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          ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

        ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Δυνάμει της από 4/4/2019 απόφασης της Επαναληπτικής 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου με την επωνυμία 
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» αποφασίστηκε 
νομότυπα η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 16 και 17 του 
ισχύοντος Καταστατικού του Σωματείου, το οποίο έχει πλέον ως εξής :  

Άρθρο 1 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού». Το Σωματείο θα έχει έδρα την Αθήνα. 

Το Σωματείο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 

Σε περίπτωση μεταβολής της επίσημης επωνυμίας του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ) η επωνυμία του Σωματείου των Φίλων θα 
προσαρμόζεται αναλόγως στην νέα επωνυμία του Μουσείου, κατόπιν σχετικής 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. 

Άρθρο 2 

Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση 
του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ) για την πραγματοποίηση των 
σκοπών του, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Μουσείου. 

Η επίτευξη του σκοπού του Σωματείου θα επιδιώκεται με κάθε μέσο, που το 
Συμβούλιό του ήθελε κρίνει πρόσφορο, όπως:  

α) με δωρεές και την ενθάρρυνση κάθε ατομικής πρωτοβουλίας ή κρατικής 
ενέργειας, που θα αποβλέπει στον πλουτισμό του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμού (ΜΝΕΠ). 

β) με την ενίσχυση κάθε ενέργειας περισυλλογής έρευνας ή κτήσης Έργων 
Τέχνης κάθε εποχής, προσαρμοσμένων όμως στον χαρακτήρα του Μουσείου 
Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ). 

γ)  με την οργάνωση εκδηλώσεων. 

δ) με την καλλιέργεια επικοινωνίας με παρόμοιες οργανώσεις από άλλες 
χώρες.  

Το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του δύναται να λειτουργεί 
Πωλητήριο του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού [πρώην Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Μ.Ε.Λ.Τ.) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Β/1007/11999-/28-3-1991]. 

Το Πωλητήριο δεν μεταβάλλει τον σκοπό του Σωματείου, ο οποίος παραμένει 
σε κάθε περίπτωση μη κερδοσκοπικός, δεδομένου ότι από την λειτουργία αυτού 
καλύπτονται όλες οι υποχρεώσεις και ανάγκες του (Πωλητηρίου). 

Άρθρο 3 
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Το Σωματείο έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος «Οι Φίλοι του 
Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού». 

Άρθρο 4 

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα (ημεδαποί μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερικού και αλλοδαποί), επίτιμα και αρωγά. 

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα Μέλη του Σωματείου εκλέγονται με 
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. μετά από πρόταση δύο τακτικών 
Μελών ύστερα από αίτησή τους. 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Συμβούλιο με πρόταση τριών μελών 
του, πρόσωπα που έχουν προσφέρει μία ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια, ηθική είτε 
υλική, προς το Σωματείο ή απευθείας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 
(ΜΝΕΠ) με απόφαση των μελών του Δ.Σ. όπως παραπάνω. 

Τα Αρωγά μέλη προσφέρουν υλική ενίσχυση στο Σωματείο, δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση 
τριών μελών του. 

Άρθρο 16 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως 
όποτε ο Πρόεδρος ή δύο μέλη του το θεωρήσουν αναγκαίο. Βρίσκεται σε απαρτία 
εάν είναι παρόντα τα μισά μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ως προς τις 
αποφάσεις υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η 
θέση Συμβούλου κατά το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, την κενή 
θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιτυχίας υποψήφιος της τελευταίας Γενικής 
Συνέλευσης, και σε περίπτωση άρνησής του, ορίζεται Σύμβουλος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή θα εγκριθεί από την επόμενη 
Γενική Συνέλευση. Χρόνος θητείας του νέου Συμβούλου είναι ο χρόνος εκείνου τον 
οποίο διαδέχθηκε. 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προσκαλείται και παρίσταται άνευ δικαιώματος 
ψήφου ο εκάστοτε Διευθυντής του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 
(ΜΝΕΠ).  

Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να προέρχεται στη σύσταση μονίμων ή 
περιοδικών Επιτροπών, στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα ή δράσεις. 

