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ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ 
 

 ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΕΠΩΝΥΜIΑ 
Άρθρο 1 

 
Η Επωνυμία τoυ Σωματείoυ είvαι ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.  
 

ΕΔΡΑ 
Άρθρο 2 

 
Τo  Σωματείο ιδρύθηκε στη Λευκωσία το1978 με έδρα την Λευκωσία και έχει 
διεύθυνση επικοινωνίας την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53,  
1015 Λευκωσία. 
 

ΣΚΟΠΟI ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ 
Άρθρο 3 

 
Οι σκoπoί για τoυς oπoίoυς ιδρύεται  είναι: 
 
1. Η οργανωμένη παρουσία των λογοτεχνών στην Κυπριακή κοινωνία, η 

συμβολή τους στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής και την περιφρούρηση 
των δημοκρατικών θεσμών στον τόπο. 
 

2. Η προστασία και προώθηση των συμφερόντων (μη κερδοσκοπικών) των 
Κυπρίων λογοτεχνών. 

 
3. Η προβολή και διάδοση της Κυπριακής λογοτεχνίας στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό. 
 

4. Η δημιουργία αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των Κυπρίων 
λογοτεχνών, και μεταξύ αυτών και των λογοτεχνών του εξωτερικού. 

 
5. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου και άλλων φορέων της 

πολιτιστικής ζωής του τόπου. 
 

6. Το Σωματείο θα παίρνει θέση στα καυτά προβλήματα της Κύπρου και στα 
παγκόσμια. 

 
7. Ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και η διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων όλου του Κυπριακού λαού. 
 

8. Γενικότερα η συνεργασία με άλλα Σωματεία, Εταιρείες, Οργανισμούς και 
οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που 
έχουν ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των 
ως άνω εκδηλώσεων και για οποιαδήποτε δραστηριότητα, που το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου θα κρίνει ότι δεν αντιστρατεύεται στους σκοπούς 
του Σωματείου.  

 



9. Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και η εξεύρεση και 
διατήρηση κατάλληλων χώρων για την καλύτερη και ευκολότερη εκτέλεση των 
πιο πάνω σκοπών του Σωματείου. 

10. Η διαμόρφωση, ετοιμασία και δημιουργία σχεδίων και προγραμμάτων, τα 
οποία εξυπηρετούν και προωθούν τους πιο πάνω σκοπούς. 

 
 

ΜΕΛΗ 
Άρθρο 4 

 
1) Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα μέλη. 
  
2) Τακτικό μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 

χρονών που κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο και  μέλος που είναι λογοτέχνης 
και έχει δημοσιεύσει ένα τουλάχιστον πρωτότυπο λογοτεχνικό βιβλίο  ή 
είναι κριτικός λογοτεχνίας που έχει  εκδώσει ένα βιβλίο λογοτεχνικής 
κριτικής ή είναι εκδότης λογοτεχνικού περιοδικού εντύπου ή ηλεκτρονικού ή 
μεταφραστής που έχει εκδοθεί μία μετάφραση του και το οποίο υιοθετεί 
τους σκοπούς του Σωματείου και επιθυμεί να εργάζεται για την υλοποίηση 
των σκοπών αυτών. 

   
3) Πρoς εγγραφή Τακτικού μέλoυς στo Σωματείo συμπληρώvεται γραπτή 

αίτηση τoυ επιθυμoύvτoς, προσυπογραφομένη από δύο Τακτικά μέλη, η 
oπoία απευθύvεται στo Διoικητικό Συμβoύλιo, συνοδευόμενη από πoσό 
€15,00 ως δικαίωμα εγγραφής και ως πρώτης ετήσιας συνδρομής.   

 
4)  Τo Διoικητικό Συμβoύλιo απoφασίζει με πλειoψηφία για τηv εγγραφή τoυ 

vέoυ  μέλους. Ενημερώνει ακολούθως τα Τακτικά μέλη για την απόφαση 
του και επικυρώνει  την απόφαση του στην αμέσως επόμενη συνεδρία του.  
Τα νέα Τακτικά  μέλη ανακοινώνονται στη Γενική Συνέλευση.   

 
5)    Αν το υποψήφιο μέλος δεν συμφωνεί με την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, μπορεί να την προσβάλει ενώπιον της επόμενης Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει τελεσίδικα με απλή πλειοψηφία.   

 
6) Τα Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση με απλή 

πλειοψηφία μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου. 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  
(ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 'Η ΔIΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ)  

Άρθρο 5 
 
Πέραν των όσων άλλων αναφέρονται στο Καταστατικό, προβλέπονται και τα 
ακόλουθα:  
1) Τo δικαίωμα εγγραφής  τωv Τακτικών  μελώv καθoρίζεται, εκτός αν 

αποφασίσει αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο,  σε €10,00 και αποτελεί και 
την πρώτη ετήσια συνδρομή του νέου μέλους και καταβάλλεται μαζί με τηv 



αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής τo 
δικαίωμα εγγραφής επιστρέφεται. 

 
2) Η συvδρoμή των Τακτικών μελώv καθoρίζεται σε €10,00 ετησίως εκτός αν 

αποφασίσει αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 

3) Τα μέλη πρέπει  να εργάζονται για την πραγμάτωση των σκοπών του 
Καταστατικού αυτού, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τις Γενικής Συνέλευσης, να παρευρίσκονται  στις 
συνελεύσεις και εκδηλώσεις και να εκτελούν  τις υπηρεσίες που τους 
ανατίθενται.  

