ή αυτές αντίκεινται στον σκοπό του σωµατείου. 

β) Μη συµµόρφωση του µέλους µε τις αποφάσεις των οργάνων του σωµατείου. 

γ) Παραβίαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. 

δ) Καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδροµής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

των τεσσάρων (4) ετών. 

ε) Για οποιοδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο ο οποίος συνιστά νόµιµο λόγο αποβολής µέλους 

του σωµατείου. 

Σε περίπτωση αποβολής µέλους του σωµατείου, το τελευταίο απαγορεύεται, 

µετά την αποβολή του, να κάνει χρήση µε οιοδήποτε τρόπο του διακριτικού τίτλου: 

«WIFT-GR». 

Σε περίπτωση οριστικής αποβολής, το µέλος έχει το δικαίωµα να προσφύγει 

στον Πρόεδρο Πρωτοδικών σύµφωνα µε τους όρους και της προϋποθέσεις της διάταξης 

του άρθρου 88 ΑΚ. 

Μέλος που αποβλήθηκε µπορεί να αποκτήσει και πάλι την ιδιότητα του 

µέλους µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα.  



 
 

8 
 

8 

Άρθρο  11ο: Δικαιώµατα  µελών   

Τα Τακτικά Μέλη υπό την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους 

υποχρεώσεις προς το σωµατείο έχουν τα παρακάτω δικαιώµατα: 

α) Ισότιµη συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις. 

β) Έκφραση των απόψεών τους διά της ψήφου τους.  

γ) Εκλογή των αιρετών µελών των οργάνων του σωµατείου (δικαίωµα εκλέγειν). 

δ) Θέση υποψηφιότητας των ιδίων ως αιρετών µελών των οργάνων του σωµατείου 

(δικαίωµα εκλέγεσθαι). 

ε) Απόλαυση των ωφεληµάτων και όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από την 

ιδιότητά τους ως µελών του σωµατείου και 

στ) Ελεύθερη αποχώρηση από το σωµατείο. Μέλη που αποχωρούν, δύνανται να 

επανεγγραφούν. 

Τα Δόκιµα και Επίτιµα Μέλη και οι Φίλοι της Ένωσης απολαµβάνουν τα 

ίδια ως άνω δικαιώµατα υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των οικονοµικών τους 

υποχρεώσεων σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου «12» του παρόντος, όπως ενδεικτικά 

συµµετοχής και έκφρασης των απόψεων τους στις Γενικές Συνελεύσεις κλπ, πλην, όµως, 

στερούνται του δικαιώµατος ψήφου ή θέσεως σε υποψηφιότητα, ήτοι του δικαιώµατος 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα οποία απολαµβάνουν αποκλειστικά και µόνον τα τακτικά 

µέλη.   

Άρθρο  12ο: Υποχρεώσεις  µελών  και  φίλων   

Όλα τα Μέλη και οι Φίλοι του σωµατείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

α) Συµβολή µε όλες τις δυνάµεις και τα µέσα που διαθέτουν στην πραγµάτωση και 

υλοποίηση του σκοπού του σωµατείου και αποχή από οιαδήποτε ενέργεια, η οποία 

έρχεται σε αντίθεση µε τον σκοπό αυτό ή αντιστρατεύεται τον µη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα του ή στοχεύει στην επιδίωξη των ατοµικών συµφερόντων των µελών. 

β) Παράσταση στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις, στις διοργανώσεις και σε 

όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες του σωµατείου. 

γ) Επίδειξη στις µεταξύ τους σχέσεις συναδελφικής συµπεριφοράς και αλληλεγγύης.   

δ)  Συµµόρφωση µε την νοµοθεσία που αφορά στα σωµατεία και στις διατάξεις του 

καταστατικού και ιδίως στον σκοπό του σωµατείου και στις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των µελών. 
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ε) Εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων προς το σωµατείο. Ειδικότερα, όλα τα 

µέλη και οι φίλοι υποχρεούνται σε:  

- Εφάπαξ καταβολή ποσού τριάντα (30,00) ευρώ ως δαπάνη εγγραφής κατά τον χρόνο 

εισόδου του εκάστοτε µέλους στο σωµατείο. 

- Ετήσια καταβολή ποσού είκοσι (20,00) ευρώ ως ενιαύσια τακτική συνδροµή.  

- Καταβολή έκτακτης συνδροµής, κατόπιν απόφασης της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης του σωµατείου µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου για την 

αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων οικονοµικών αναγκών του. 

Τα παραπάνω ποσά δύνανται να αυξοµειώνονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες του σωµατείου µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µετά από εισήγηση του 

Διοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο  13ο: Όργανα   

Όργανα του σωµατείου συνιστούν: 

1. Γενική Συνέλευση των Μελών. 

2. Διοικητικό Συµβούλιο. 

3. Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου και 

4. Εκτελεστική Διευθύντρια. 

