ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«………………………….»
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΛΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ

4

Άρθρο 2

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

4

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 4

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

5

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

5

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

6

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

6

Άρθρο 8

ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

6

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
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4-5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

7

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Άρθρο 12
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ- ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΚΟΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

9

Άρθρο 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

9

Άρθρο 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Άρθρο 16

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Άρθρο 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 18

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Άρθρο 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

11

Άρθρο 20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12

Άρθρο 21

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Άρθρο 22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12-13

Άρθρο 23

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

…………
(Επωνυμία Σωματείου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ
Άρθρο 1
Ιδρύεται

μη

κερδοσκοπικό

Σωματείο

……………………………………………………

με

με

την
έδρα

ονομασία
στον/στην

Δήμο/Κοινότητα……………….. στην Επαρχία……………………………………………..

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ
Άρθρο 2

1.

Το Σωματείο έχει σφραγίδα ……. (*να υποβληθεί λεπτομερής περιγραφήδυνητική πρόνοια )

2.

Το έμβλημα του Σωματείου αποτελείται από ……………………………(*να
υποβληθεί λεπτομερής περιγραφή του εμβλήματος σε περίπτωση που υπάρχει).

ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 3

1.

Σκοποί του Σωματείου είναι:
(*να γίνει αναλυτική καταγραφή και ειδική αναφορά αν σχετίζονται οι δράσεις
του σωματείου με ανήλικους)
Νοείται ότι στην περίπτωση που οι δραστηριότητες και ενέργειες του σωματείου
αφορούν ανήλικους, θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 6Α του
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Νόμου που αφορά στην υποβολή σχετικού πιστοποιητικού για κάθε προτεινόμενο
μέλος της διοίκησης του σωματείου, στον Έφορο, το οποίο να έχει εκδοθεί κατά
τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με
το οποίο το προτεινόμενο μέλος δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Άρθρο 4
Οι σκοποί του Σωματείου προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες
δραστηριότητες καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που
αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση του Σωματείου:
(*Να καταγραφούν οι σχετικές δραστηριότητες. Ενδεικτικός κατάλογος
θεματικών ενασχόλησης των Σωματείων περιλαμβάνει τις ακόλουθες
δραστηριότητες: Αθλητισμός, Αναπτυξιακή Βοήθεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Ανθρωπιστική Βοήθεια, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Διεθνείς Οργανισμούς,
Εθελοντική Προσφορά σε Νοσοκομεία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Ηλικιωμένοι, Θέματα
κατά των Διακρίσεων, Θέματα Μεταναστών, Θέματα Ενεργού Πολίτη, Θέματα κατά
των Εξαρτήσεων, Θέματα Περιβάλλοντος, Θέματα Υγιούς Απασχόλησης, Κοινωνική
Προσφορά, Οικογένεια, Ομάδες Διάσωσης, Παιδεία, Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδί
και Νεολαία, Προστασία και Ευημερία των Ζώων, Υγεία και Πρόνοια, Φιλανθρωπική
προσφορά, Άλλο)
ΜΕΛΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Άρθρο 5

1.

Μέλη του Σωματείου γίνονται όσοι ………..
(*να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει οιοσδήποτε μέλος του
Σωματείου)

2.

Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν ...........
(*να καταγραφεί η διαδικασία/ τρόπος εισδοχής νέου μέλους).

3.

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που
καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους
στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα (υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 6(1) Ν.).

4.

Όλα τα μέλη ονομάζονται τακτικά. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται……
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(*να καταγραφεί η διαδικασία ανακήρυξης επίτιμων μελών- Δυνητική πρόνοια).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6
(*Να καταγραφούν αναλυτικά οι υποχρεώσεις των Μελών)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7

1.

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του
δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (Δυνητική πρόνοια -άρθρο 13 Ν.)

2.

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται
ούτε κληρονομείται (υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 15 Ν.)

Κάθε μέλος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: (*να οριστούν αναλυτικά τα δικαιώματα
των μελών)

ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 8

1.

Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή (* δυνάμει του άρθρου 12(1) Ν.
δυνητικά μπορούν να καθοριστούν όροι για εισδοχή)

2.

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο οποιαδήποτε στιγμή
(υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 12(2) Ν.)

3.

Αποβολή μέλους επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία 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 (υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 12(3) Ν).
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(* Δυνάμει του άρθρου 12(3) Ν. επιπρόσθετα με την εν λόγω πρόνοια δυνητικά
μπορούν να οριστούν και άλλες περιπτώσεις αποβολής μέλους).
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
Άρθρο 9
Μέλος σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του
σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του
οικονομικού έτους. (*δυνητική πρόνοια- δυνάμει του άρθρου 14 του Ν. μπορούν
να ορίζονται και διαφορετικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών
που αποχωρούν)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 10

1.

Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου είναι:
1.1.

Η Γενική Συνέλευση των μελών (άρθρο 19Ν).

1.2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 11

1

(α) Η συνέλευση των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του
σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του σωματείου η οποία δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου (*υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο
19(1) Ν.).
(β) Η συνέλευση, εκλέγει η ίδια τα μέλη της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές των
λογαριασμών του σωματείου, αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή μέλους, για
την έγκριση του ισολογισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, για την
τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου (*δυνητική
πρόνοια- άρθρο19(2) Ν.).
(γ) Η συνέλευση των μελών του σωματείου έχει την αρμοδιότητα της
εποπτείας και του ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και
δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(*υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 19(3) Ν.).
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2.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ως ακολούθως :
(*να καθοριστεί η διαδικασία )

3.

Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται
………………………. και σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :
(να καταγραφούν τα θέματα)

από

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Άρθρο 12
1.

Η συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα ……………, σε
τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
στις ακόλουθες περιπτώσεις ή /και όταν το συμφέρον του σωματείου το
επιβάλλει: (*να καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία. Υποχρεωτική
πρόνοια- άρθρο 20 Ν. )

2.

Η συνέλευση συγκαλείται εάν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών, με έγγραφη
αίτηση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα (*δυνάμει του άρθρου
20(2) Ν. δυνητικά μπορεί να ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ο
ελάχιστος αριθμός μελών με βάση τον οποίο συγκαλείται η συνέλευση).

3.

Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην 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 συγγενή 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 (υποχρεωτική
πρόνοια- άρθρο 21(3) Ν.)

4.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του σωματείου λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω
τηλεδιάσκεψης, σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σχετικές πρόνοιες στο
καταστατικό οι οποίες το επιτρέπουν. Απόφαση συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν
είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη (*δυνητική πρόνοια - δυνάμει του
άρθρου 21(1)Ν. δυνητικά μπορεί να ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό).
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ –
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 13
Για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυσή ή τη
μεταβολή του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων
του συνόλου των μελών του σωματείου. (δυνάμει του άρθρου 22 Ν. δυνητικά
μπορεί να ορίζεται διαφορετική πρόνοια).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14
Διοίκηση Σωματείου
1.

Τα σωματεία διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) ή
περισσότερα πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη του σωματείου και οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (*δυνάμει του άρθρου 16(1)
δυνητικά μπορεί να οριστεί διαφορετική πρόνοια).

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από…(να καταγραφούν τα μέλη που
αποτελούν τη σύνθεση του ΔΣ). Η θητεία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι …….

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κάθε….. με βάση την ακόλουθη
διαδικασία: (*να καθοριστεί η διαδικασία -υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 8(ε)
Ν.)

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν……Το Διοικητικό
Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:
(να καθοριστούν τα θέματα).

5.

Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με βάση την ακόλουθη
διαδικασία: ….
(*να καθοριστεί η διαδικασία /υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 8(ε) Ν.)

6.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με βάση την ακόλουθη
διαδικασία: ….
(*να καθοριστεί η χρονική περίοδος διενέργειας των εκλογών και αναλυτικά
η διαδικασία /υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 8 Ν.)

