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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
 

«ΕΝΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ  

 
Άρθρο 1 :-    ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 
  Το όνοµα του Σωµατείου είναι: 
 
   «ΕΝΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» 
     
Άρθρο 2 :-     ΕΔΡΑ 
 
 Η έδρα του Σωµατείου είναι η Λευκωσία  
 
Άρθρο 3 :-      ΣΚΟΠΟΙ 
 
  Σκοποί του Σωµατείου είναι:  
 

α) Η προώθηση πνευµατικών δικαιωµάτων και αιτηµάτων των επαγγελµατιών σκηνοθετών 
τηλεόρασης, κινηµατογράφου και των πολυµέσων καθώς και η ανάπτυξη και προβολή 
της εγχώριας και διεθνούς παραγωγής των καλλιτεχνικών προϊόντων που αφορούν στο 
οπτικοαουστικό τοµέα. 

 
β) Η λήψη κάθε µέτρου που οδηγεί στην αναγνώριση και προστασία των δικαιωµάτων των 

µελών του µέσα στην κοινωνία και την πολιτεία.  
 
γ) Η νοµική προστασία των µελών του και η προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων για την 

κατοχύρωση του επαγγέλµατος του σκηνοθέτη και των πνευµατικών δικαιωµάτων του 
έργου των µελών. 

 
δ) Η συµβολή στην εισαγωγή και βελτίωση της νοµοθεσίας η οποία να ενισχύει τον 

κινηµατογράφο, την τηλεόραση και ευρύτερα την οπτικοακουστική βιοµηχανία και 
κουλτούρα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

 
ε) Η ανάπτυξη πνεύµατος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης ανάµεσα στους επαγγελµατίες 

σκηνοθέτες της Κύπρου και ειδικότερα των µελών του.  
 
στ) Η έκδοση, δηµοσίευση και κυκλοφορία σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική µορφή περιοδικών, 

µελετών, άρθρων και άλλων εργασιών που αφορούν τον οπτικοακουστικό τοµέα. 
 
ζ) Η εκπροσώπηση της Ένωσης Σκηνοθετών σε εθνικά ή/και διεθνή βήµατα ή/και 

επιτροπές ή/και οργανισµούς που έχουν σχέση µε τον οπτικοακουστικό ή/και άλλο 
συναφή τοµέα. 

 
η) Η επιδίωξη ίδρυσης ταµείου αλληλοβοήθειας των µελών του υπό οποιανδήποτε νόµιµο 

µορφή.  
 
θ) Η εξάπλωση της οπτικοακουστικής παιδείας και κουλτούρας στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. 
 
ι) Η γενικότερη συµβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη και η διατήρηση της πολιτιστικής µας 

κληρονοµιάς.  
 
κ) Η λήψη κάθε µέτρου στην προσπάθεια καταξίωσης ή/και αναγνώρισης του σκηνοθέτη ως 

πνευµατικό δηµιουργού σε ηθικό και οικονοµικό επίπεδο. 
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λ) Η προώθηση ή/και προάσπιση της ελεύθερης καλλιτεχνικής δηµιουργίας κ αι έκφρασης. 
 
µ) Η Ένωση Σκηνοθετών εκπροσωπεί τα µέλη της στα µέσα ενηµέρωσης και τις διοικητικές 

αρχές.  Είναι σε συνεχή επαφή µε τα αρµόδια κρατικά όργανα για θέµατα που αφορούν 
στον κινηµατογράφο, την ραδιοτηλεόραση, τα πολυµέσα, τα φεστιβάλ, την 
κινηµατογραφική παιδεία, το σύστηµα κρατικών προσφορών, τις κρατικές 
επιχορηγήσεις, το σύστηµα παραγωγής, την εισαγωγή, κατάταξη και διανοµή των 
ταινιών και τον προγραµµατισµό της Κυπριακής τηλεόρασης, ενώ µε τακτικές εισηγήσεις 
συµβάλλει στη διαµόρφωση των παραπάνω πεδίων. 

 
ν) Παρέχει ηθική υποστήριξη σε κάθε σύµφωνη µε τον νόµο συνεταιριστική πρωτοβουλία 

µε στόχο την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής δηµιουργίας και παραγωγής. 
 
ξ) Η πρόσληψη, εργοδότηση, απασχόληση, µίσθωση και εκπαίδευση ατόµων που 

ασχολούνται µε τον οπτικοακουστικό τοµέα. 
 