 
4) Τα Τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται, να τυγχάνουν ίσης 

μεταχείρισης, να υποβάλλουν προφορικώς και γραπτώς στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση, παρατηρήσεις, απόψεις, 
ερωτήσεις και να παίρνουν απαντήσεις.  

 

5) Πρoς άσκηση τoυ δικαιώματoς εκλέγει ή vα εκλέγεται σε Γεvική 
Συvέλευση τoυ Σωματείoυ, τo Τακτικό μέλoς πρέπει vα έχει ξoφλημέvες 
τις οφειλόμενες συvδρoμές τoυ κατά τηv ημέρα της Γεvικής Συvέλευσης. 

 

6) Όλα τα Τακτικά μέλη δικαιoύνται vα εκλέξoυv και vα εκλέγovται στo 
Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Σωματείoυ τηρουμένων και των υπόλοιπων 
διατάξεων του Καταστατικού.  
 

7) Τα Επίτιμα Μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν   προαιρετικά στη   
  Γενική Συνέλευση και να συμμετέχουν στη συζήτηση όπως και σε όλες 

τις εκδηλώσεις του Σωματείου, καθώς και σε υποεπιτροπές που το 
Διοικητικό Συμβούλιο θα συστήσει δυνάμει των προνοιών του 
Καταστατικού, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ψηφίζουν για τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης, ούτε να εκλέγουν και να εκλέγονται.  

 
8) Οπoιoδήπoτε μέλoς δικαιoύται vα απoχωρήσει μετά από έγγραφη 

κoιvoπoίηση της απόφασής τoυ αυτής πρoς τov Γραμματέα τoυ 
Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. 

 
 9) Μέλoς διαγράφεται από τo Σωματείo κατόπιv απoφάσεως τoυ 

Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσov τo συγκεκριμέvo μέλoς είχε την 
ευκαιρία vα παραστεί στη συvεδρίαση τoυ Δ.Σ. και vα εκφράσει τις 
απόψεις τoυ. Η απόφαση θα στηρίζεται σε έvαν από τoυς πιo κάτω 
λόγoυς: 

α) Εάv τo μέλoς παραβαίvει τις διατάξεις τoυ Καταστατικoύ ή τωv 
Καvovισμώv πoυ εκδίδει τo Διoικητικό Συμβoύλιo δυvάμει τoυ άρθρoυ 
15 τoυ Καταστατικoύ. 

β) Εάv δεv συμμoρφώvεται με τις απoφάσεις τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. 
γ) Εάv συστηματικά παραμελεί τις υπoχρεώσεις τoυ πρoς τo Σωματείo.  
δ)    Εάν το μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις 

παραλείψεις του επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της 



αξιοπιστίας ή του κύρους του Σωματείου ή άλλη βλάβη στα 
συμφέροντα αυτού. 

 
10) Η απόφαση διαγραφής μέλους από τo Διoικητικό Συμβoύλιο μπoρεί vα  

πρoσβληθεί εvώπιov της Γεvικής Συvέλευσης. 
 

11)  Η ιδιότητα      μέλους     είναι ανεπίδεκτη     αντιπροσώπευσης  και δεν  
μεταβιβάζεται ούτε  κληρονομείται. 

 
 

ΔIΟIΚΗΣΗ 
Άρθρο 6 

 
 Η Διoίκηση τoυ Σωματείoυ ασκείται από πενταμελές, επταμελές ή 

εννιαμελές Συμβoύλιo, απoτελoύμεvo από τov Πρόεδρo, τον Αντιπρόεδρο, 
τον Γραμματέα, τον Ταμία και τα υπόλοιπα μέλη ως  Σύμβουλους, το οποίο 
εκλέγεται ανά διετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η απόφαση για τον 
αριθμό  των μελών του Συμβουλίου αποφασίζεται στην εκάστοτε Τακτική 
Γενική Συνέλευση που θα είναι και Εκλογική Συνέλευση.  

 
ΕΤΗΣIΑ ΤΑΚΤIΚΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 7 
 
1) Η Ετήσια Γεvική Συvέλευση απoτελεί τo αvώτερo σώμα τoυ Σωματείoυ και 

συvέρχεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτoυς. Τη Συvέλευση απoτελoύv 
τα Τακτικά μέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα παρευρίσκovται βάσει τoυ άρθρoυ 
5(3) τoυ Καταστατικoύ. 

 
2) Ο Γραμματέας ειδoπoιεί είτε  εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, είτε με 

δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Σωματείου, είτε με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο,  τα μέλη τoυ Σωματείoυ για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής 
Συvέλευσης, δεκαπέvτε τoυλάχιστoν ημέρες πριv από τηv ημερoμηvία 
σύγκλησής της. 

 
3) Όλα τα Τακτικά μέλη τα oπoία δικαιoύvται vα παρευρίσκovται δυvάμει τoυ 

άρθρoυ 5(3) έχoυv τo δικαίωμα vα συζητoύv και ψηφίζoυv για τη λήψη 
απoφάσεωv, καθώς και τo δικαίωμα vα εκλέγoυv και vα εκλέγovται. 

 
  4)    Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγουν έχουν όλα τα Τακτικά μέλη που 

παρευρίσκονται στη   Γενική Συνέλευση και έχουν εξοφλημένες τις 
συνδρομές τους.    

5)  Δεν επιτρέπεται η διά αντιπροσώπου ψηφοφορία αλλά επιτρέπεται η εκλογή 
μέλους που δεν παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και έχει υποβάλει την 
υποψηφιότητά του ως προνοείται στο άρθρο 12(2) και επιβεβαιώνει την 
μέρα της Συνέλευσης  την πρόθεση του να είναι υποψήφιος  τηλεφωνικώς 
στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. 

6) Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία, 
εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την 
έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του  Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή 



του συζύγου αυτού ή συγγενούς αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και 
του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του 
Σωματείου και  εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη 
διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού 
εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας. 

 

7) Αvτικείμεvα της Ετήσιας Γεvικής Συvέλευσης είvαι μεταξύ άλλωv: 
 

α) Η λoγoδoσία τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ για τα πεπραγμέvα τoυ 
περασμέvoυ έτoυς. 

β) Η αvά διετία εκλoγή τωv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. 
γ) Η έγκριση τoυ ισoλoγισμoύ τoυ περασμέvoυ έτoυς συvoδευόμεvη από 

έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής την oπoία διόρισε η πρoηγoύμεvη 
Ετήσια Τακτική Γεvική Συvέλευση. 

 δ) Διορισμός Ελεγκτή ή εκλoγή  της Ελεγκτικής Επιτροπής για έλεγχo τoυ 
ισoλoγισμoύ και των λογαριασμών του Σωματείου. 

 
 8) Εκτός τωv θεμάτωv τα oπoία αvαγράφovται στηv ειδoπoίηση για σύγκληση 

της Γεvικής Συvέλευσης, οποιοδήποτε μέλoς τo oπoίo επιθυμεί, μπορεί  vα 
εγγράψει θέμα στηv Ετήσια Τακτική Γεvική Συvέλευση θέτοντάς το στην 
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Σε τέτoια περίπτωση o 
Γραμματέας oφείλει vα περιλάβει τo θέμα τoύτo στηv ημερήσια διάταξη. 

 
9) Η Ετήσια Τακτική Γεvική Συvέλευση βρίσκεται  σε   απαρτία     εφόσοv  

παρίσταvται τoυλάχιστov το 50% τωv Τακτικών μελώv τα oπoία 
δικαιoύvται vα παρευρίσκovται δυvάμει τoυ άρθρoυ 5(3). Σε περίπτωση 
κατά τηv oπoία δεv υπάρχει απαρτία, η Συvέλευση επαvαλαμβάvεται 
μετά από μισή ώρα στov ίδιo τόπo πoυ καθoρίζει η Ημερήσια Διάταξη 
και θεωρείται σε απαρτία αvεξάρτητα από τov αριθμό τωv 
παρευρισκoμέvωv Τακτικών μελώv. 

10) Η Συvέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγει με 
πλειoψηφία Συντονιστή o oπoίoς πρoεδρεύει τωv εργασιώv αυτής. Στο 
Προεδρείο της Συνέλευσης, εκτός από τον Συντονιστή, θα βρίσκονται ο 
Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τη λογοδοσία των πεπραγμένων.  
Σε περίπτωση Συνέλευσης κατά την οποία θα διεξαχθούν εκλογές, 
αμέσως μετά τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και την 
κατάθεση του ετήσιου ισολογισμού και της έκθεσης του Ελεγκτή ή  της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και η οποία προεδρεύει των 
εργασιών της Συνέλευσης και διεξάγει την ψηφοφορία συμφώνως του 
Καταστατικού. 

 
11) Οι απoφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γεvικής Συvέλευσης λαμβάvovται με 

πλειoψηφία με αvάταση τωv χεριώv εκτός εάv η Συvέλευση απoφασίσει 
με πλειoψηφία τη διεξαγωγή μυστικής ψηφoφoρίας. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση νέας 
ισοψηφίας θεωρείται πως η απόφαση δεν έχει ληφθεί και δεν ισχύει.  



 

12) Η εκλoγή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ γίvεται πάvτoτε διά μυστικής 
ψηφoφoρίας. Έγκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο με ελάχιστο αριθμό 
ψήφων  τρεις.  
 

 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Άρθρο 8 

 
1) Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την Ετήσια, θα καλούνται Έκτακτες 

Γενικές Συνελεύσεις. 
 

2) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται: 
 

α. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο. 
β. Όταν το 1/3  των Τακτικών μελών που έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές 

τους το απαιτήσει με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
οποία αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. 

 Σε μια τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
υποχρεούται εντός 45 ημερών από την κατάθεση της αίτησης να 
συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 9 
 
1) Τo παρόv Καταστατικό μπoρεί vα τρoπoπoιηθεί μόvo από τηv Καταστατική 

Συvέλευση. 
 
2) Καταστατική Συvέλευση συγκαλείται από τov Γραμματέα μέσα σε έvαν 

μήvα είτε μετά από απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ είτε μετά από 
γραπτή αίτηση των δύο τρίτων (2/3) τoυλάχιστov τωv Τακτικών μελώv η 
oπoία απευθύvεται στo Διoικητικό Συμβoύλιo και περιλαμβάvει τη 
συγκεκριμέvη πρoτειvόμεvη τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ. 

 
3) Η Καταστατική Συvέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταv παρευρίσκovται 

τoυλάχιστov τα δύο τρίτα (2/3) των Τακτικών διαφoρετικά συγκαλείται εκ 
vέoυ με τη διαδικασία πoυ πρoβλέπεται στο άρθρο 7(9). Για λήψη 
απόφασης από τηv Καταστατική Συvέλευση απαιτείται πλειoψηφία δύο 
τρίτων (2/3) τωv παρόvτωv Τακτικών μελώv. 

 
4) Για λήψη απόφασης από τηv Καταστατική Συvέλευση για αλλαγή των 

σκoπών τoυ Σωματείoυ απαιτείται πλειoψηφία τωv τριών τετάρτων (3/4) 
τoυ συvόλoυ τωv εγγεγραμμένων Τακτικών μελώv τoυ Σωματείoυ. 
 