7.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη
συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη
διενέργεια δικαιοπραξίας ή την 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 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 (*υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 17 Ν.)
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 15
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του
σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας.

2.

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
οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον (υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 18(5) Ν.)

3.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα
από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), να
γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία
κατά την οποία αυτό επεσυνέβη (υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 24(β) Ν.)

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε
τροποποίησης του παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση της
καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο (υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο
9(2)Ν.)

5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έκαστου
έτους να γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα:
(υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 10 (1) (2) Ν.)
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.
γ. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός
ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.
δ. σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων
επικοινωνίας του Σωματείου, τη νέας διεύθυνσης ή/και τα νέα στοιχεία
επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

6.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:(* να γίνει
αναλυτική αναφορά των καθηκόντων και εξουσιών που ήθελε οριστούν).

7.

Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο
(υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 18(3) Ν.)
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 16
Η συμπλήρωση κενουμένων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ως
ακολούθως: (να καθοριστεί η διαδικασία).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 17
1.

Ο έλεγχος των λογαριασμών και η εποπτεία του σωματείου αναφορικά με την
οικονομική διαχείριση των εσόδων του Σωματείου για κάθε έτος θα γίνεται ως
ακολούθως: (να καθοριστεί η διαδικασία- υποχρεωτική πρόνοια- άρθρα
8(η)Ν. ,49 Ν.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 18
(Να καταγραφούν αναλυτικά τα καθήκοντα του κάθε μέλους ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 19
1.

Η περιουσία του Σωματείου είναι: (Να γίνει πλήρης καταγραφή)

2.

Οι πηγές εσόδων του Σωματείου είναι: (Να γίνει πλήρης καταγραφή)
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 20
1.

Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει από ……………………..

2.

Ο προϋπολογισμός του σωματείου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
υποβάλλεται για ψήφιση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο προϋπολογισμός του
σωματείου περιλαμβάνει ……(να καθοριστεί).
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (άρθρο 24Ν.)
Άρθρο 21

1.

Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των κανονικών μελών του
είναι κάτω των 20.

2.

Οποτεδήποτε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία απόφαση θα
ληφθεί με πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου. Για τη διάλυση
του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων του συνόλου των
μελών του σωματείου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των
πραγμάτων δυσχερής η παρουσία των τριών τετάρτων των μελών, ο Έφορος
δύναται να παρέχει τη συγκατάθεσή του για την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο
για την έκδοση διατάγματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο αιτούν
σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία
τουλάχιστον μέχρι και των δύο πέμπτων του συνόλου των μελών του. (*δυνάμει
του άρθρου 22 παρέχεται δυνητικά η δυνατότητα να καθοριστεί διαφορετική
πρόνοια)

3.

Στην περίπτωση διάλυσης, αφού πρώτα εξοφληθούν τυχόν χρέη του Σωματείου, η
περιουσία του Σωματείου που θα απομείνει θα περιέλθει σε Σωματείο με
παρόμοιους σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ
των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22

1.

Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες,
σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού: (*δυνάμει του άρθρου
18Α Ν. δυνητικά μπορεί να οριστεί διαφορετική πρόνοια).
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2.

Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως
…………………….. (υποχρεωτική πρόνοια-άρθρο 8(δ) Ν.).

από

τον

3.

Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν 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. Νοείται ότι εάν η
συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια,
κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα
ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του σωματείου για την
αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί (υποχρεωτική πρόνοια- άρθρο 18(4)
Ν.).
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο 23

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε
ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας,
ήτι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και
2018 (104(1)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν
μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε
περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα αναγνώστηκε στη Γενική Συνέλευση
του Σωματείου στις .................................. και εγκρίθηκε.
(ημερομηνία)

Βεβαιούται η πιστότητα του παρόντος αντιγράφου.

..................................................
Ο Πρόεδρος του Σωματείου

.............................................
Ο Γεν. Γραμματέας του Σωματείου

