
 



 Η Ίδρυση Αρχαιολογικού Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου στην έδρα του 

Συλλόγου με σκοπό την συλλογή και την παρουσίαση των αντικειμένων λαϊκής 

τέχνης, των αρxαιoλoγικών, ιστορικών, κ.λ.π. ευρημάτων.  

 Ίδρυση  δανειστικής βιβλιοθήκης 

 Οργάνωση επιμορφωτικών  διαλέξεων και  σεμιναρίων σε θέματα που ενδιαφέρουν τα 

μέλη του  

 Οργάνωση  αναδασώσεων 

 Η συμβολή στην έρευνα στην προώθηση και διεκδίκηση της λύσης των τοπικών  

προβλημάτων 

 Η παροχή ηθικής, υλικής, οικονομικής και κάθε άλλης δυνατής  βοήθειας σε  

αναξιοπαθούντες.  

 Την διοργάνωση μορφωτικών εκδρομών και εορτών. 

 Την βράβευση των καλύτερων μαθητών . 

 Η προώθηση ενός αυτόνομου αποκεντρωμένου ελεύθερου, αδέσμευτου και μη 

πολιτικοποιημένου πολιτιστικού κινήματος. 

 Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της  ειρήνης 

και της εθνικής ανεξαρτησίας.  

 Η έκδοση πληροφοριακού εντύπου (εφημερίδας), με σκοπό την προβολή του χωριού 

και των   προβλημάτων του, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του, την καταγραφή 

και παρουσίαση ιστορικών στοιχείων γύρω απ' αυτό, το έργο και τις δραστηριότητες 

του Συλλόγου καθώς και όλων των Συλλόγων των απόδημων Αρτεμισιωτών. Το 

έντυπο δεν πρέπει να ανήκει σε κανένα πολιτικό ή παραταξιακό χώρο και οι υπεύθυνοι 

για την έκδοσή του οφείλουν να τηρούν στάση αμερόληπτη απέναντι σε πρόσωπα, 

γεγονότα και καταστάσεις. Στο έντυπο δημοσιεύονται ενυπόγραφα κείμενα και 

απόψεις οποιουδήποτε το επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι πολιτικο - 

κομματικού ή οποιουδήποτε παραταξιακού περιεχομένου και δεν περιέχουν ύβρεις. 

Το όνομα ή ο τίτλος του εντύπου και η φύση του περιεχομένου του, είναι δυνατό να 

αλλάξει μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται και αποφασίζει με 

βάση τα καθοριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του παρόντος. Ότι όμως αφορά 

στους υπεύθυνους έκδοσης και σύνταξής του, στη σχετική διαδικασία, στα έσοδα και 

έξοδα από την έκδοσή του και στη διαχείριση και αξιοποίηση αυτών, καθώς και σε 

κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.  

 Για τη διάδοση των ιδεών του, την επίτευξη των στόχων του,  την   καλύτερη 

επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του αλλά και όλων των 

συγχωριανών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, o σύλλογος δύναται να διατηρεί 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, το υλικό που 

δημοσιεύεται σ'  αυτή,  την είσπραξη και  διαχείριση τυχόν εσόδων από τη χρήση της, 

την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της αλλά και για το χειρισμό κάθε άλλου 

σχετικού μ' αυτή ζητήματος, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.  



 Κάθε ενέργεια νόμιμη που εξυπηρετεί τα συμφέροντα  και τους σκοπούς του 

συλλόγου. 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       444οοο    

Μέλη του συλλόγου μπορεί να είναι όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας Αρτεμισίου, αδιακρίτως 

φύλλου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ον  έτος της ηλικίας των και δεν έχουν στερηθεί 

τα πολιτικά τους δικαιώματα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση των ποινικών Δικαστηρίων ή 

του δικαιώματος της ελεύθερης  ίδρυσης Συνεταιρισμών ή Ενώσεων με αποφάσεις του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου.  