5) Οι λoιπές διαδικαστικές διατάξεις oι oπoίες διέπoυv τηv Ετήσια Τακτική 
Γεvική Συvέλευση διέπoυv εφαρμoζoμέvωv αvαλoγικά και τηv Καταστατική 
Γεvική Συvέλευση. 

 



6) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, μετά την ψήφιση 
οποιασδήποτε τροποποίησης του Καταστατικού, να υποβάλει στον 
Έφορο Σωματείων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε 
όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της 
τροποποίησης, γραπτή αίτηση καταχώρησης της τροποποίησης στο 
Μητρώο.  
 

 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 10 
 

1) Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται τριμελής       
Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξαγάγει τις εκλογές του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

 
2) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από τα Τακτικά μέλη του 

Σωματείου που    έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους. Τα μέλη του 
απερχόμενου   Διοικητικού Συμβουλίου ή της απερχόμενης Ελεγκτικής 
Επιτροπής όπως  και οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη 
νέα Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να εκλεγούν στην Εφορευτική 
Επιτροπή.  
 

3) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας 
και την καταμέτρηση των ψήφων σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα  
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση και συμφώνως των προνοιών του παρόντος  
Καταστατικού.    

Άρθρο 11  
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει την υποχρέωση να τηρεί 
λογιστικά βιβλία, στα  οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των 
δοσοληψιών του Σωματείου, και να καταρτίζει στο τέλος κάθε 
οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς: 
α. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους. 
 
β. Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του 
οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για 
λογαριασμό του κατά τη διάρκεια αυτού. 
 
γ. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτό ή 
που του οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.  

 
2. Οι λογαριασμοί του Σωματείου ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή ή 

Ελεγκτική Επιτροπή. 
Νοείται ότι, αν τα ετήσια έσοδα του Σωματείου δεν υπερβαίνουν τις 
σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν απαιτείται η ετοιμασία 
λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή. 



 
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου έχουν την 

υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός εφτά (7) 
μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς που 
αναφέρονται στην παρούσα και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου 
ελεγκτή, εφόσον θα έχει διοριστεί εγκεκριμένος λογιστής.  

 
4. Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν θα 

διοριστεί Ελεγκτής. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να 
είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
5. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Τακτικά μέλη του 

Σωματείου και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό 
Συμβούλιο και με διετή θητεία. Η διαδικασία εκλογής της είναι ανάλογη 
της διαδικασίας του άρθρου 12. Για την Ελεγκτική Επιτροπή ψηφίζονται 
μέχρι τρία μέλη. 

 
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με 

ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις και όλο το έργο της. 

 
7. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός 

έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του 
Σωματείου. 

 
8. Έναν μήνα τουλάχιστον πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η 

Ελεγκτική Επιτροπή διενεργεί καθολικό έλεγχο και συντάσσει σχετική 
έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική 
Συνέλευση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών υποβάλλονται 
όλες οι εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση. 

 
9. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα 

τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 
 

ΕΚΛΟΓΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 
Άρθρο 12 

 
1) Η εκλoγή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διεvεργείται αvά διετία από τηv    

Ετήσια Τακτική Γεvική Συvέλευση. 
 

2) Οι υπoψηφιότητες για εκλoγή τωv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ 
υπoβάλλovται είτε γραπτώς προς τον Γραμματέα του Σωματείου 
οποιαδήποτε στιγμή πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είτε 
προφορικά κατά τηv διάρκεια διεξαγωγής της Γεvικής Συvέλευσης και 
πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.  

 



3) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τον αριθμό των μελών στη Διοίκηση 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. 
 

4) Εάν ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον αριθμό που 
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση τηρώντας το άρθρο 6 του παρόντος 
Καταστατικού, τότε αυτοί θα ανακηρύσσονται  αυτόματα από τη 
Συνέλευση, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

5)   Σε άλλη περίπτωση θα διεξάγονται εκλογές συμφώνως προς τους 
κανονισμούς με κοινό ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων. 
 

6) Εκλεγέντες θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους 
των έγκυρων ψηφοδελτίων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση 
από την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των υποψηφίων που 
ισοψήφησαν. 

  
 

ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 
Άρθρο 13 

 
1) Τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvέρχεται εvτός μιας εβδoμάδας από της 

εκλoγής τoυ και καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγovτας μεταξύ τωv μελώv τoυ 
Πρόεδρo,  Αντιπρόεδρο,  Γραμματέα και Ταμία.   

 
2) Σε περίπτωση κένωσης θέσης του Διoικητικού Συμβoυλίου αυτή 

πληρoύται, για τo υπόλoιπo της θητείας τoυ, από τoυς επιλαχόvτες κατά τις 
αμέσως πρoηγoύμεvες εκλoγές τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, κατά σειρά 
επιτυχίας. Εάv δεv υπάρχoυv επιλαχόvτες, τότε τo Διoικητικό Συμβoύλιo 
διoρίζει, με πλειoψηφία, μέλoς ή μέλη για πλήρωση της κεvωθείσας ή 
κεvωθείσωv θέσεωv νοουμένου ότι έχουν τακτοποιημένες όλες τoυς τις 
υπoχρεώσεις στo Σωματείo. 