Άρθρο 17 

Δικαιοδοσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις και επαφές με 
τα Δικαστήρια, τις Δημόσιες Αρχές και τους Ιδιώτες και υπογράφει από κοινού με τον 
Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τη Γενική Συνέλευση σε Συνεδριάσεις. Επίσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη 
των Γενικών Συνελεύσεων. Διευθύνει τις συζητήσεις και υπογράφει τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής. 

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τις δικαιοδοσίες του, τον 
αντικαθιστά ο πρώτος Αντιπρόεδρος και, εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο 
δεύτερος. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου να ασκήσει τις 
δικαιοδοσίες του, ο πρώτος Αντιπρόεδρος και, εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, 
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ο δεύτερος, θα συμβάλλεται και θα ενεργεί όλες τις συναλλαγές του Σωματείου με 
οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα και θα δεσμεύει το Σωματείο με την 
υπογραφή του κάτω από την επωνυμία και τη σφραγίδα του Σωματείου. 

β) Ο Ταμίας τηρεί τα ταμιακά βιβλία, δηλαδή το Βιβλίο Ταμείου, το Καθολικό 
και το Ημερολόγιο, ενεργεί όλες τις εισπράξεις εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες 
αποδείξεις. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα προσυπογραφόμενα από τον Πρόεδρο 
εντάλματα και έχει τη φροντίδα της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. Ο Ταμίας 
δικαιούται να διαχειρίζεται ελεύθερα ποσό μέχρι 500 Ευρώ.   

γ) Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, 
προσυπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί 
το πρωτόκολλο, το αρχείο και το μητρώο των μελών, φυλάττει την σφραγίδα του 
Σωματείου και γενικά εκτελεί όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις οικείες 
διατάξεις. δ) Ο Ειδικός Γραμματέας επιμελείται την σύνταξη των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε 
περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. 

Κατά τα λοιπά, παραμένουν και ισχύουν οι όροι του 
ανωτέρου Καταστατικού, οι οποίοι μετά τις ανωτέρω 
τροποποιήσεις κωδικοποιημένοι ισχύουν ως κατωτέρω :  

Άρθρο 1 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού». Το Σωματείο θα έχει έδρα την Αθήνα. 

Το Σωματείο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 

Σε περίπτωση μεταβολής της επίσημης επωνυμίας του Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ), η επωνυμία του Σωματείου των Φίλων θα 
προσαρμόζεται αναλόγως στην νέα επωνυμία του Μουσείου, κατόπιν σχετικής 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. 

Άρθρο 2 

Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση 
του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ), για την πραγματοποίηση 
των σκοπών του, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Μουσείου. 

Η επίτευξη του σκοπού του Σωματείου θα επιδιώκεται με κάθε μέσο, που το 
Συμβούλιό του ήθελε κρίνει πρόσφορο, όπως:  

α) με δωρεές και την ενθάρρυνση κάθε ατομικής πρωτοβουλίας ή κρατικής 
ενέργειας, που θα αποβλέπει στον πλουτισμό του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμού (ΜΝΕΠ). 

β) με την ενίσχυση κάθε ενέργειας περισυλλογής έρευνας ή κτήσης Έργων 
Τέχνης κάθε εποχής, προσαρμοσμένων όμως στον χαρακτήρα του Μουσείου 
Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ). 

γ)  με την οργάνωση εκδηλώσεων. 

δ) με την καλλιέργεια επικοινωνίας με παρόμοιες οργανώσεις από άλλες 
χώρες.  
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Το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του δύναται να λειτουργεί 
Πωλητήριο του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού [πρώην Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Μ.Ε.Λ.Τ.) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Β/1007/11999-/28-3-1991]. 

Το Πωλητήριο δεν μεταβάλλει τον σκοπό του Σωματείου, ο οποίος παραμένει 
σε κάθε περίπτωση μη κερδοσκοπικός, δεδομένου ότι από την λειτουργία αυτού 
καλύπτονται όλες οι υποχρεώσεις και ανάγκες του (Πωλητηρίου). 