Άρθρο  14ο: Γενική  Συνέλευση  

Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο όργανο του σωµατείου 

και έχει γενική αρµοδιότητα, ήτοι αποφασίζει για όλα τα θέµατα που άπτονται του 

σκοπού του σωµατείου και για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου 

οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη. Η Γενική Συνέλευση 

ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται να τα 

παύει οποτεδήποτε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στην Γενική Συνέλευση 

δύνανται να συµµετέχουν όλα τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη (τακτικά, δόκιµα, 

επίτιµα και φίλοι της ένωσης), πλην όµως δικαίωµα ψήφου απολαµβάνουν µόνον τα 

τακτικά µέλη. Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, τα παρόντα 

µέλη εκλέγουν την Πρόεδρο και τη Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης ενώ µέχρι την 

εκλογή τους προεδρεύει αυτής η Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση των µελών διακρίνεται σε: α) Τακτική Γενική 

Συνέλευση και β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται µία (1) φορά τον χρόνο εντός του 

πρώτου τριµήνου κάθε έτους µετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου 

σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου «15» του παρόντος. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την εξυπηρέτηση του 

συµφέροντος του σωµατείου, όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συµβούλιο, άλλως 

αν υποβληθεί εγγράφως σχετικό αίτηµα από το 1/5 των ταµειακά τακτοποιηµένων 

τακτικών µελών ή από την Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου σε περίπτωση διαχειριστικής, 

οικονοµικής ή διοικητικής ανωµαλίας. Όταν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται 

µε πρωτοβουλία των τακτικών µελών ή της Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου η έγγραφη 

αίτηση περί συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απευθύνεται στο Διοικητικό 

Συµβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέµατα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό 

Συµβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) 

ηµερών και σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεώς του ο Πρόεδρος Πρωτοδικών µπορεί 

να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν την συνέλευση και να ρυθµίσει τα 

σχετικά µε την προεδρία της σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 96 παρ. 2 ΑΚ.  

Άρθρο  15ο: Πρόσκληση  σε  Γενική  Συνέλευση  

Η πρόσκληση των µελών σε Γενική Συνέλευση γίνεται από το Διοικητικό 

Συµβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες και σε έκτακτες περιπτώσεις είκοσι τέσσερις 

(24) ώρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης µε κάθε 

πρόσφορο µέσο κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, όπως ατοµική έγγραφη 

ειδοποίηση ή συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρονική ή διά τηλεοµοιοτυπίας επιστολή ή 

τηλεφωνική κλήση ή γραπτό µήνυµα (sms) ή οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη µορφή 

προσκλήσεως ή µε δηµοσίευση όλης ή περίληψης της πρόσκλησης σε µία ηµερήσια 

εφηµερίδα ή στην ηλεκτρονική σελίδα του σωµατείου ή σε άλλους κατάλληλους 

διαδικτυακούς τόπους ή µε την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στην έδρα του 

σωµατείου. 

Στην πρόσκληση γίνεται µνεία των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως, 

όπως επίσης και της ηµέρας, της ώρας και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως, καθώς και της ηµέρας, της ώρας και του τόπου συγκλήσεως 

επαναληπτικής συνελεύσεως σε περίπτωση αναβολής της πρώτης.  

Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέµατα που αναφέρονται στην 
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πρόσκληση. Απόφαση για θέµα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση είναι έγκυρη, 

εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά µέλη του σωµατείου και δεν αντιλέγουν. 

Άρθρο  16ο: Απαρτία  Γενικής  Συνέλευσης  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τουλάχιστον τα 

µισά πλέον ενός (½ + 1) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών που έχουν δικαίωµα 

ψήφου σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό (τακτικά µέλη).  

Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. 

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να τεθούν νέα θέµατα προς συζήτηση, αν υφίστανται 

έκτακτα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να 

συµπεριληφθούν στην αρχική ηµερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση να υπάρξει νέα 

πρόσκληση των µελών. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 

ανεξαρτήτως του αριθµού των παριστάµενων τακτικών µελών, τα οποία όµως δεν 

δύνανται να είναι λιγότερα από είκοσι (20). 

Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση ή 

την αναστολή της λειτουργίας του σωµατείου ή την είσοδο νέων µελών (τακτικών και 

επίτιµων) και για όσες άλλες περιπτώσεις ορίζονται στον νόµο απαιτείται η παρουσία 

των µισών τουλάχιστον τακτικών µελών. 

Τα τακτικά µέλη του σωµατείου µπορούν να εκπροσωπούνται στην Γενική 

Συνέλευση και από τρίτον, ο οποίος κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι 

εφοδιασµένος µε σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) που κατατίθεται 

στην γραµµατεία του σωµατείου. 

Άρθρο  17ο: Λήψη  αποφάσεων  Γενικής  Συνέλευσης   

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών (1/2 των τακτικών µελών πλέον ενός (1) εκ 

των παρισταµένων) και µε ανοικτή ψηφοφορία, εκτός αν ορίζεται άλλως. Αν η απόφαση 

αφορά στην επιχείρηση δικαιοπραξίας ή στην έγερση ή στην κατάργηση δίκης µεταξύ 

του σωµατείου και κάποιου µέλους ή του συζύγου του ή εξ αίµατος συγγενούς του ως 

και τον τρίτο βαθµό, τότε το µέλος αυτό δεν έχει το δικαίωµα να ψηφίσει. 

Ιδίως για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση ή την 

αναστολή της λειτουργίας του σωµατείου και για όσες άλλες περιπτώσεις ορίζονται στον 
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νόµο απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων τακτικών µελών.  