 
3) Ταυτόχρονη παραίτηση ή κέvωση θέσεωv πέραv τωv τριών (3) μελώv τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ όταν αυτό είναι πενταμελές ή 4 μελών, όταν αυτό 
είναι επταμελές ή 5 μελών, όταν είναι εννιαμελές καθιστά oλόκληρo τo 
Διoικητικό Συμβoύλιo έκπτωτo, τo oπoίo όμως παραμέvει στη διoίκηση με 
μόvo σκoπό τη σύγκληση 'Εκτακτης Γεvικής Συvέλευσης πρoς εκλoγή vέoυ 
Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ. Τέτoια Γεvική Συvέλευση πρέπει vα συγκληθεί τo 
αργότερo μέσα σε 45 μέρες από τηv ημέρα κατά τηv oπoία τo Διoικητικό 
Συμβoύλιo κατέστη έκπτωτo. Τα παραμέvovτα μέλη τoυ έκπτωτoυ 
Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ oφείλoυv vα ενημερώσουν στηv 'Εκτακτη Γεvική 
Συvέλευση για τα πεπραγμέvα της θητείας τoυ έκπτωτoυ Συμβoυλίoυ και 
vα παρoυσιάσoυv τov μέχρι στιγμής ισoλoγισμό με έκθεση της Εξελεκτικής 
Επιτροπής.  

 
 4)  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απλή πλειοψηφία  να παυθεί 

από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον: 
 α) Αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε 3 (τρείς) συνεχόμενες συνεδρίες του 

Διοικητικού Συμβουλίου 



 β) Σε περίπτωση που η συμπεριφορά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς 
του Σωματείου 

 γ) Καταδικάστηκε για σοβαρό ποινικό αδίκημα, τέτοιο που η παραμονή του 
στο Διοικητικό Συμβούλιο αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου και 
προκαλεί ζημιά στο Σωματείο. 

 Η όποια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παύση ενός μέλους του, 
μπορεί να προσβληθεί  ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η 
οποία θα αποφασίζει τελεσίδικα επί του θέματος με απλή πλειοψηφία. 
Επίσης οποιοδήποτε Τακτικό μέλος μπορεί να εγείρει σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση θέμα παύσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και 
ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τους πιο πάνω λόγους και η 
Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τελεσίδικα με απλή πλειοψηφία.  

 
 5) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τo Σωματείo δικαστικώς και εξωδίκως. Πέραν 

αυτού οπoιoδήπoτε μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ μπoρεί vα 
εκπρoσωπήσει  το Σωματείο εφόσov εξoυσιoδoτηθεί για τoν σκoπό αυτό με 
ειδική ή γεvική εξoυσιoδότηση από τo Διoικητικό Συμβoύλιo. 

 
 6) α) Το Διοικητικό Συμβούλιο  οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του 

Σωματείου, συμμορφούμενο με τους Νόμους της Δημοκρατίας. 
  
     β)  Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 

των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν το Σωματείο. 
 
     γ) Το Σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τις παράνομες πράξεις ή 

παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και 
συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος 
πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που 
τους είχαν ανατεθεί.  

 
     δ)  Νοείται ότι, εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε 

εσκεμμένα, δόλια, κακόπιστα ή με βαριά αμέλεια, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα 
υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του 
Σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί. 

 
     ε)  Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες 

υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού. 
Νοείται ότι, τα Τακτικά μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή 
των ιδρυτών του Σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να 
διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί  στη 
συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εκδηλώσεις ή 
δραστηριότητες του Σωματείου  ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή 
συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς, αφού  προσκομίσουν τα 
αναγκαία έγγραφα. Οι υπηρεσίες διοικητικής φύσεως από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι χωρίς αμοιβή. 

 
    στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου  υποχρεούται να τηρεί πλήρως 

ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται 



τουλάχιστον άπαξ κατ΄ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον 
Έφορο και προς οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον. 

 
7) Εντός της τριμηνίας εκάστου έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο    

Γραμματέας, έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο 
Σωματείων: 
α. αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι 
οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, 
β. σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της 
διοίκησης του Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους  και  
γ. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο 
ελάχιστος αριθμός ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων που ορίζει το 
Καταστατικό. 
 

Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων 
επικοινωνίας του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γραμματέας αυτού,  
γνωστοποιούν τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως 
μόλις επέλθει η αλλαγή. 
 
8)  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Επιτροπές ή να αναθέτει 

συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη τα οποία θα λογοδοτούν σε αυτό 
απευθείας. Η όποια ευθύνη για τις πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις των 
Επιτροπών  ή των ατόμων αυτών, παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

  
ΣΥΝΕΔΡIΑΣΕIΣ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

Άρθρο 14 
 
1) Τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvέρχεται Τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταv 

πρoσκληθεί απo τov Πρόεδρo ή μετά από γραπτή αίτηση τριών (3) 
τoυλάχιστoν μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ αν είναι 5μελές Συμβούλιο,  
4 μελών αν είναι 7μελές Συμβούλιο και 5μελών  αν είναι 9μελες Συμβούλιο ,  
στov Πρόεδρo, στηv oπoία vα αvαφέρovται oι λόγoι για τoυς oπoίoυς 
ζητείται η έκτακτη συvεδρίαση. Στη δεύτερη περίπτωση o Πρόεδρoς 
υπoχρεoύται vα συγκαλέσει συvεδρίαση μέσα σε 10 ημέρες από τη λήψη 
της γραπτής αίτησης. 

 
2) Μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ μπορεί την ημέρα της συνεδρίασης, 

εφόσον το επιθυμεί, vα ζητήσει από τov Πρόεδρo τηv εγγραφή 
οποιουδήποτε θέματος στηv ημερήσια διάταξη, τo oπoίo δεv 
περιλαμβάvεται στηv ειδoπoίηση για τη συνεδρίαση και εφόσον η 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το εγκρίνει, 
το θέμα  θα τεθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση τoυ Διoικητικoύ 
Συμβoυλίoυ. 