Άρθρο 3 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος «Οι Φίλοι του 
Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού». 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 4 

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα (ημεδαποί μόνιμοι 
κάτοικοι εξωτερικού και αλλοδαποί), επίτιμα και αρωγά. 

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα Μέλη του Σωματείου εκλέγονται με 
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. μετά από πρόταση δύο τακτικών 
Μελών ύστερα από αίτησή τους. 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Συμβούλιο με πρόταση τριών μελών 
του, πρόσωπα που έχουν προσφέρει μία ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια, ηθική είτε 
υλική, προς το Σωματείο ή απευθείας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 
(ΜΝΕΠ) με απόφαση των μελών του Δ.Σ. όπως παραπάνω. 

Τα Αρωγά μέλη προσφέρουν υλική ενίσχυση στο Σωματείο, δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση 
τριών μελών του. 

Άρθρο 5 

Τα Μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Κανένα ιδιαίτερο δικαίωμα ή 
υποχρέωση δεν απονέμεται ή επιβάλλεται, παρά μόνο εφόσον κάτι τέτοιο 
προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή αποφασίζεται από το σύνολο των Μελών 
του Σωματείου.  

Άρθρο 6 

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο, όποτε το θελήσει, 
μετά από έγγραφη δήλωσή του, στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου, 
αφού καταβάλει όλη την εισφορά του τρέχοντος έτους. 

Άρθρο 7  

Μέλος που έχει διαγραφεί επειδή καθυστέρησε την καταβολή της συνδρομής, 
δικαιούται να επανεγγραφεί μετά την ταμειακή του ενημέρωση, η οποία πρέπει να 
γίνει με βάση το ύψος της συνδρομής που ισχύει κατά την ημέρα καταβολής των 
καθυστερήσεων. 

Δεν μπορεί να είναι Μέλος του Σωματείου όποιος έχει στερηθεί με δικαστική 
απόφαση το δικαίωμα ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών και ενώσεων προσώπων, 
και για όσο διάστημα ισχύει η στέρηση αυτή. 
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Άρθρο 8 

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα Μέλη υποχρεούνται στην καταβολή α) εφ’ 
άπαξ δικαιώματος εγγραφής και β) ετήσιας εισφοράς (και τα δύο ποσά καθορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο). 

Μέλη τακτικά ή αντεπιστέλλοντα που δεν εκπληρώνουν για μια διετία τις πιο 
πάνω υποχρεώσεις τους, μετά από απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την 
πλειοψηφία των παρόντων – την οποία μπορούν να ανακτήσουν μόνο με νέα 
εκλογή. 

Άρθρο 9 

Τα Μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την 
πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου. 

Δεν είναι επιτρεπτή η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του Μέλους 
συμπεριφορά, δηλαδή η αντίθετη προς το σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου, 
η παράβαση διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή των νόμων περί Σωματείων, 
καθώς και η αταξία στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων. 

Η παράβαση των επιταγών της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ 
των μελών του, την πρόσκαιρη, μέχρι 5 μήνες, αναστολή του δικαιώματος 
συμμετοχής του μέλους στη Γενική Συνέλευση και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εφόσον 
όμως η παράβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή ή επαναλαμβάνεται, μπορεί να 
αποφασιστεί η οριστική αποβολή του υπαίτιου από το Σωματείο. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 10 

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των τακτικών Μελών που 
έχουν γίνει δεκτά στο Σωματείο και έχουν εγγραφεί σύμφωνα με το ισχύον 
Καταστατικό, ένα τουλάχιστον πλήρες ημερολογιακό έτος πριν από τη Γενική 
Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την εγγραφή τους. 