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       555οοο    

Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο, ευρισκόμενο σε απαρτία, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για 

την έγκριση ή μη της αίτησης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στην 

αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική, έκτακτη ή ειδική) και αν κάποιο μέλος αυτής 

έχει αντίθετη άποψη, αυτή τίθεται υπόψη της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, η οποία 

και αποφασίζει. Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση μπορεί να προσφύγει και όποιος υποβάλει 

αίτηση εγγραφής και αυτή απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ως 

ημερομηνία εγγραφής του νέου μέλους λαμβάνεται αυτή της έγκρισης της σχετικής αίτησης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και προσφυγής του ενδιαφερόμενου σε Γενική Συνέλευση, που κάνει δεκτή την 

αίτησή του, ως ημερομηνία εγγραφής λαμβάνεται αυτή της κατάθεσης της σχετικής αίτησης 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Από την ημερομηνία εγγραφής του το νέο μέλος 

θεωρείται κανονικό μέλος του Συλλόγου, απαιτείται, όμως, να παρέλθει  δέκα (10) ημέρες  

χρονικό διάστημα για να ασκηθεί το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων καθώς και 

του «εκλέγειν». Το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» το νέο μέλος το αποκτά  εφ΄όσον  έχει 

παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός . Μετά την έγκριση της εγγραφής του το νέο 

μέλος υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των αντίστοιχων συνδρομών.  Η αίτηση 

εγγραφής μέλους είναι δυνατό να υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. 

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λ.π.). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       666οοο    

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να 

μετέχει στις, κατ’ αυτές,  συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις καθώς και να 

λαμβάνει γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε  και του ισολογισμού  

και απολογισμού του Συλλόγου. 



ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       777οοο    

Κάθε  μέλος του Σωματείου υποχρεούται α) να συμβάλει στην ευόδωση των σκοπών του 

Συλλόγου,  β) να συνεισφέρει χρηματικό ποσό  που καθορίζεται ετησίως με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης,  γ) να καταβάλλει ανελλιπώς  τις συνδρομές του,  δ) να συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων  και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις  του 

παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού 

Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΩΝ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       888οοο    

Διαγραφή μέλους του Συλλόγου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής 

περιπτώσεις: α) κατόπιν εγγράφου αίτησης του μέλους,  β) εάν καθυστερεί την συνδρομή 

του πέραν του έτους και εφόσον κληθεί εγγράφως δεν συμμορφωθεί,  γ)εάν στερηθεί με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση των Ποινικών Δικαστηρίων των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή 

του δικαιώματος της ελεύθερης ίδρυσης Συνεταιρισμών και Ενώσεων με  απόφαση του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου  και  δ) για κάθε παράβαση κάποιου όρου του παρόντος 

καταστατικού καθώς και των διατάξεων του Ν.Δ. 795/1971, προσηκόντως βεβαιουμένη. Κατά 

των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής, μπορεί το διαγραφέν μέλος 

εντός μηνός από της κοινοποίησης της απόφασης να προσφύγει ενώπιον της πρώτης 

τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, διαφορετικά η απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται έγκυρος και ισχυρά. Στη διαγραφή μέλους δικαιούται η 

Γενική Συνέλευσης των μελών του Σωματείου και σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον κατά την 

κρίση της ενδείκνυται  αυτή η διαγραφή.  

ΟΡΓΑΝΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       999οοο             

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευσης των μελών  και  β) το 

Διοικητικό Συμβούλιο 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111000οοο             

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του Σωματείου, επιλαμβάνεται και 

αποφασίζει επί πάντων των θεμάτων που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Συλλόγου, οι 

δε αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωτικές  για όλα τα μέλη αυτού. 

 

 



ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111111οοο       

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέχρι την 31η 

Μαρτίου προς ακρόαση της διοίκησης, η οποία υποχρεούται να εκθέσει τα κατά το 

διαρρεύσαν έτος πεπραγμένα αυτής και να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του 

λήξαντος έτους, την επί τούτου έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό 

του επομένου, του απολογισμού έτους, καλουμένων των μελών με ιδιαίτερες προσκλήσεις, 

που αποστέλλονται προ 5 ημερών  ή  με ανακοίνωση που  αναρτάται σε εμφανές σημείο όλων 

των  καταστημάτων του χωριού προ 5 ημερών  και προς εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Συλλόγου, εφόσον λήγει η θητεία αυτών. Σε κάθε 

περίπτωση τα σημεία ανάρτησης θα πρέπει  να είναι  εμφανή σημεία του χωριού και 

τουλάχιστον  πέντε (5).  