ο) Η Ένωση Σκηνοθετών έχει το δικαίωµα να διατηρεί επιµορφωτικό κέντρο, αρχείο, να 

διοργανώνει σεµινάρια και προβολές µε σκοπό την εξοικείωση, επιµόρφωση και την 
ψυχαγωγία των φίλων των οπτικοακουστικών τεχνών. 

 
π) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση µε κυβερνητική, τοπική ή άλλη αρχή ή µε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οργανισµό που θα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για τους 
σκοπούς της Ένωσης. 

   
Άρθρο 4 :-      ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ  
 

α) Με τη διοργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων, συναυλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, 
επιµορφωτικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού περιεχοµένου και την προαγωγή του 
εκπολιτιστικού ρόλου του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης. 

 
β) Με την οργάνωση κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών φεστιβάλ, µε την θέσπιση ειδικών 

βραβείων τα οποία θα δίνονται στους συµµετέχοντες που είτε µέσω της προσφοράς τους 
στον κινηµατογράφο και τηλεόραση, είτε µε συγκεκριµένες παραγωγές συνέτειναν στον 
υγιή συναγωνισµό και την άµεση άνοδο της ποιότητας του προϊόντος στους τοµείς 
αυτούς. 

 
γ) Με τη δηµιουργία βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης, αρχείου οποιασδήποτε µορφής µε την 

προβολή ταινιών και την έκδοση εντύπων. 
 
δ) Με την συνεργασία µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οργανώσεις στην Κύπρο και το 

εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. 
 
ε) Με την δηµιουργία οµάδων µελέτης, έρευνας και επεξεργασίας των διαφόρων θεµάτων 

που απασχολούν τα µέλη του Σωµατείου και συµβάλλουν στη βελτίωση της εργασίας και 
του ρόλου των σκηνοθετών για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

 
στ) Με την οργανωµένη προβολή των απόψεων του Σωµατείου σχετικά µε το επάγγελµα και 

λειτούργηµα της σκηνοθεσίας καθώς και µε γενικότερα ζητήµατα που αφορούν στον 
πολιτισµό και την κοινωνία. 

 
η) Με τη συµµετοχή σε ευρύτερες ενώσεις ή οµοσπονδίες ή διεθνείς οργανισµούς ύστερα 

από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µελών.  
 
θ) Με την αναµόρφωση της σκηνοθετικής παιδείας και τη δηµιουργία της απαραίτητης 

υλικοτεχνικής υποδοµής για τη βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των 
απασχολουµένων στον κλάδο µε βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων 
για σπουδές και επαγγελµατική αποκατάσταση.  
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ι) Με την εισήγηση µέτρων προς τα αρµόδια κρατικά όργανα για θέµατα σχετικά µε 
νοµοθεσία για τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση, τα φεστιβάλ κινηµατογράφου και 
τηλεόρασης, την κινηµατογραφική παιδεία, τις κρατικές χορηγίες καθώς και την 
οργάνωση, λειτουργία και προγραµµατισµό της Κυπριακής τηλεόρασης. 

 
ια) Με τη συµβολή στη δηµιουργία κανονισµών λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθµών οι 

οποίοι να είναι σύµφωνοι µε την πρόοδο του τόπου στους τοµείς της τηλεόρασης και 
κινηµατογράφου και ευρύτερα της πολιτιστικής ανάπτυξης. 

 
ιβ) Με άλλες νόµιµες εκδηλώσεις, ενέργειες ή πράξεις κατάλληλες για την προώθηση των 

σκοπών του Σωµατείου.  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΟΡΟΙ  

 
Άρθρο 1 :-    ΠΟΡΟΙ  
 
  Πόροι του Σωµατείου είναι: 
 
  α) Τα δικαιώµατα εγγραφής νέων µελών και οι συνδροµές των µελών. 
 
  β) Οι καθαρές εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις, παραστάσεις και προβολές που 
   οργανώνει το Σωµατείο. 
 
  γ) Οι καθαρές εισπράξεις από διάφορα έντυπα και συναφή που εκδίδει το Σωµατείο. 
 
  δ) Οι εισφορές, δωρεές και κληροδοτήµατα προς το Σωµατείο. 
 
  ε) Κάθε άλλος νόµιµος πόρος.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠΟΒΟΛΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ  

 
Άρθρο 1 :-    ΜΕΛΗ 
 
  α) Εκτός από τα ιδρυτικά µέλη, στο Σωµατείο µπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε  
   αποδέχεται τους σκοπούς και επιδιώξεις του καταστατικού και πληρή τους όρους 
   εγγραφής µελών. 
 