Για την µεταβολή του σκοπού του σωµατείου απαιτείται οµόφωνη απόφαση 

και συναίνεση όλων των µελών µε δικαίωµα ψήφου, ενώ τα απόντα µέλη συναινούν 

εγγράφως.  

Σε περίπτωση έγγραφης συναίνεσης όλων των τακτικών µελών σε ορισµένη 

πρόταση µπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς την Γενική Συνέλευση των µελών. 

Άρθρο  18ο: Θέµατα  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  

Τα προς συζήτηση θέµατα της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται µε απόφαση 

του Διοικητικού Συµβουλίου ή κατ’ εξαίρεση από το 1/5 τουλάχιστον του αριθµού των 

τακτικών µελών ή της Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου.  

Η ηµερήσια διάταξη κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δύναται 

να περιλαµβάνει, ενδεικτικά, τα παρακάτω θέµατα:  

1. Έγκριση του οικονοµικού ισολογισµού, απολογισµού και προϋπολογισµού. 

2. Απολογισµός του έργου του Διοικητικού Συµβουλίου. 

3. Εποπτεία και έλεγχος της διοίκησης του σωµατείου. 

4. Παύση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και της Επιτροπής Οικονοµικού 

Ελέγχου για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα. 

5. Προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου. 

6. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των µελών του σωµατείου, εφόσον επιβάλλεται 

σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό. 

7. Αποβολή νέων µελών, όπως προβλέπεται στο παρόν. 

8. Μεταβολή του σκοπού του σωµατείου. 

9. Τροποποίηση του καταστατικού. 

10. Διάλυση και αναστολή της λειτουργίας του σωµατείου. 

11. Τύχη της περιουσίας του σωµατείου σε περίπτωση διάλυσής του. 

12. Ενηµέρωση των µελών επί των δραστηριοτήτων του σωµατείου.  

13. Αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών. 

14. Λοιπά επίκαιρα θέµατα και 

15. Κάθε θέµα, που υπάγεται στην αρµοδιότητα της σύµφωνα µε το παρόν ή τις 

διατάξεις του νόµου που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε την ύπαρξη και την λειτουργία 

του σωµατείου. 
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Άρθρο  19ο: Αρχαιρεσίες    

Σε κάθε ενιαύσια Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται αρχαιρεσίες για 

την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, των οποίων η θητεία θα έχει λήξει 

σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου «20» του παρόντος, ώστε τα µέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου να παραµένουν πάντοτε επτά (7) και κάθε τρίτη (3η) Τακτική Γενική 

Συνέλευση (κάθε τρία (3) έτη) θα διεξάγονται αρχαιρεσίες και για την ανάδειξη των 

µελών της Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου. Ως εκλογικό σύστηµα ορίζεται η απλή 

αναλογική. 

Η κάθε ενδιαφερόµενη µπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την 

συµµετοχή της στο Διοικητικό Συµβούλιο ή στην Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου ή σε 

αµφότερα τα ως άνω όργανα. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται µε έγγραφη 

δήλωση της υποψηφίας που κατατίθεται στη Γενική Γραµµατέα ή σε οποιοδήποτε άλλο 

µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα της 

Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω προθεσµία πρέπει να αναγράφεται στην πρόσκληση για 

την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µειώσει την 

ως άνω προθεσµία αν κρίνεται απαραίτητο. Με δαπάνες του σωµατείου και ευθύνη του 

Διοικητικού Συµβουλίου τυπώνονται τα ψηφοδέλτια. 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε τον παρακάτω τρόπο: 

1. Την διαδικασία των αρχαιρεσιών εποπτεύει τριµελής (3 µέλη) εφορευτική επιτροπή, η 

οποία ορίζεται από την Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η 

ιδιότητα του µέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του 

υποψηφίου αιρετού οργάνου. 

2. Η εκλογή του κάθε µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου και των αιρετών οργάνων 

γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. Κάθε εκλογέας, αφού εξακριβωθούν τα στοιχεία της 

ταυτότητάς της, λαµβάνει από την εφορευτική επιτροπή έναν (1) φάκελο που φέρει την 

σφραγίδα του σωµατείου και το ψηφοδέλτιο, ασκεί το δικαίωµα ψήφου σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο (παραβάν) και µετά τον σχετικό έλεγχο της ως άνω εφορευτικής 

επιτροπής, τον τοποθετεί εντός της κάλπης. 

3. Για την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σηµειώνονται στο 

ψηφοδέλτιο τόσοι σταυροί, όσες κάθε φορά και οι κενές θέσεις του Διοικητικού 

Συµβουλίου προς πλήρωση των οποίων διεξάγονται κάθε φορά οι αρχαιρεσίες και για 
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την ανάδειξη των µελών της Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου έως δύο (2) σταυροί.  

4. Από τους υποψηφίους εκλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας για την συγκρότηση ενός οργάνου διενεργείται κλήρωση 

µεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή. 