Τα τακτικά Μέλη απαιτείται να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές 
υποχρεώσεις προς το Σωματείο, προκειμένου να λάβουν μέρος στις Γενικές 
Συνελεύσεις. Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα Μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις 
συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 11 

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου συγκεντρώνονται σε τακτική Γενική 
Συνέλευση μία φορά το χρόνο το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο από το τέλος του 
διαχειριστικού έτους και εκτάκτως κάθε φορά που ο Πρόεδρος θεωρήσει αυτό 
αναγκαίο ή ζητήσει εγγράφως τη σύγκληση του 1/5 των μελών. 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης, δύο 
ψηφολέκτες για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε παριστάμενο 
Μέλος μπορεί με γραπτή εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόντα. 

Άρθρο 12 

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης του Σωματείου λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων Μελών, είναι δε άκυρες αν δεν παρίσταται ή 
αντιπροσωπεύεται σε αυτές τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθμού των 
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Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη 
Συνέλευση, γίνεται και νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, οπότε και θεωρείται επαρκής για 
την απαρτία ο αριθμός όσων Μελών είναι παρόντα. Η Συνέλευση συγκαλείται με 
ατομικές προσκλήσεις. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 13 

Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα 
μέλη εκλέγονται ανά τριετία σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 11 του παρόντος, και από τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Η εκλογή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με 
μυστική ψηφοφορία, και σχετική πλειοψηφία. 

Ένα από τα εννέα Μέλη του Δ.Σ. των Φίλων ορίζεται από τη Διεύθυνση του 
Μουσείου ως σύνδεσμος μεταξύ αυτών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση. Στην ίδια Γενική Συνέλευση και με 
την ίδια διαδικασία εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο εκλέγεται και τριμελής εξελεγκτική 
επιτροπή που ανανεώνεται σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 14 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν αμειβόμενη 
εργασία ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για 
την προσφορά οποιονδήποτε υπηρεσιών ή αποβλέπουν στην ανάληψη έργου, 
προμήθειας ή  οποιαδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο. 

Άρθρο 15 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός μιας εβδομάδος το αργότερο από 
τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, 
δύο Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. 

Άρθρο 16 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως 
όποτε ο Πρόεδρος ή δύο μέλη του το θεωρήσουν αναγκαίο. Βρίσκεται σε απαρτία 
εάν είναι παρόντα τα μισά μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας Ως προς τις 
αποφάσεις υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η 
θέση Συμβούλου κατά το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, την κενή 
θέση καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιτυχίας υποψήφιος της τελευταίας Γενικής 
Συνέλευσης, και σε περίπτωση άρνησής του, ορίζεται Σύμβουλος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή θα εγκριθεί από την επόμενη 
Γενική Συνέλευση. Χρόνος θητείας του νέου Συμβούλου είναι ο χρόνος εκείνου τον 
οποίο διαδέχθηκε. 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προσκαλείται και παρίσταται άνευ δικαιώματος 
ψήφου ο εκάστοτε Διευθυντής του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 
(ΜΝΕΠ). 

Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να προέρχεται στη σύσταση μονίμων ή 
περιοδικών Επιτροπών, στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα ή δράσεις. 

Άρθρο 17 
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Δικαιοδοσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις και επαφές με 
τα Δικαστήρια, τις Δημόσιες Αρχές και τους Ιδιώτες και υπογράφει από κοινού με τον 
Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τη Γενική Συνέλευση σε Συνεδριάσεις. Επίσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη 
των Γενικών Συνελεύσεων. Διευθύνει τις συζητήσεις και υπογράφει τα πρακτικά του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής. 

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τις δικαιοδοσίες του, τον 
αντικαθιστά ο πρώτος Αντιπρόεδρος και, εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο 
δεύτερος. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου να ασκήσει τις 
δικαιοδοσίες του, ο πρώτος Αντιπρόεδρος και, εάν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, 
ο δεύτερος, θα συμβάλλεται και θα ενεργεί όλες τις συναλλαγές του Σωματείου με 
οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα και θα δεσμεύει το Σωματείο με την 
υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη σφραγίδα του Σωματείου. 