  β) Τα µέλη του Σωµατείου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες του µέλους, του επίτιµου 
   µέλους και του φοιτητικού µέλους.  
 
  γ) Η ιδιότητα του µέλους είναι αµεταβίβαστη. 
 
Άρθρο 2 :-    ΜΕΛΟΣ 
 
  α) Για την εγγραφή του µέλους ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: το υποψήφιο µέλος 
   συµπληρώνει και υποβάλλει το τυποποιηµένο έντυπο αίτησης εγγραφής προς το  
   Διοικητικό Συµβούλιο, µε το οποίο ζητά να γίνει µέλος.  Το έντυπο αίτησης θα  
   συνυπογράφεται από τα δυο µέλη, τα οποία προτείνουν το υποψήφιο µέλος.  Το  
   Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο µέσα σε ενάµιση µήνα από την ηµέρα που 
   έχει υποβληθεί η αίτηση να απαντήσει κατά πόσον την αποδέχεται ή την απορρίπτει. 
 
  β) Στην περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή νέου µέλους γίνει δεκτή, το νέο µέλος είναι 
   υποχρεωµένο µέσα σε µια βδοµάδα από την ηµέρα της έγκρισης της αίτησής του από το 
   Δ.Σ. να  ξοφλήσει το δικαίωµα εγγραφής το οποίο είναι €30 και διά φοιτητές  
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€15 και την ετήσια συνδροµή του.  Διαφορετικά το Δ.Σ. έχει το δικαίωµα να µην το 
εγγράψει ως µέλος. 

 
  γ) Το Δ.Σ. αµέσως µετά την κανονική συµπλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας καταχωρεί 
   το όνοµα του νέου µέλους στο µητρώο µελών. 
 
  δ) Υποψήφιο µέλος το οποίο υποβάλλει αίτηση για εγγραφή και αυτή απορρίπτεται από το 
   Δ.Σ. έχει δικαίωµα να εφεσιβάλει την απόφαση, όποτε το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο να 
   φέρει το θέµα προς συζήτηση στη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει σχετικά.  
 
  ε) Με την έγκριση του κάθε νέου µέλους θα του παραδίδεται ταυτότητα µέλους.  
 
Άρθρο 3 :-    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
Δικαίωµα εγγραφής στην Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου έχουν όλοι οι επαγγελµατίες σκηνοθέτες του 
οπτικοακουστικού τοµέα οι οποίοι πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
  α) Απόφοιτοι πανεπιστηµίου και/ή αναγνωρισµένων κινηµατογραφικών σχολών στους 
   τοµείς του Κινηµατογράφου και της τηλεοπτικής παραγωγής. 
 
  β) Δηµιουργοί οι οποίοι έχουν παράξει τουλάχιστον ΜΙΑ κινηµατογραφική ταινία  
   (µυθοπλασία, ντοκιµαντέρ, κινούµενα σχέδια, πειραµατική) οποιασδήποτε διάρκειας, η 
   οποία να έχει προβληθεί σε τουλάχιστον δυο επίσηµα (official) κινηµατογραφικά διεθνή 
   φεστιβάλ ή να έχει εξασφαλίσει διανοµή ή να έχει προβληθεί στην τηλεόραση. 
 
  γ) Δηµιουργοί οι οποίοι έχουν παράξει τουλάχιστον µια τηλεοπτική σειρά ή τουλάχιστον 
   ένα τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ, ή τουλάχιστον µια τηλεοπτική εκποµπή, ή τουλάχιστον 
   µια τηλεταινία που έχουν προβληθεί σε επίσηµο τηλεοπτικό σταθµό στην Κύπρο ή στο 
   εξωτερικό και που έχουν πείρα τουλάχιστον πέντε συνεχή χρόνια στον τοµέα της  
                                        σκηνοθεσίας.  
 
  δ) Δηµιουργοί βίντεο τέχνης οι οποίοι να έχουν σκηνοθετήσει τουλάχιστον δυο έργα τα 
   οποία έχουν προβληθεί σε γκαλερί, µουσεία, φεστιβάλ βίντεο τέχνης, φεστιβάλ  
   κινηµατογράφου ή θεατρική σκηνή.   
 