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ    111222οοο             

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, θεωρούνται 

δε τέτοια όσοι έχουν καταβάλλει την συνδρομή και του προηγούμενου της Συνέλευσης 

έτους.  Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία εάν κατ’ αυτήν παρίσταται το εν τρίτον 

(1/3)  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Μη γινομένης απαρτίας εις την πρώτη συνέλευση 

των μελών, καλείται νέα  Γ.Σ. με τα ίδια θέματα εντός 10 ημερών, η οποία θεωρείται εν 

απαρτία εάν κατ’  αυτήν παρίσταται και το εν τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών που 

έχουν δικαίωμα  ψήφου. Εάν δεν ευρεθεί εν απαρτία και η δεύτερη αυτή συνέλευση καλείται 

τρίτη μετά παρέλευση 10 ημερών και με τα ίδια θέματα, η οποία θεωρείται εν απαρτία εάν 

κατ’  αυτήν παρίσταται το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα 

ψήφου. Εάν δεν ευρεθεί εν απαρτία και η τρίτη αυτή Γενική Συνέλευσης, δεν μπορεί να 

κληθεί επί των ιδίων θεμάτων, προ της παρέλευσης μηνός, η οποία και θεωρείται  πρώτη.  

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111333οοο       

Οι προσκλήσεις και οι ανακοινώσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις, κοινοποιούμενες ως 

ανωτέρω, πρέπει να καθορίζουν σαφώς: α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής 

Συνέλευσης,  β) τα θέματα προς συζήτηση  και  γ) αν η καλούμενη συνέλευση είναι τακτική ή 

έκτακτος καθώς και αν είναι η πρώτη ή σε περίπτωση ματαίωσης ελλείψει απαρτίας δεύτερη 

ή τρίτη. Πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να καλούνται τα μέλη  σύμφωνα με τα 

ανωτέρω προ  5 ημερών, είτε με ιδιαίτερες προσκλήσεις είτε με ανακοίνωση, ακόμη και αν 

πρόκειται περί επαναλήψεως Συνέλευσης που έχει ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας. 

Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει στις προσκλήσεις και στις 

ανακοινώσεις για την δεύτερη ή την τρίτη συνέλευση. Γενικά είναι άκυρος η συζήτηση και 

απόφαση για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν είναι αναγεγραμμένο στην κοινοποιούμενη 

πρόσκληση ή ανακοίνωση για την Συνέλευση.  



ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111444οοο             

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ημίσεος  πλέον 

ενός των παρόντων ταμειακά εντάξει μέλη. Κάθε ψηφοφορία στη γενική Συνέλευση που 

αφορά τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, καθώς και ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, 

προσωπικά εν γένει ζητήματα, εκλογή πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων, επιβολή 

εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση καταστατικού είναι άκυρος, αν δεν 

είναι μυστική, για κάθε άλλο θέμα, γίνεται δι’ ονομαστικής κλήσης ή με ανάταση, ουδέποτε 

δε δια βοής. Η μυστική ψηφοφορία  γίνεται δια ψηφοδελτίων. 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111555οοο             

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας είναι άκυρος, εάν 

παρέστησαν στην ψηφοφορία πρόσωπα άλλα, εκτός των μελών που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής. Ο Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων ή η Εφορευτική Επιτροπή οφείλουν να 

επιβλέπουν την εφαρμογή της διάταξης αυτής, διατάσσοντας μετά το πέρας της συζήτησης 

και προ της έναρξης της ψηφοφορίας, την έξοδο από την αίθουσα κάθε ατόμου που δεν έχει 

δικαίωμα ψήφου, εκτός του πρακτικογράφου και του έμμισθου  προσωπικού του Σωματείου. 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111666οοο             

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του σωματείου, ο οποίος διευθύνει τις 

εργασίες αυτής, επιμελείται για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο 

στους αιτούντες  κατά σειρά προτεραιότητας και αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση εκτροπής του 

ομιλητού σε θέματα ξένα προς τα υπό συζήτηση  ή  σε περίπτωση χρησιμοποίησης απρεπών 

εκφράσεων. Διακόπτει την συνεδρίαση όταν καταστεί θορυβώδης ή όταν δια βίαιων ή 

απρεπών μέσων ταράσσεται η ευταξία της Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή  όταν 

λαμβάνει το λόγο ως ομιλητής επί θέματος της ημερήσιας διάταξης, αναπληροί ο 

Αντιπρόεδρος . Ο Γραμματέας επιμελείται τη σύνταξη και καθαρογράφει τα  πρακτικά της 

Γενικής Συνέλευσης και υπογράφει αυτά μετά του Προέδρου. Δύναται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης να οριστεί, εντός δεκαπενθημέρου, από τη Γενική συνέλευση άλλη 

ημέρα, προς διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Σωματείου για την εκλογή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111777οοο       

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι  επταμελές(7)  ή εννεαμελές  (9),  που 

εκλέγεται άμεσα από τη Γενική  Συνέλευση,  κάθε τριετία, το μήνα Μάρτιο και αποτελείται 

από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία καθώς και  αναπληρωματικά μέλη. 



    Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για κάθε ζημιά ή πράξη. Η Γενική 

Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση που 

λαμβάνεται με απόλυτη  πλειοψηφία.  Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτηθέντα ή ανακληθέντα  

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τα πρώτα στη σειρά του πίνακα των 

αναπληρωματικών. Εφόσον εξαντληθεί ο  κατάλογος των  αναπληρωματικών  μελών,  

συγκαλείται  Γενική Συνέλευση για αναπληρωματικές εκλογές ή διορισμού μέλους. 

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε άλλου οργάνου ή 

εκπροσώπου του Συλλόγου γίνονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που τα μέλη 

της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση,  με ανάταση του χεριού και απαγορεύεται να είναι 

υποψήφιοι για τα όργανα και τους εκπροσώπους του Συλλόγου.  

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου γίνονται με μυστική ψηφοφορία και 

με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέτει από ένα (1) έως πέντε  (5) σταυρούς 

για την ανάδειξη των μελών του εννεαμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου  ή  από ένα (1) έως 

πέντε  (4) σταυρούς για την ανάδειξη των μελών του επταμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου  

και από ένα (1) έως δύο (2) σταυρούς για την ανάδειξη των μελών της τριμελούς 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Σε 

περίπτωση  ισοψηφίας, αποφασίζει ο κλήρος. 

Τα μέλη που ενδιαφέρονται  να εκλεγούν στα όργανα εκπροσώπησης του Συλλόγου πρέπει  

να καταθέσουν σχετική έγγραφη δήλωση για την υποψηφιότητά τους στο απερχόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστο μία (1) ημέρα πριν τις εκλογές. Στην περίπτωση που ο 

αριθμός των υποψηφίων, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι και την ημερομηνία αυτή, δεν 

επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις στα όργανα του Συλλόγου, τότε και μόνο τότε είναι 

δυνατή η εκδήλωση υποψηφιότητας και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ενώπιον 

της Γενικής Συνέλευσης.  

Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται και τυπώνονται πριν τις εκλογές και φυλάσσονται με ευθύνη 

του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον, κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενα, 

υποβληθεί υποψηφιότητα και κατά την ημέρα των εκλογών, τα αντίστοιχα ονόματα 

υποψηφίων μπορεί να προστίθενται στα ψηφοδέλτια χειρόγραφα από την εφορευτική 

επιτροπή και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.  

Αν, παρά τα παραπάνω, δε συμπληρώνεται ο απαραίτητος από το Καταστατικό αριθμός 

υποψηφίων για την κάλυψη των προβλεπόμενων από το Καταστατικό τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκλογές γίνονται και ανακηρύσσεται 

Διοικητικό Συμβούλιο έστω και με μικρότερο από τον προβλεπόμενο αριθμό μελών, εφόσον 

με τον αριθμό αυτόν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη από τον παρόντα Κανονισμό απαρτία για 

τη λήψη αποφάσεων.  

 

 

 



ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       111888οοο    

1.  Αποκλείονται της διοίκησης μέλη του σωματείου που έχουν στερηθεί αυτοδικαίως ή 

κατόπιν δικαστικής απόφασης τα πολιτικά τους δικαιώματα  ή το δικαίωμα της ελεύθερης 

ίδρυσης Συνεταιρισμών ή Ενώσεων με απόφαση του Συνταγματικού  Δικαστηρίου και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

2.  Δεν  δύναται να είναι μέλη της Διοίκησης  α) Αλλοδαπός, β) καταδικασθέντες αμετάκλητα 

σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιων των πλημμελημάτων της κλοπής, 

υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, συκοφαντικής 

δυσφήμησης, κιβδηλίας, παραχάραξης, παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών, 

παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος καθώς και παντός 

αδικήματος που πηγάζει από ιδιοτέλεια ή για έγκλημα επί των ηθών, ή έχουν στερηθεί λόγω 

καταδίκης για οποιαδήποτε  αξιόποινη πράξη τα πολιτικά τους δικαιώματα και εφόσον διαρκεί 

η αποστέρησης αυτή,  γ) όσοι δεν έχουν πλήρη ικανότητα προς το δικαιοπρακτείν   και  δ) 

συγγενείς μεταξύ των μέχρι Δ΄ βαθμού συμπεριλαμβανομένου. 