β) Ο Ταμίας τηρεί τα ταμιακά βιβλία, δηλαδή το Βιβλίο Ταμείου, το Καθολικό 
και το Ημερολόγιο, ενεργεί όλες τις εισπράξεις εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες 
αποδείξεις. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα προσυπογραφόμενα από τον Πρόεδρο 
εντάλματα και έχει τη φροντίδα της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. Ο Ταμίας 
δικαιούται να διαχειρίζεται ελεύθερα ποσό μέχρι 500 Ευρώ.   

γ) Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, 
προσυπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί 
το πρωτόκολλο, το αρχείο και το μητρώο των μελών, φυλάττει την σφραγίδα του 
Σωματείου και γενικά εκτελεί όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις οικείες 
διατάξεις. δ) Ο Ειδικός Γραμματέας επιμελείται την σύνταξη των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε 
περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. 

Άρθρο 18 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα ο Γενικός Γραμματέας του έχει 
υποχρέωση να τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται :  

α) Το Καταστατικό του Σωματείου, με όλες τις τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις του, κωδικοποιημένες σε ενιαίο κείμενο. 

β) Οι υπάρχοντες εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του. 

γ) Οι εγκεκριμένοι ετήσιοι ισολογισμοί και απολογισμοί. 

δ) Ο πίνακας των μελών κάθε νέας διοίκησης του Σωματείου με στοιχεία για 
το επάγγελμα και τη διεύθυνση διαμονής τους. 

Επίσημα αντίγραφα των εγγράφων αυτών, και όσων άλλων προβλέπονται 
από τον Νόμο, καταθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου 
Αθηνών και στην εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή, όπως ορίζει ο Νόμος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Άρθρο 19 

Ο έλεγχος της διαχείρισης κάθε έτους γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται 
από δύο αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν εκλεγεί πριν από ένα έτος από τη Γενική 
Συνέλευση. Η Επιτροπή αυτή ελέγχει το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων 



8 
 

και τις πηγές τους και επίσης τις δαπάνες που έγιναν, και η σχετική έκθεση 
υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. 

Άρθρο 20 

Πόροι του Σωματείου είναι :  

α) Η ετήσια τακτική συνδρομή  των τακτικών μελών του Σωματείου, 

β) Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από κάθε είδους εισφορές, 
κληροδοτήματα, εορταστικές εκδηλώσεις, εράνους κλπ. 

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς σε Ελληνική Τράπεζα λογαριασμό, στον 
οποίο καταθέτει κάθε διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 600 ευρώ. 

Η εγγραφή και η συνδρομή χρειάζεται (απαιτείται) να εγκρίνεται από τη Γενική 
Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.   

Άρθρο 21 

Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της 
Συνέλευσης των μελών, με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον των Μελών του 
Σωματείου. 

Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ 
ωφελεία απογραφής. 

Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές που γίνονται προς το Σωματείο με 
συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο διαφορετικής από τους άλλους λογαριασμούς 
του προϋπολογισμού διαχείρισης και οι πρόσοδοι που τυχόν προκύπτουν από αυτά 
διατίθεται αποκλειστικώς σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο 
δωρητής. 

Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επωνύμως. 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Άρθρο 22 

Η διάλυση του Σωματείου ή η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού 
αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Μελών σε 
Γενική Συνέλευση. Η Γενική αυτή Συνέλευση συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και 
απαρτίζεται από το ήμισυ τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά 
τη διάλυση του Σωματείου τα περιουσιακά του στοιχεία περιέχονται στο Μουσείο. 

Άρθρο 23 

Το Καταστατικό αυτό αποτελεί τροποποίηση και κωδικοποίηση του ισχύοντος 
μέχρι σήμερα, όπως το έχει εγκρίνει το Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση σύστασης 
αρ. 3829/88 και έχει καταχωρηθεί στα σχετικά με τα Σωματεία βιβλία με αύξοντα αρ. 
16514/89 και αποφασίστηκε σε τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που 
έγινε 10 Μαρτίου 2004. 

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα 
εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το 
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σκοπό αυτό και θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των 
τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019 

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                     Η Γραμματέας της Γ.Σ. 

 

 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ                                               ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

 