  ε) Σκηνοθέτες οι οποίοι να έχουν σκηνοθετήσει τουλάχιστον δυο διαφηµιστικά σποτ ή 
   τουλάχιστον δυο µουσικά βίντεο τα οποία να έχουν προβληθεί από επίσηµο τηλεοπτικό 
   σταθµό στην Κύπρο ή το εξωτερικό. 
 
  στ) Άτοµα τα οποία δεν εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και επιθυµούν να κάνουν 
   αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν δείγµα δουλειάς και βιογραφικό στην Ένωση  
   Σκηνοθετών και είναι στην απόλυτη κρίση του διοικητικού συµβουλίου να αποδεκτεί ή 
   να απορρίψει τη συγκεκριµένη αίτηση. 
 
 
 
Άρθρο 4 :-    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Το µέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώµατα: 
 
  α) Να συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις 
 
  β) Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Σωµατείου µε βάση της πρόνοιες του 
   παρόντος καταστατικού. 
 
  γ) Να συµµετέχει στις διάφορες επιτροπές ή οµάδες εργασίας και µελέτης που συστήνει το 
   Δ.Σ. ή η γενική συνέλευση 
 
  δ) Να συµµετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου 
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  ε) Να µπαίνει ελεύθερα στο οίκηµα του Σωµατείου και χρησιµοποιεί τα βιβλία της  
   βιβλιοθήκης ή τις ταινίες της ταινιοθήκης 
 
  στ) Να ενηµερώνεται για όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωµατείου. 
 
 
Άρθρο 5 :-    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Το µέλος έχει τις πιο κάτω υποχρεώσεις: 
 
  α) Να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του 
   Δ.Σ. καθώς και τους κανονισµούς που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ. 
 
  β) Να συµµετέχει ενεργά στις Γ.Σ. εκδηλώσεις, οµάδες εργασίας και µελέτης και στις 
   άλλες δραστηριότητες του Σωµατείου µε τρόπο ώστε να προωθούνται οι σκοποί του. 
 
  γ) Να εξοφλά έγκαιρα την ετήσια συνδροµή του.  
 
 
Άρθρο 6 :-    ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Αν ένα µέλος δεν ξοφλήσει τη συνδροµή του για µια ετήσια περίοδο λειτουργίας του  
  Σωµατείου, χάνει αυτόµατα την ιδιότητα του µέλους. 
 
  Κάθε µέλος µπορεί οποτεδήποτε θέλει να αποχωρήσει από το Σωµατείο αρκεί να γνωστοποιήσει 
  την πρόθεση του αυτή στο Δ.Σ. 
 
  Μέλος που αποχωρεί χάνει αυτόµατα όλα του τα δικαιώµατα απέναντι στο Σωµατείο. 
 
  Το µέλος που αποχωρεί είναι υποχρεωµένο να παραδώσει στο Δ.Σ. οτιδήποτε ανήκει στο 
   Σωµατείο. 
 
 
Άρθρο 7 :-    ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Η αποβολή µέλους ισχύει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που την ψηφίζουν τουλάχιστον ΠΕΝΤΕ 
  µέλη του στις εξής περιπτώσεις: 
 
  α) Όταν το µέλος προβαίνει σε πράξεις αντίθετες µε το καταστατικό, τους εσωτερικούς 
   κανονισµούς και το συµφέρον του Σωµατείου. 
 
  β) Όταν η συµπεριφορά του µέλους είναι τέτοια που βλάπτει την καλή φήµη του  
   Σωµατείου. 
 
   Σε κάθε περίπτωση που γίνεται καταγγελία για αποβολή µέλους, το Δ.Σ. είναι  
   υποχρεωµένο µε διαδικασία που καθορίζεται σε εσωτερικό κανονισµό, να εξετάσει την 
   καταγγελία και αν κατά τη γνώµη του υπάρχει κατ’ αρχήν λόγος για αποβολή, να 
   καλέσει το µέλος σε απολογία.  Το µέλος αυτό έχει το δικαίωµα µόνο ή και µε τη 
   βοήθεια άλλου µέλους να αντικρούσει τις καταγγελίες του εναντίον του και να καλέσει 
   το Δ.Σ. να τις απορρίψει.  Η αποβολή µέλους µπορεί να ακυρωθεί στην αµέσως επόµενη 
   τακτική Γ.Σ. ύστερα από γραπτή έφεση του µέλους που αποβλήθηκε.  Η έφεση γίνεται 
   µέσω του Δ.Σ. το οποίο είναι υποχρεωµένο να θέσει το θέµα για απόφαση στη Γ.Σ. 
 