3.  Κάθε υποψήφιος για ανάδειξη αυτού στη διοίκηση του Σωματείου υποχρεούται προ της 

ανάδειξης μαζί με την αίτηση του να υποβάλλει δήλωση περί του ότι στο πρόσωπό του τίποτα 

δεν συντρέχει εκ των υπό της προηγούμενης παραγράφου αναφερομένων  κωλυμάτων. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ    111999οοο       

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου και του Γραμματέα, που γίνεται εγγράφως, προφορικά ή τηλεφωνικά, στην οποία 

αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της 

συνεδρίασης. Αν ο Πρόεδρος παραλείπει να συγκαλέσει τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τότε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αυτή τρία (3) από τα μέλη του. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει ότι υπάρχει λόγος ή αν το ζητήσουν 

το 1/3, τουλάχιστο, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους, στην οποία 

αναφέρουν και τα θέματα που επιθυμούν να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται 

σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Από τα 

μέλη του, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος - εκτός και αν ο ίδιος δηλώνει 

κώλυμα. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από συζήτηση. Αν υπάρχει πάλι 

ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  που 

απουσίαζαν ή διαφώνησαν σε συζήτηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης αυτού, δεν 

ευθύνονται για τις αντίστοιχες αποφάσεις και η απουσία ή διαφωνία καταγράφεται στα 

πρακτικά της συνεδρίασης.  



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ    222000οοο       

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα και σύμφωνα με το Καταστατικό το Σύλλογο, 

διαχειρίζεται την περιουσία  του και  παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που είναι 

αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και την προστασία των συμφερόντων του. Καλεί τα 

μέλη του Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, μελετά και εισηγείται ενώπιον της Γενικής 

Συνέλευσης τα γενικότερα θέματα των μελών του. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και εφαρμόζει το καταστατικό. Υποβάλλει κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση, τα 

πεπραγμένα και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, την έκθεση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και τον προγραμματισμό  και προϋπολογισμό του επόμενου του απολογισμού 

έτους. 

Μπορεί, αν χρειασθεί, να συστήνει με απόφασή του ανοιχτές επιτροπές μελέτης 

προβλημάτων πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής μας ή γενικότερου πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. Μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να είναι μέλη του Συλλόγου ή άλλες 

προσωπικότητες της περιοχής. 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       222111οοο             

Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από 

τα παριστάμενα  κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 

ευθύνονται για αποφάσεις, που λαμβάνονται σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν, 

ή εφόσον παρέστησαν διαφώνησαν, η δε διαφωνία  όμως αυτή να προκύπτει από τα πρακτικά 

και μόνο.  

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       222222οοο             

Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα  και του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτουν 

στο ίδιο πρόσωπο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       222333οοο       

 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να παίρνει μέρος στις 

συνεδριάσεις του. Αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 

του ή από πέντε (5) συνολικά εντός του ίδιου χρόνου (υπολογιζόμενου ημερολογιακά από 

την πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου) ή αδιαφορεί και δε 

συμμετέχει στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, παραπέμπεται, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με το ερώτημα της 

αντικατάστασής του από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό. Περίπτωση σύγκλισης 



έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για το θέμα αυτό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, δεν αποκλείεται.  

   

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ    222444οοο    

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  Ο Πρόεδρος συγκαλεί με τον Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - 

των οποίων την ημερήσια διάταξη καταρτίζουν από κοινού - διευθύνει τις συνεδριάσεις του, 

θέτει  τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και 

των Γενικών Συνελεύσεων και εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Δικαστική ή Διοικητική αρχή 

καθώς και σε τρίτους. Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, υπογράφει με 

τον Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τα πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει με τον Γραμματέα το διοικητικό απολογισμό και από 

κοινού με το Γραμματέα και τον Ταμία τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε και 

τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική 

Συνέλευση προς έγκριση. Έχει το δικαίωμα να ελέγχει το Ταμείο και οφείλει να γνωστοποιεί 

στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και να 

λογοδοτεί για την κατάσταση του Συλλόγου. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλες 

τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο Γραμματέας διευθύνει την υπηρεσία των Γραφείων, τηρεί τα αρχεία και τη σφραγίδα του 

Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί τα παρακάτω βιβλία για το Σύλλογο :  

 Μητρώο μελών του Συλλόγου 

 Βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.   