5. Η εν ενεργεία Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, άλλως η υποψήφια για την 

εκλογή της στο Διοικητικό Συµβούλιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους συγκαλεί το 

Διοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών και 

µε µυστική ψηφοφορία εκλέγονται και πληρώνονται οι εκάστοτε κενές θέσεις του 

Διοικητικού Συµβουλίου. Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή 

των καθηκόντων από τα µέλη των οποίων η θητεία έληξε κατά το προηγούµενο 

Διοικητικό Συµβούλιο στα κάθε φορά επερχόµενα. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται 

και από το µέλος της Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου που έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους. 

Ως αναπληρωµατικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου λογίζεται η πρώτη 

επιλαχούσα (δηλαδή κατά σειρά επιτυχίας 8η στην συνολική κατάταξη) και οµοίως της 

Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου η πρώτη (1ος) επιλαχούσα (δηλαδή κατά σειρά 

επιτυχίας 5η στην συνολική κατάταξη).  

Άρθρο  20ο: Διοικητικό  Συµβούλιο  – Συγκρότηση  – Συνεδριάσεις  

Το σωµατείο διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από επτά 

(7) τακτικά µέλη, που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε την 

διάταξη του άρθρου «19» του παρόντος καταστατικού. To Διοικητικό Συµβούλιο είναι 

συλλογικό όργανο που λαµβάνει αποφάσεις, όµως η θητεία του κάθε µέλους είναι 

τριετής και κάθε έτος στις αρχαιρεσίες υποβάλλονται υποψηφιότητες για την πλήρωση 

της εκάστοτε κενής θέσης του Διοικητικού Συµβούλιου.   

Η θητεία του κάθε µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται τριετής (3 

έτη). Αρχίζει από την ηµεροµηνία εκλογής του κάθε µέλους και λήγει µε την παράδοση 

των καθηκόντων του στο επόµενο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που θα λάβει την 

θέση αυτής. Η θητεία του κάθε µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου δεν δύναται να 

υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) συναπτά έτη (µέγιστος χρόνος δύο (2) τριετίες) 

Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται από την Πρόεδρο, την 

Αντιπρόεδρο, τη Γενικό Γραµµατέα, την Ταµία και τρία (3) µέλη. Ειδικά για την 
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συγκρότηση και θητεία των µελών του πρώτου (1ου) Διοικητικού Συµβουλίου, ορίζεται 

ότι η θητεία της Προέδρου, της Αντιπροέδρου, της Γραµµατέως και της Ταµία θα είναι 

τριετής, πλην, όµως, η θητεία των τριών (3) µελών θα είναι διετής και οι πρώτες 

αρχαιρεσίες του σωµατείου µετά την εκλογή του πρώτου (1ου) Διοικητικού Συµβουλίου 

θα διεξαχθούν κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά την παρέλευση δύο (2) 

ετών λειτουργίας του Σωµατείου. Η υποψήφια για την εκλογή της στο πρώτο (1ο) 

Διοικητικό Συµβούλιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους συγκαλεί το Διοικητικό 

Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών και µε 

µυστική ψηφοφορία εκλέγονται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας, 

Ταµίας και τρία (3) Μέλη. 

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον µια (1) 

φορά τον µήνα ή όποτε η Πρόεδρος ή η Αντιπρόεδρος κρίνει ότι είναι απαραίτητο ή όταν 

το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) µέλη του. Η σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου 

γίνεται µε έγγραφη ειδοποίηση των µελών, η οποία αναγράφει τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση η 

αυτοπρόσωπη παράσταση όλων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και η µη 

υποβολή σχετικών ενστάσεων θεραπεύει παραλείψεις της διαδικασίας σύγκλησής του. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται κατά τη 

συνεδρίαση τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα µέλη του. Μέλος του Διοικητικού 

Συµβουλίου που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ή 

πέντε (5) µη συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, 

εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυµα γνωστοποιείται έγκαιρα στην 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Σε αυτή την περίπτωση 

καλείται σε αντικατάσταση αυτού το αναπληρωµατικό µέλος. Αν παραιτηθούν τρία (3) 

από τα τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και το αναπληρωµατικό µέλος, την 

διοίκηση του σωµατείου αναλαµβάνει προσωρινή διοικούσα επιτροπή και διενεργούνται 

αρχαιρεσίες. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών (½ + 1). Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου. Σε περίπτωση που κάποιο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά σε µέλος 

του Διοικητικού Συµβουλίου ή στο σύζυγο αυτού ή εξ αίµατος συγγενή του µέχρι και τον 
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τρίτο βαθµό το µέλος αυτό στερείται του δικαιώµατος της ψήφου.  

Η Εκτελεστική Διευθύντρια (ίδετε παρακάτω άρθρα «28» και «29») είναι 

παρούσα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτός 

εάν το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει την µη παρουσία της για οποιοδήποτε λόγο. 

Άρθρο  21ο: Αρµοδιότητες  Διοικητικού  Συµβουλίου  

Το Διοικητικό Συµβούλιο µε την κατ’ άρθρον «20» του παρόντος απαρτία 

και πλειοψηφία των παρόντων εκπροσωπεί το σωµατείο ενώπιον κάθε αρχής, 

αναλαµβάνει την διαχείριση του σωµατείου και είναι αρµόδιο να:  

1. Αποφασίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες του σωµατείου για την επίτευξη του 

σκοπού του και επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχετίζεται µε την εν γένει λειτουργία 

του σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος καταστατικού και του νόµου. 

2. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.  

3.  Διαχειρίζεται τις προσόδους και την περιουσία του σωµατείου και αποφασίζει για τις 

δαπάνες, όπως, ενδεικτικά, τα έξοδα διαχείρισης και τις τυχόν υποχρεώσεις του 

σωµατείου έναντι του προσωπικού του και έναντι τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

µε τους περιορισµούς της διάταξης του άρθρου «18» του παρόντος ως προς την άσκηση 

της εν λόγω αρµοδιότητας από την Γενική Συνέλευση.  

4. Συντάσσει τον οικονοµικό ισολογισµό, τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό του 

επόµενου λογιστικού έτους και τους υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς 

έγκριση. 

5. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και υποβάλλει κάθε έτος στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση απολογισµό της δράσης του σωµατείου. 

6. Διορίζει νοµικό σύµβουλο του σωµατείου ή άλλους επιστηµονικούς ή τεχνικούς 

συµβούλους.  

7. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

8. Αποφασίζει για τη συµµετοχή του σωµατείου σε εκδηλώσεις και δράσεις άλλων 

φορέων συναφών σκοπών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

9. Αποφασίζει για το σχηµατισµό Ειδικών Επιτροπών, όπου απαιτείται, οι οποίες 

ασχολούνται µε διάφορα θέµατα του σωµατείου και µε την πραγµατοποίηση ειδικών 

σκοπών του σε συνεργασία µε τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και την Εκτελεστική 

Διευθύντρια (λχ. Επιτροπές µε στόχο την Εκπαίδευση, την Ίση Μεταχείρηση των 
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Γυναικών από Κρατικούς φορείς, τη δηµιουργία Φεστιβάλ για την προώθηση του Έργου 

των Γυναικών, Επιτροπή προς Ανεύρεση Χορηγιών και άλλων οικονοµικών πόρων, 

κλπ.) 

10. Αποφασίζει την ίδρυση γραφείων – υποκαταστηµάτων του σωµατείου, οπουδήποτε 

στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

11. Διορίζει την κατάλληλη κατά την κρίση του Εκτελεστική Διευθύντρια και παύει 

αυτήν.  

12. Εγκρίνει επιδοτήσεις, δωρεές, επιχορηγήσεις, χρηµατικές παροχές από δηµόσιους και 

ιδιωτικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. 

13. Αποφασίζει την αξιοποίηση και επένδυση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

σωµατείου. 

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την 

πορεία των εργασιών και δράσεων του σωµατείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη 

συγκεκριµένης απόφασης και διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους καταχωρήθηκε στο 

βιβλίο πρακτικών.  

Άρθρο  22ο: Αρµοδιότητες  Προέδρου  Διοικητικού  Συµβουλίου  

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι αρµόδιος να: 

1. Εκπροσωπεί το σωµατείο σε κάθε αρχή, ιδιωτική, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, δικαστικώς ή 

εξωδίκως, εκτός εάν για συγκεκριµένη και ειδική περίπτωση αποφασιστεί διαφορετικά 

από το Διοικητικό Συµβούλιο ή την Γενική Συνέλευση.  

2. Αποφασίζει για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και σε 

συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατέα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

3. Συνυπογράφει µαζί µε τη Γενική Γραµµατέα τα έγγραφα και τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου. 

4. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και των Γενικών 

Συνελεύσεων µέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.  

5. Είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και 

της Γενικής Συνέλευσης και λειτουργεί ως γενική συντονίστρια των Ειδικών Επιτροπών, 

δύναται δε να ορίζει άλλους υπεύθυνους – µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ως 

επικεφαλής των Επιτροπών αυτών. 

6. Επιβλέπει την εισερχόµενη αλληλογραφία και συνυπογράφει την εξερχόµενη 
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αλληλογραφία οµού µετά της Γενικής Γραµµατέως. 

7. Επιβλέπει την ταµειακή διαχείριση του σωµατείου και συνυπογράφει µε την Ταµία τα 

χρηµατικά εντάλµατα είσπραξης και πληρωµών και την κίνηση των λογαριασµών 

καταθέσεων – αναλήψεων που το σωµατείο θα τηρεί σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυµα, 

σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου «25.2» και «25.4» του παρόντος. 

8. Δύναται να αναθέτει µέρος των αρµοδιοτήτων του στην Αντιπρόεδρο ή στην 

Εκτελεστική Διευθύντρια, στις οποίες µπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για την 

διενέργεια πράξεων που εµπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του 

σωµατείου (Ανάθεση αρµοδιοτήτων). 

9. Σε έκτακτες περιπτώσεις µπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών για να 

αντιµετωπίσει αποκλειστικά και µόνον επείγουσες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση 

οφείλει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να συγκαλέσει Διοικητικό Συµβούλιο για την 

ενηµέρωσή του και προκειµένου να καθοριστούν από κοινού οι επόµενες ενέργειες και 

να εγκριθούν τα πεπραγµένα.  

10. Ορίζει τις αρµοδιότητες των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τους 

σκοπούς και τις ανάγκες του σωµατείου.  