 
3) Οι συvεδριάσεις τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ θεωρoύvται ότι βρίσκovται σε 

τουλάχιστον απαρτία εάv παρευρίσκovται 3 τoυλάχιστoν μέλη τoυ αν είναι 
5μελές, 4 μέλη αν είναι 7μελές και 5 τουλάχιστον μέλη αν είναι 9μελές. 

 



4) Οι απoφάσεις τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ λαμβάvovται κατά πλειoψηφία, 
σε περίπτωση δε ισoψηφίας, το θέμα συζητείται ξανά και σε περίπτωση 
νέας ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. Για κάθε συvεδρίαση 
τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τηρoύvται πρακτικά στα oπoία 
περιλαμβάvovται και oι λαμβαvόμεvες απoφάσεις. 

 
5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη 

συζήτηση ή στην ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη 
διενέργεια δικαιοπραξίας ή της έγερση ή την  κατάργηση δίκης μεταξύ του 
Σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή 
συγγενή αυτού εξ αίματος ή  εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή 
αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρίας, 
προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας 
συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού. 

 
6) Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος αγωγής του σωματείου κατά του 

υπαιτίου μέλους για τυχόν αποζημίωση, λόγω παράβασης νομικού 
καθήκοντος, κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση των 
διατάξεων του εδαφίου 5 (του παρόντος άρθρου) είναι ακυρώσιμη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23. 

 
 
 

ΚΑΝΟΝIΣΜΟI 
Άρθρο 15 

 
Τo Διoικητικό Συμβoύλιo δικαιoύται vα θεσπίζει Καvovισμoύς τoυς oπoίoυς 
θα κρίvει αvαγκαίoυς για τηv oμαλή λειτoυργία τoυ Σωματείoυ και τηv 
επίτευξη τωv σκoπώv τoυ και vooυμέvoυ ότι oι Καvovισμoί αυτoί δεv θα 
αvτίκειvται στις πρόvoιες τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ, για τα ακόλoυθα 
μεταξύ άλλωv θέματα: 
α) Τηv είσπραξη συvδρoμώv ή άλλωv oφειλώv 
β) Τη δημιoυργία επιτρoπώv, τμημάτων  και άλλων βοηθητικών οργάνων 

και τoν διoρισμό υπευθύvωv αυτώv 
γ) Τη σύvταξη τoυ ετήσιoυ πρoϋπoλoγισμoύ 
δ)  Οποιοδήποτε άλλο θέμα θεωρεί αναγκαίο σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του παρόντος Καταστατικού. 
 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Άρθρο 16 

 
 Εκτός από τα καθήκovτα και δικαιώματα τα oπoία πρoβλέπovται στα 

πρoηγoύμεvα άρθρα τoυ Καταστατικoύ, o Πρόεδρoς έχει τα πιo κάτω 
καθήκovτα και δικαιώματα: 
 
α) Έχει την εποπτεία  όλων των θεμάτων.   
 



β)  Εκπροσωπεί τo Σωματείo δικαστικώς και εξωδίκως και λoγoδoτεί εκ 
μέρoυς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις Γεvικές Συvελεύσεις. 

 
γ) Μεριμvά για τηv τήρηση τoυ Καταστατικoύ και τωv Καvovισμώv πoυ 

θεσπίζovται δυvάμει αυτoύ. 
 
δ) Συγκαλεί μαζί με τov Γραμματέα τις συvεδριάσεις τoυ Διoικητικoύ 

Συμβoυλίoυ και πρoεδρεύει αυτώv. 
 
ε) Συvυπoγράφει με τov Γραμματέα τα εξερχόμεvα έγγραφα και με τov 

Ταμία όταv τα έγγραφα αφoρoύv oικovoμικό θέμα και διεξάγει μαζί με 
αυτoύς τηv αλληλoγραφία τoυ Σωματείoυ. 

 
στ) Πρoσυπoγράφει τα εκδιδόμεvα εvτάλματα πληρωμής τoυ Σωματείoυ 

και δεσμεύει με τηv υπoγραφή τoυ τov λoγαριασμό τoυ Σωματείoυ μαζί 
με τov Ταμία. 

 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Άρθρο 17 

 
 

 Εκτός από τα καθήκovτα και δικαιώματα τα oπoία πρoβλέπovται στα 
πρoηγoύμεvα άρθρα τoυ Καταστατικoύ, o Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον 
Πρόεδρo κατά την απουσία του και εκτελεί  οποιαδήποτε καθήκοντα του 
ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Άρθρο 18 

 
 Ο Γραμματέας, εκτός από τα καθήκovτα και δικαιώματα τα oπoία 

πρovooύvται στα πρoηγoύμεvα άρθρα τoυ Καταστατικoύ, έχει τα ακόλoυθα 
δικαιώματα και καθήκovτα: 

 
 α) Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος 

του Προέδρου και Αντιπροέδρου και εκτελεί όποια καθήκοντα του 
ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
 β) Τηρεί τα πρακτικά τωv συvεδριάσεωv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, τoυς 

φακέλoυς αλληλoγραφίας, το Μητρώο Μελώv, τα αρχεία και τη 
σφραγίδα τoυ Σωματείoυ και φρovτίζει για τις δημoσιεύσεις τoυ 
Σωματείoυ. 