 Βιβλίο πρακτικών του ΔΣ 

 Πρωτόκολλο και 

Βιβλίο επίπλων υλικού, περιουσίας κ.λ.π. 

 Επίσης ο Γραμματέας συγκαλεί με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και καταρτίζει μ' αυτόν και τα λοιπά παρόντα μέλη τα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που υποδεικνύεται από τον ίδιο με δική του ευθύνη. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΑΜΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τηρεί βιβλίο ταμείου (εσόδων και εξόδων) για το Σύλλογο καθώς και διπλότυπες αποδείξεις. 

Με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα του Συλλόγου, 

εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών και κάθε άλλη οικονομική  ενίσχυση. Στις 

οικονομικές ενισχύσεις επιπλέον απαιτείται και η προσυπογραφή του Προέδρου του 



Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργεί κάθε πληρωμή, ύστερα από την έγκριση της σχετικής 

δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, με εντάλματα τα οποία υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και Γραμματέα. Καταθέτει τις εισπράξεις του Συλλόγου σε μία από τις Ελληνικές 

Τράπεζες και μπορεί να κρατά στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι πεντακόσια (500) Ευρώ 

για τις επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Το χρηματικό αυτό ποσό μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποσύρει μέρος ή και ολόκληρο 

το ποσό με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον ίδιο. Τηρεί σε 

ιδιαίτερους φακέλους τα δικαιολογητικά  εισπράξεων και πληρωμών. Είναι προσωπικά 

υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείριση. Συντάσσει με τον 

Πρόεδρο και τον Γραμματέα τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε και τον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους, προκειμένου να υποβληθούν αυτοί στην τακτική Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου για έγκριση. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει 

ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  που υποδεικνύεται από τον ίδιο με δική του ευθύνη.  

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       222555οοο             

Το Σωματείο τηρεί για την εύρυθμο και απρόσκοπτο λειτουργία του κάθε απαραίτητο βιβλίο 

και μάλιστα τα κάτωθι: α) Μητρώο των μελών, στο οποίο αναγράφονται όλα τα μέλη,  β) 

βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,  γ) βιβλίο πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού,  δ) 

βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

αυτών,  ε) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου  και  στ) βιβλίο ταμείου και 

εισπράξεων και πληρωμών. Τα  αναφερόμενα βιβλία  α’ και  β΄  τηρούνται με ευθύνη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τα δε με αριθμό  γ’ , δ΄, ε΄  και στ΄  αριθμούνται και 

θεωρούνται στη τελευταία σελίδα δια πράξεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ    222666οοο     

Οι  πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών, 

τα οικονομικά οφέλη από γιορτές, διοργάνωση εκδηλώσεων, λαχειοφόρους, δωρεές, 

κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις του Δήμου ή του Δημοσίου καθώς και διαφόρων 

Οργανώσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, κ.λ.π.. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν 

ετήσια συνδρομή τουλάχιστον  πέντε (5) Ευρώ. Η κατώτερη αυτή συνδρομή είναι δυνατό να 

αυξομειώνεται  με εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει και για κάθε άλλο ζήτημα αναφορικά με τις 

συνδρομές των μελών, επίσης μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 Η συνδρομή και κάθε είδους χρηματικές ενισχύσεις εισπράττονται με αποδείξεις. Κάθε 

μέλος που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο στερείται του δικαιώματος ψήφου καθώς και 

να εκλέγει ή  να εκλέγεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί βιβλίο δωρητών. 



ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ    222777οοο       

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά 

μέλη που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική 

Συνέλευση και η θητεία της είναι η ίδια, όπως του Διοικητικό Συμβουλίου. Τις εργασίες της 

διευθύνει ο Πρόεδρός της που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της. Συνεδριάζει όποτε 

παρίσταται ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτηση  ενός ή και των δύο μελών 

της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 

τους ελέγχους που κάνει, καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για τη Γενική 

Συνέλευση. Καθήκον της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της 

οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου. Το Διοικητικό συμβούλιο 15 ημέρες πριν την ετήσια 

τακτική γενική συνέλευση  υποβάλει στην εξελεγκτική επιτροπή προς έλεγχο τον απολογισμό 

εσόδων και εξόδων του προηγούμενου έτους. Στην διάθεση της εξελεγκτικής επιτροπής 

τίθενται όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία,  αποδείξεις εισπράξεις, αποδείξεις πληρωμής, 

τα πρακτικά του Δ.Σ. και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή έγγραφο το οποίο κρίνεται απαραίτητο 

για την διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος των βιβλίων και των οικονομικών στοιχείων 

διενεργείται από την εξελεγκτική επιτροπή στα γραφεία του συλλόγου και όχι σε άλλο μέρος. 

Η εξελεγκτική επιτροπή μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. για παροχή 

διευκρινήσεων και αυτό υποχρεούται να παρουσιαστεί με προθυμία. Η Εξελεγκτική επιτροπή   

βάσει των ανωτέρω στοιχείων συντάσσει    έκθεση  την οποία υποβάλει στο Δ.Σ.  3 ημέρες 

τουλάχιστον πριν την γενική συνέλευση για να λάβει γνώση .  

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       222888οοο    

Κάθε φορά που η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή την 

Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς επίσης να αποφανθεί επί ζητημάτων εμπιστοσύνης προς την 

Διοίκηση, την έγκριση της λογοδοσίας, καθώς και να προβεί στην εν γένει λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης αυτής δια την οποία απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή 

διεξάγεται κατά τον υπό του καταστατικού οριζόμενο τρόπο ενώπιον Τριμελούς 

Εφορευτικής  Επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζουν τον Πρόεδρο αυτής.  Η Εφορευτική 

Επιτροπή εκλέγεται με την έναρξη εκάστης Γενικής Συνέλευσης.  Η  Εφορευτική Επιτροπή 

μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει όπως οι αρχαιρεσίες ή εκλογές διενεργούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, στη βάσει του μητρώου μελών 

και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή προβαλλόμενη ένσταση.  

Περί την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος τούτου, η 

Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος 

των μελών που ψήφισαν.   Το πρακτικό αφού υπογράφεται απ’  όλα τα μέλη της Επιτροπής 

παραδίνεται από τον Πρόεδρο αυτής στη Διοίκηση του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας 



περισσοτέρων υποψηφίων η εφορευτική Επιτροπή ενεργεί κλήρωση και θεωρείται επιτυχών ο 

ευνοηθείς από αυτήν την κλήρωση. 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       222999οοο             

Ο   Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα. Η  σφραγίδα φέρει  στο κέντρο την θεά  Άρτεμη, 

γύρω- γύρω δε τις λέξεις “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  &  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ” 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       333000οοο             

Απαγορεύεται απολύτως η εξάρτηση του Σωματείου από πολιτικό κόμμα  ή η ανάμιξη αυτού 

σε ενέργειες που επιδιώκουν αμέσως ή εμμέσως πολιτικούς  σκοπούς. 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       333111οοο             

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου αυτού, αυτοί που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύλλογο. 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       333222οοο             

Κάθε  έτος και κατά την εορτή του προφήτη Ηλία ο Σύλλογος τελεί την ετήσια αυτού εορτή 

όπως ορίζεται κάθε φορά  δι’  αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       333333οοο             

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

που συγκαλείται ειδικά  γι’ αυτό  και θεωρείται εν απαρτία εάν σε αυτήν παρευρίσκονται τα 

μισά τουλάχιστον του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 3/4   των παρόντων στη Γενική Συνέλευση. 

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ    333444οοο             

Ο  Σύλλογος δεν διαλύεται, εκτός εάν ο αριθμός των μελών του μειωθεί σε λιγότερο από  

δέκα (10) μέλη  ή κατόπιν της  Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό, 

παρόντων των μισών πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία των ¾ των 

παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία αυτού περιέρχεται σε άλλο τυχόν 

ιδρυθησόμενο νέο Σωματείο του ίδιου σκοπού. Σε καμία  περίπτωση επιτρέπεται η διανομή 

της περιουσίας μεταξύ των μελών του.   

ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟ       333555οοο             

Για κάθε μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό θέμα, αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σωματείου λαμβάνοντας υπ’ όψη το πνεύμα του παρόντος και τις διατάξεις 
των σχετικών Νόμων. 



 

 

 



 



 