Άρθρο  23ο: Αρµοδιότητες  Αντιπροέδρου  Διοικητικού  Συµβουλίου  

Η Αντιπρόεδρος είναι αρµόδιος να:  

1. Αναπληρώνει την Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος σε όλο το φάσµα 

των ως άνω (άρθρο «22») οριζόµενων δραστηριοτήτων του. 

2. Αναλαµβάνει τις όποιες αρµοδιότητες του ανατεθούν από την Πρόεδρο. 

3. Αποφασίζει για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και σε 

συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

4. Προεδρεύει του Διοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή 

κωλύµατος που διαρκεί για αόριστο χρόνο της Προέδρου, µέχρις ότου το τελευταίο 

συγκροτηθεί εκ νέου σε σώµα.  

5. Δύναται να αναθέτει µέρος των αρµοδιοτήτων του στην Εκτελεστική Διευθύντρια, 

στην οποία µπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση για την διενέργεια πράξεων που 

εµπίπτουν σε κάποιον από τους σκοπούς και τις δράσεις του σωµατείου (Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων). 
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Άρθρο  24ο: Αρµοδιότητες  Γενικής  Γραµµατέως  Διοικητικού  

Συµβουλίου  

Η Γενική Γραµµατέας είναι αρµόδιος να: 

1. Φυλάσσει την σφραγίδα, το αρχείο, την αρχειοθήκη και την βιβλιοθήκη του 

σωµατείου και τηρεί τα βιβλία του, εκτός του βιβλίου εισόδων – εξόδων που τηρείται και 

φυλάσσεται από την Ταµία και των πρακτικών της Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου. 

2. Αποφασίζει µαζί µε την Πρόεδρο ή την Αντιπρόεδρο τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου. 

3. Συνυπογράφει µαζί µε την Πρόεδρο (ή την Αντιπρόεδρο κατά περίπτωση) τα έγγραφα 

και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου. 

4. Έχει την διεύθυνση της Γραµµατείας του σωµατείου. 

5. Συνεργάζεται µε τα όργανα του σωµατείου και παρέχει κάθε απαιτούµενο στοιχείο. 

6. Τηρεί φάκελο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων, 

υποµνηµάτων του σωµατείου και αλληλογραφίας αυτού και συνυπογράφει µε τον 

Πρόεδρο την εξερχόµενη αλληλογραφία του. 

7. Αναπληρώνει την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός 

αµφοτέρων σε όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων τους. 

8. Προεδρεύει του Διοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή 

κωλύµατος που διαρκεί για αόριστο χρόνο σωρευτικά της Προέδρου και της 

Αντιπροέδρου µέχρις ότου το τελευταίο συγκροτηθεί εκ νέου σε σώµα.  

9. Δύναται να αναθέτει µέρος των αρµοδιοτήτων του στην Εκτελεστική Διευθύντρια, 

κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου  (Ανάθεση αρµοδιοτήτων). 

Την Γενική Γραµµατέα, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας της, 

αναπληρώνει άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου εκτός του Προέδρου ή του 

νοµίµου αναπληρωτή αυτού.  

Άρθρο  25ο: Αρµοδιότητες  Ταµία  Διοικητικού  Συµβουλίου  

H Ταµίας είναι αρµόδιος να: 

1. Ενηµερώνει και τηρεί το βιβλίο εσόδων – εξόδων του σωµατείου και είναι υπεύθυνος 

για την έκδοση των αποδείξεων µε τις οποίες πιστοποιείται η είσπραξη των εσόδων και 

των συνδροµών των µελών και τηρεί αρχείο µε το σύνολο των παραστατικών και 

κινήσεων που σωµατείου που αποτυπώνουν την οικονοµική θέση του σωµατείου. 
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2. Διενεργεί όλες τις πληρωµές και τις εισπράξεις βάσει των χρηµατικών ενταλµάτων 

που συνυπογράφονται από τον ίδιο και την Πρόεδρο ή την αναπληρώτριά του.  

3. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο στο τέλος κάθε 

λογιστικού έτους, τον απολογισµό, τον ισολογισµό και τον προϋπολογισµό του 

σωµατείου για το επόµενο λογιστικό έτος. 

4. Προβαίνει από κοινού µε την Πρόεδρο σε αναλήψεις και καταθέσεις, τηρεί το ταµείο 

του σωµατείου έχει δε την ευθύνη τήρησης αυτού µετά της Προέδρου   

5. Δύναται από κοινού µε την Πρόεδρο να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή µε τις 

τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως ενδεικτικά σε άνοιγµα λογαριασµών, 

ενηµέρωση λογαριασµών, καταθέσεις και αναλήψεις, διαχείριση τραπεζικών 

συναλλαγών µε ηλεκτρονικά µέσα (internet banking).  

6. Είναι υπεύθυνη για την είσπραξη απαιτήσεων του σωµατείου σε βάρος των µελών του 

ή τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου και οφείλει να 

ενηµερώνει την Πρόεδρο για την πορεία των εισπράξεων. 

7. Παρακολουθεί την ταµειακή ενηµέρωση των µελών του σωµατείου, υποβάλλοντας 

στο Διοικητικό Συµβούλιο κάθε τέσσερα (4) έτη πίνακα των µελών που δεν τηρούν τις 

σχετικές υποχρεώσεις τους.  