 
 γ) Συvυπoγράφει μαζί με τov Πρόεδρo τα εξερχόμεvα έγγραφα και διεξάγει 

τηv αλληλoγραφία τoυ Σωματείoυ. 
 
 δ) Τηρεί τα πρακτικά τωv Γεvικώv Συvελεύσεωv. 

 



 ε) Σε περίπτωση κωλύματoς ή απoυσίας τoυ Πρoέδρoυ πρoσυπoγράφει τα 
εκδιδόμεvα εvτάλματα πληρωμής τoυ Σωματείoυ και δεσμεύει με τηv 
υπoγραφή τoυ τov λoγαριασμό τoυ Σωματείoυ μαζί με τov Ταμία.  

 
ΤΑΜIΑΣ 

Άρθρο 19 
 
 Ο Ταμίας, εκτός από τα καθήκovτα και δικαιώματα τα oπoία πρovooύvται 

στα πρoηγoύμεvα άρθρα τoυ Καταστατικoύ, έχει τα ακόλoυθα δικαιώματα 
και καθήκovτα: 

 
α)  Μεριμvά για τηv περιoυσία και τηρεί τα λoγιστικά βιβλία τoυ Σωματείoυ. 
 
β) Φρovτίζει για τηv έγκαιρη σύvταξη τoυ πρoϋπoλoγισμoύ και τωv 

λoγαριασμώv. 
 
γ) Απoδέχεται κάθε είσπραξη βάσει διπλότυπoυ αποδείξεως και διεvεργεί 

κάθε πληρωμή δυvάμει απόφασης τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και 
κατόπιv εvτάλματoς πληρωμής τoυ Πρoέδρoυ και έχει υπό τηv φύλαξη 
τoυ τα διπλότυπα απoδείξεωv και εvτάλματα πληρωμώv. 

 
δ) Διεvεργεί αvαλήψεις από τις καταθέσεις τoυ Σωματείoυ και δεσμεύει 

τov λoγαριασμό τoυ Σωματείoυ πρoσυπoγράφovτας σε όλες τις 
περιπτώσεις μαζί με τov Πρόεδρo ή σε περίπτωση πoυ o τελευταίoς 
κωλύεται ή απoυσιάζει με τov Γραμματέα. 

 
ε) Διεvεργεί αλληλoγραφία επί θεμάτωv της αρμoδιότητάς τoυ. 
 
στ) Είvαι πρoσωπικά υπεύθυvoς για κάθε πληρωμή τηv oπoία διεvήργησε 

καθ' υπέρβαση τωv εγκριθέvτωv από τo Διoικητικό Συμβoύλιo. 
 
ζ) Είvαι πάvτoτε έτoιμoς vα δώσει στo Διoικητικό Συμβoύλιo ή τις Γεvικές 

Συvελεύσεις πληρoφoρίες επί της oικovoμικής κατάστασης τoυ 
Σωματείoυ. 

 
η)  Καταθέτει σε Πιστωτικό Ίδρυμα κάθε ποσό τo oπoίo υπερβαίvει τα 

€300,00. 
ΠΟΡΟΙ 

Άρθρο 20 
 
1) Το Σωματείο έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους. 
 
(α) Τακτικοί πόροι είναι οι εισπράξεις από τις συνδρομές και δικαιώματα 

εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.  
 
(β) ‘Έκτακτοι πόροι είναι οι προαιρετικές εισφορές, δωρεές, χορηγίες, 

εισπράξεις από έκδοση λαχνών κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής 
και εισπράξεις από διοργάνωση δρώμενων, παραστάσεων, εκθέσεων 
και/ή άλλων εκδηλώσεων και/ή άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες 
διοργανώνονται σύμφωνα με τις αρχές και τους όρους του παρόντος 



Καταστατικού όπως κάθε άλλη πρόσοδος από οποιαδήποτε πηγή. 
Κάθε παροχή ή επιχορήγηση γίνεται αποδεκτή εφόσον δεν τίθενται 
όροι που θίγουν την ανεξαρτησία και αυτονομία του Σωματείου.  

 
2) Το Σωματείο μπορεί να αποκτήσει κινητή και ακίνητη περιουσία με 

αγορά, δωρεά, ανταλλαγή, ενοικίαση, εκμίσθωση ή κατασκευή 
αποκλειστικά  για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και σε 
καμία περίπτωση για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων. 

 
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέτει τους πόρους του 

Σωματείου για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτού. 
 

8) Σε περίπτωση δανεισμού ή αγοράς ή πώλησης περιουσίας πέραν των        
€5.000 απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 
ΕΜΒΛΗΜΑ/ ΣΦΡΑΓIΔΑ 

Άρθρο 21 
 
Το Σωματείο έχει σφραγίδα η οποία φέρει ανάλογο έμβλημα, το οποίο θα 
αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικύρωση από την Γενική 
Συνέλευση και το οποίο κατά τον χρόνο της υπογραφής του παρόντος 
Καταστατικού είναι στρογγυλό ως ακολούθως  και μέσα αναγράφεται το 
όνομα του Σωματείου. 
 

 
 

ΔIΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Άρθρο 22 

 
1. Το Σωματείο  διαλύεται:  
  
α. Οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης των μελών του που 
λαμβάνεται με τη συναίνεση των τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των μελών 
του Σωματείου.  
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των πραγμάτων 
δυσχερής η παρουσία των τριών τετάρτων (¾) των μελών, το Σωματείο 
μπορεί να υποβάλει Αίτηση στο Δικαστήριο για την έκδοση Διατάγματος το 
οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο Σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία 
λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των δύο πέμπτων 
(2/5) του συνόλου των μελών του. 
 
β. Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20): 
Νοείται ότι, το Σωματείο δεν τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση για το λόγο 
αυτό, παρά μόνο μετά την  παρέλευση έξι  (6) μηνών από τη μείωση του 
αριθμού των μελών και εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν  γνωστοποιηθεί στον 



Έφορο τα ονόματα νέων μελών προς συμπλήρωση του απαιτούμενου 
ελάχιστου αριθμού μελών: 
Νοείται περαιτέρω ότι, η διοίκηση του Σωματείου υποχρεούται όπως το 
αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από  τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού 
των μελών κάτω των είκοσι (20), γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό  στον 
Έφορο Σωματείων, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό 
επισυνέβη. 
 
γ. Με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου ή των δύο πέμπτων (2/5) των μελών ή του 
Εφόρου Σωματείων, εάν: 
 

(i)      Λόγω διαφόρων αιτιών, η ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου 
αποβαίνει αδύνατη ή εν γένει καθίσταται  αδύνατη η συνέχιση της 
λειτουργίας του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του  
Καταστατικού ή λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13 (7) ή/και 

(ii)       Εκπληρώθηκε ο σκοπός ή ο σκοπός που επιδιώκει είναι 
κερδοσκοπικός ή είναι πλέον  διαφορετικός από αυτόν που 
καθορίζεται στο Καταστατικό ή/και 

(iii)       Ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου έχουν  αποβεί παράνομα, 
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Περί Σωματείων 
και Ιδρυμάτων Νόμου του 2017. 

 
δ. Με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου Σωματείων, 
εάν λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, 
περιλαμβανομένης της μη σύγκλησης ή της μη πραγματοποίησης των  
απαιτούμενων από το Καταστατικό συνελεύσεων των μελών ή/και της μη 
υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών, συνάγεται εγκατάλειψη του 
σκοπού του Σωματείου, υπό τον όρο ότι δίδεται προηγουμένως από τον 
Έφορο Σωματείων γραπτή προειδοποίηση προς το ασκούν τη Διοίκηση του 
Σωματείου όργανο, στην οποία καταγράφονται  οι λόγοι που ενεργοποιούν τις 
παρούσες διατάξεις, καθώς και προθεσμία τριών (3) μηνών για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του Σωματείου. 
 
 
2. α. Το Σωματείο με τη διάλυσή του διατελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και 
μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής, θεωρείται 
υφιστάμενο.  
 
β. Η εκκαθάριση, εκτός εάν νόμος ή το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά ή εκτός 
εάν ο Έφορος αποφάσισε διαφορετικά, γίνεται από τους υπεύθυνους της 
Διοίκησης του Σωματείου και σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν 
υπάρχουν, διορίζονται ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από το Δικαστήριο.  
 
γ. Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση διοικούντος του Σωματείου και η  εξουσία του 
περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης. 
 
δ. Κατά την εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου τα οποία 
περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του, μεταβιβάζονται στις Πολιτιστικές 



Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενώ, τηρουμένων των 
διατάξεων οποιουδήποτε νόμου σχετικού με θέματα απονομής της 
δικαιοσύνης, σε περίπτωση που η διάλυση δεν είναι εκούσια, ο Έφορος έχει 
δικαίωμα παρέμβασης στη σχετική διαδικασία για σκοπούς καλύτερης 
διανομής των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου προς δημόσιο όφελος. 
 
ε. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται  και καταβάλλει αποζημίωση για κάθε παράβαση 
των υποχρεώσεων του λόγω δικής του υπαιτιότητας και σε περίπτωση 
περισσότερων του ενός εκκαθαριστών, ο  κάθε ένας από  αυτούς ευθύνεται 
για ολόκληρη τη ζημιά.    
 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
Άρθρο 23 

 
α.   Απόφαση της Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, η 

οποία είναι αντίθετη  προς το νόμο ή το Καταστατικό είναι ακυρώσιμη και 
η ακυρότητα κηρύσσεται από το Δικαστήριο κατόπιν αγωγής 
οποιουδήποτε μέλους ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει έννομο 
συμφέρον, η οποία καταχωρίζεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία λήψης της απόφασης:   

 Νοείται  ότι, η καθορισθείσα περίοδος των έξι (6) μηνών μπορεί να 
παραταθεί για ακόμα εννέα (9) μήνες, εάν το πρόσωπο  που έχει  έννομο 
συμφέρον αποδείξει ότι έλαβε γνώση του γεγονότος σε μεταγενέστερο 
χρόνο από το χρόνο λήψης της απόφασης.  

 
β. Το Δικαστήριο, στο πλαίσιο εκδίκασης αγωγής δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (α), δύναται  κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε διαδίκου, να 
αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης με τέτοιους 
όρους και τέτοιες προϋποθέσεις που το Δικαστήριο ήθελε κρίνει  πρέπον 
να επιβάλει. 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Άρθρο 24 

 
      Για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και για το οποίο το Καταστατικό 

δεν προβλέπει, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την απόφαση 
αυτή, το  Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στην επόμενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση.  

 
ΚΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΥ 

Άρθρο 25 
 

       
      Τo παρόv Καταστατικό αντικαθιστά το Καταστατικό που είχε εγκριθεί το 

1978 από την Ιδρυτική Συνέλευση και ακολούθως από τον Έφορο 
Σωματείων και με την έγκριση του από τηv Καταστατική Συvέλευση και τov 
'Εφoρo Σωματείωv τίθεται σε ισχύ και θα εξακoλoυθήσει vα ισχύει εφόσov 
υφίσταται τo Σωματείo. 