Άρθρο 8 :-    ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
 
  Φοιτητικό Μέλος µπορεί να γίνει κάθε άτοµο που συµφωνεί και υιοθετεί τους σκοπούς του 
  παρόντος καταστατικού και είναι φοιτητής πανεπιστήµιου ή αναγνωρισµένης σχολής στους 
  κλάδους κινηµατογράφου και τηλεοπτικής παραγωγής.  
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  Η διαδικασία έγκρισης και εγγραφής για το Φοιτητικό Μέλος είναι η ίδια η οποία ακολουθείται 
  για το µέλος και περιγράφεται στο άρθρο 2 του τρίτου κεφαλαίου.  
 
  Τα φοιτητικά µέλη παραµένουν φοιτητικά έως ότου πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
  για να καταστούν πλήρη µέλη.  Για να καταστεί ένα φοιτητικό µέλος, πλήρες µέλος ακολουθείται 
  η ίδια διαδικασία έγκρισης που περιγράφεται στο άρθρο 2 του τρίτου κεφαλαίου. 
 
Άρθρο 9 :-    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Το Φοιτητικό Μέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώµατα: 
 
  α) Να παρίσταται ως παρατηρητής στις γενικές συνελεύσεις του Σωµατείου, αφού  
   προηγουµένως έχει τη γραπτή συγκατάθεση από το Δ.Σ. 
 
  β) Να συµµετέχει στις οµάδες εργασίας και µελέτης που συστήνει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. 
 
  γ) Να µπαίνει ελεύθερα στο οίκηµα του Σωµατείου και να χρησιµοποιεί τα βιβλία της 
   βιβλιοθήκης και τις ταινίες της ταινιοθήκης. 
 
  δ) Να ενηµερώνεται για τις διάφορες εκδηλώσεις του Σωµατείου. 
 
Άρθρο 10 :-    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Το Φοιτητικό Μέλος έχει τις πιο κάτω υποχρεώσεις: 
 
  α) Να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του 
   Δ.Σ. καθώς και τους κανονισµούς που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ. 
 
  β) Να πληρώνει τη συνδροµή του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα µε το παρόν καταστατικό. 
 
Άρθρο 11 :-    ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Αν ένα φοιτητικό µέλος δεν ξοφλήσει τη συνδροµή του για µια ετήσια περίοδο λειτουργίας του 
  Σωµατείου, χάνει αυτόµατα την ιδιότητα του µέλους. 
 
  Κάθε φοιτητικό µέλος µπορεί οποτεδήποτε θέλει να αποχωρήσει από το Σωµατείο αρκεί να 
  γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή στο Δ.Σ. εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θέλει να 
  αποχωρήσει. 
 
  Φοιτητικό µέλος που αποχωρεί χάνει αυτόµατα όλα τα δικαιώµατα απέναντι στο Σωµατείο. 
 
  Το φοιτητικό µέλος που αποχωρεί είναι υποχρεωµένο να παραδώσει στο Δ.Σ. οτιδήποτε ανήκει 
  στο Σωµατείο.  
 
Άρθρο 12 :-    ΑΠΟΒΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
  Η αποβολή φοιτητικού µέλους ισχύει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. που την ψηφίζουν  
  τουλάχιστον ΤΕΣΣΕΡΑ µέλη του στις εξής περιπτώσεις: 
 
  α) Όταν το µέλος προβαίνει σε πράξεις αντίθετες µε το καταστατικό, τους εσωτερικούς 
   κανονισµούς και το συµφέρον του Σωµατείου. 
 
  β) Όταν η συµπεριφορά του µέλους είναι τέτοια που βλάπτει την καλή φήµη του  
   Σωµατείου. 
 
  Σε κάθε περίπτωση που γίνεται καταγγελία για αποβολή φοιτητικού µέλους, το Δ.Σ. είναι 
  υποχρεωµένο µε διαδικασία που καθορίζεται σε εσωτερικό κανονισµό, να εξετάσει την  
  καταγγελία και αν κατά τη γνώµη του υπάρχει κατ’ αρχήν λόγος για αποβολή, να καλέσει το 
  µέλος σε απολογία.  Το µέλος αυτό έχει το δικαίωµα µόνο ή και µε τη βοήθεια άλλου µέλους να  
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  αντικρούσει τις καταγγελίες εναντίον του και να καλέσει το Δ.Σ. να τις απορρίψει.  Η αποβολή 
  φοιτητικού µέλους µπορεί να ακυρωθεί στην αµέσως επόµενη τακτική Γ.Σ. ύστερα από γραπτή 
  έφεση του φοιτητικού µέλους που αποβλήθηκε.  Η έφεση γίνεται µέσω του Δ.Σ. το οποίο τότε 
  είναι υποχρεωµένο να θέσει το θέµα για απόφαση στη Γ.Σ. 
 