8. Θέτει στην διάθεση των οργάνων του σωµατείου κάθε στοιχείο που αφορά στην 

οικονοµική κατάσταση αυτού, εφόσον του ζητηθεί, και ενδεικτικά θέτει σε γνώση των 

µελών του Διοικητικού Συµβουλίου την κίνηση των τραπεζικών λογαριασµών, των 

δαπανών και εσόδων του σωµατείου και την εν γένει ταµειακή κατάσταση αυτού. 

9. Δύναται να αναθέτει µέρος των αρµοδιοτήτων του στη Γενική Γραµµατέα ή στην 

Εκτελεστική Διευθύντρια, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου (Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων). 

Την Ταµία σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του αναπληρώνει άλλο 

µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός της Προέδρου ή του νοµίµου αναπληρωτή 

αυτού, σε περίπτωση δε παραίτησης, θανάτου ή µόνιµου κωλύµατος του το Διοικητικό 

Συµβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώµα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.  

Άρθρο  26ο: Επιτροπή  Οικονοµικού  Ελέγχου  

Η Επιτροπή ελέγχει τη διαχείριση των πόρων του σωµατείου. Απαρτίζεται 

από τέσσερα (4) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό, τα οποία εκλέγονται από την 
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Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στην διάταξη του άρθρου «19» του παρόντος. Η θητεία 

της είναι τριετής (3 έτη) και συµπίπτει χρονικά µε αυτή του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την ορθή τήρηση των στοιχείων της 

οικονοµικής διαχείρισης του σωµατείου εντός του πρώτου τριµήνου κάθε λογιστικού 

έτους, καταρτίζοντας προς τούτο συµπερασµατική έκθεση την οποία υποβάλλει στη 

Γενική Συνέλευση, ώστε να ληφθεί υπόψιν για την έγκριση ή µη του ετήσιου 

ισολογισµού. 

Η Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται: 

α) τα πρακτικά της,  

β) οι αποφάσεις της στους διενεργούµενες ελέγχους και  

γ) οι σχετικές συµπερασµατικές εκθέσεις της. 

Το λογιστικό έτος του σωµατείου ορίζεται από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεµβρίου κάθε έτους, εκτός του πρώτου που ορίζεται από την καταχώρηση εγγραφής 

του σωµατείου στα οικεία βιβλία του αρµόδιου Δικαστηρίου της έδρας έως την 31η 

Δεκεµβρίου του επόµενου έτους. 

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να είναι µέλη της 

Επιτροπής. 

Η Επιτροπή έχει πρόσβαση και λαµβάνει γνώση όλων των στοιχείων των 

σχετικών µε την οικονοµική κατάσταση του σωµατείου, των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης, της 

αλληλογραφίας και του αρχείου εν γένει. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο οφείλει να θέτει στην διάθεση της Επιτροπής τα 

ανωτέρω στοιχεία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τότε που θα του ζητηθούν. 

Άρθρο  27ο: Αναπληρωµατικά  Μέλη  

Τα αναπληρωµατικά µέλη συµµετέχουν στα αιρετά όργανα του σωµατείου 

µε την σειρά της εκλογής τους, όπως ορίζεται στην διάταξη του άρθρου «19» του 

παρόντος, µόνο στις περιπτώσεις που δηµιουργείται οριστικά κενή θέση. Ειδικότερα, 

στην περίπτωση αναπλήρωσης µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό 

µέλος συµµετέχει στην θέση που του αποδίδεται µετά την εκ νέου συγκρότηση αυτού σε 

σώµα. 

Τα αναπληρωµατικά µέλη δύνανται να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου 
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στις συνεδριάσεις του αντίστοιχου οργάνου του σωµατείου, εφόσον δεν έχει 

αποφασισθεί διαφορετικά, καθώς και να τους ανατίθενται αρµοδιότητες από αυτές που 

ανήκουν στο εκάστοτε όργανο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο  28ο: Εκτελεστική  Διευθύντρια   

Η Εκτελεστική Διευθύντρια είναι γυναίκα και δεν είναι αναγκαίο να είναι 

µέλος του Σωµατείου, ούτε απαραίτητα πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου της ως µέλους, 

διακρίνεται όµως για τις γνώσεις και την αγάπη της για τις τέχνες και ειδικά αυτή του 

κινηµατογράφου και της τηλεόρασης και περαιτέρω είναι πρόσωπο µε διοικητικές και 

οργανωτικές ικανότητες και σχετική εµπειρία. 

Την Εκτελεστική Διευθύντρια διορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο κατά την 

απόλυτη κρίση του. Η θητεία της είναι τριετής (3ετής) και συµπίπτει µε την θητεία του 

Διοικητικού Συµβουλίου. Ο µη διορισµός Εκτελεστικής Διευθύντριας δεν επηρεάζει την 

νόµιµη λειτουργία του σωµατείου. 

Άρθρο  29ο: Αρµοδιότητες  Εκτελεστικής  Διευθύντριας   

Η Εκτελεστική Διευθύντρια είναι αρµόδιος να: 

1. Αναλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση των δράσεων που εµπίπτουν στο σκοπό 

του σωµατείου, όπως για αυτές αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο, από το οποίο 

ελέγχεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.  

2. Ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο τα τακτικά µέλη, τα όργανα του σωµατείου αλλά 

και κάθε ενδιαφερόµενο για τις δραστηριότητες που αναλαµβάνει. 

2. Υποβάλει στο Διοικητικό Συµβούλιο κάθε εξάµηνο, πλάνο προτεινόµενων δράσεων, 

µε οικονοµικό προϋπολογισµό και προτάσεις χρηµατοδότησης σε συνεργασία µε τον 

Ταµία του Σωµατείου. Εφόσον το πλάνο εγκριθεί µε απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου, αναλαµβάνει ο ίδιος την υλοποίησή και ολοκλήρωσή του και συντάσσει 

οικονοµικό απολογισµό, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση 

κατόπιν έγκρισής του και από τον Ταµία του Σωµατείου. 

3. Αναλαµβάνει την προβολή του σωµατείου, τις δηµόσιες σχέσεις και τις επαφές µε 

όλους τους συναφείς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει υποχρέωση να 

κοινοποιεί ηλεκτρονικά τις σχετικές ενέργειές του στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 

του σωµατείου. 

4. Υποχρεούται να παρακολουθεί τις διεθνείς ιστοσελίδες και να αναρτά στην ιστοσελίδα 
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του σωµατείου άρθρα, ειδήσεις και προκηρύξεις συνεδρίων ή διαγωνισµών. 

5. Διευκρινίζεται ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής ούτε λαµβάνει αποφάσεις, ούτε 

εκπροσωπεί το σωµατείο σε οποιοδήποτε φορέα, παρά µόνο εάν το Διοικητικό 

Συµβούλιο αποφασίσει ειδικά και κατά περίπτωση για αυτό. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ: 

Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή 

καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συµβούλιο σε συµφωνία µε τους σκοπούς, 

τις δράσεις του σωµατείου και τις απαιτούµενες προς κάλυψη ανάγκες του σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο  30ο: Εσωτερικοί  κανονισµοί  

Θέµατα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του σωµατείου 

ρυθµίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς, οι οποίοι µε απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την 

κατάθεση αντιγράφου τους στην Γραµµατεία του αρµόδιου Δικαστηρίου σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία.  

Άρθρο  31ο: Βιβλία   

Τα βιβλία που τηρεί το σωµατείο είναι: 

1. Μητρώου µελών 

2. Πρακτικών Διοικητικού Συµβουλίου 

3. Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης 

4. Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής 

5. Πρακτικών Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου 

6. Εσόδων – Εξόδων (Βιβλίο Ταµείου) και 

7. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων - Εξερχοµένων 

Άρθρο  32ο: Σφραγίδα  

Ο τύπος της σφραγίδας του σωµατείου καθορίζεται µε απόφαση του 

Διοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο  33ο: Τροποποίηση  καταστατικού  

Η τροποποίηση του καταστατικού ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα 

της Γενικής Συνέλευσης και λαµβάνεται µε την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζουν 

οι διατάξεις των άρθρων 99 και 100 ΑΚ και η οποία αναφέρεται στις διατάξεις των 



 
 

24 
 

24 

άρθρων «16» και «17», αντίστοιχα, του παρόντος. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την 

δηµοσίευσή και καταχώρησή της στα οικεία βιβλία του αρµόδιου Δικαστηρίου.  

Άρθρο  34ο: Διάλυση  

Το σωµατείο διαλύεται:  

1. Οποτεδήποτε µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών µελών υπό την 

απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων «16» και «17», αντίστοιχα, του 

παρόντος. 

2. Όταν ο αριθµός των µελών µειωθεί κάτω από δέκα (10). 

3. Με απόφαση του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιου Δικαστηρίου, αν το ζητήσει το 

Διοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου ή η Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου ή το 1/5 των 

µελών του ή η εποπτεύουσα αρχή, όταν συντρέχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) είναι αδύνατο να εκλεγεί Διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το 

σωµατείο σύµφωνα µε το καταστατικό για τον λόγο ότι ο αριθµός των µελών µειώθηκε ή 

για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 

β) ο σκοπός του σωµατείου εκπληρώθηκε ή εγκαταλείφθηκε ή κατέστη διαφορετικός 

από εκείνον που ορίζεται στην διάταξη του άρθρου «3» του παρόντος και  

γ) ο σκοπός ή η λειτουργία του σωµατείου έχει καταστεί παράνοµος ή ανήθικος ή 

αντίθετος προς την δηµόσια τάξη.  

Άρθρο  35ο: Τύχη  περιουσίας  σωµατείου  

Στην περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωµατείου δεν διανέµεται ποτέ 

στα µέλη του και για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των µελών. 

Άρθρο  36ο: Γενικές  διατάξεις  

Κάθε θέµα το οποίο δεν ρυθµίζεται στο παρόν καταστατικό, ρυθµίζεται από 

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τον Εισαγωγικό Νόµο ΑΚ και τυχόν ειδικούς νόµους 

περί σωµατείων, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Άρθρο  37ο: Μεταβατικές  διατάξεις   

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από «37» άρθρα και, αφού 

αναγνώσθηκε, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολό του, υπογράφεται 

από τα ιδρυτικά µέλη ως ακολούθως: 

Το καταστατικό για τις σχέσεις µεταξύ των µελών του ισχύει από την 

ηµεροµηνία υπογραφής του. 