Άρθρο 13 :-    ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
 
  Το Δ.Σ. δικαιούται να ανακηρύσσει ως επίτιµα µέλη του Σωµατείου άτοµα που διακρίθηκαν για 
  τη συµβολή τους στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση ή για τη συµβολή τους στην  
  πολιτιστική ζωή του τόπου γενικότερα, και τα οποία πρόσφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο 
  Σωµατείο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς.  
 
  Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωµατείου, 
  έχουν όµως δικαίωµα να συµµετέχουν στις συζητήσεις. 
 
Άρθρο 14 :-    ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
 
  Το ύψος της συνδροµής των µελών καθορίζεται από την τακτική Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του 
  Δ.Σ. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 1 :-    ΟΡΓΑΝΑ 
 
  Τα κύρια όργανα του Σωµατείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συµβούλιο 
  (Δ.Σ.) 
 
 
Άρθρο 2 :-    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
  Τη Γ.Σ. αποτελούν τα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις απέναντι 
  στο Σωµατείο µέχρι την ηµέρα πραγµατοποίησης της Γ.Σ. 
 
  Στις Γ.Σ. µπορούν να πάρουν µέρος ως παρατηρητές και τα µέλη που δεν έχουν εξοφλήσει την 
  συνδροµή τους καθώς και τα φοιτητικά µέλη. 
 
Άρθρο 3 :-    ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
  Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. µια φορά τον χρόνο. 
 
  Η Γ.Σ. των µελών συνέρχεται τακτικώς και εκτάκτως. 
 
  Εκτάκτως συνέρχεται µε απόφαση του Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/3 των εγγεγραµµένων 
  µελών.  
   
  Η σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. γνωστοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω της επίσηµης 
  ιστοσελίδας και του λογαριασµού Facebook, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα που έχει 
  ορίσει η Γ.Σ.  Στη γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται η µέρα, η ώρα, και ο τόπος στον οποίο 
  συγκαλείται η Γ.Σ. καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Άρθρο 4 :-    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
  Η ηµερήσια διάταξη της τακτικής Γ.Σ. πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τα πιο κάτω θέµατα: 
 
  α) Απολογισµό δουλειάς. 
 
  β) Οικονοµικό απολογισµό του Δ.Σ. για τα οικονοµικά έτη, της θητείας του Δ.Σ. 
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  γ) Προγραµµατισµό δράσης για το νέο χρόνο ως την επόµενη τακτική Γ.Σ. 
 
  δ) Εκλογή νέου Δ.Σ. κάθε 2 χρόνια. 
 
  Η Γ.Σ. συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που εγγράφεται από το Δ.Σ. στην πρόσκληση 
  καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέµα για το οποίο αποφασίζει η Γ.Σ. 
 
  Αν κάποιο µέλος θέλει να εγγράψει θέµα για συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να 
  απευθυνθεί γραπτά στο Δ.Σ. ένα µήνα πριν τη σύγκλιση της Γ.Σ. αναφέροντας συγκεκριµένα το 
  θέµα που ζητά να εγγραφεί.  Το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο στη περίπτωση αυτή να εγγράψει το 
  θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 
 
  Για οποιοδήποτε έκτακτα θέµατα προκύψουν αποφασίζει η Γ.Σ. µε απλή πλειοψηφία.  
 
Άρθρο 5 :-    ΑΠΑΡΤΙΑ 
 
  Απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου υπάρχει όταν είναι παρόντα το 50% συν ένα 
  µέλη µε δικαίωµα ψήφου. 
 
  Σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ. αναβάλλεται για µισή ώρα οπότε το 1/3 τουλάχιστον 
  των µελών µε δικαίωµα ψήφου αποτελεί απαρτία.  Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στην  
  περίπτωση που η γενική συνέλευση θα ψηφίσει καταστατικές αλλαγές.  
 
  Σε περίπτωση µη απαρτίας και στη δεύτερη περίπτωση η Γ.Σ. επανασυγκαλείται.  
 
Άρθρο 6 :-    ΠΡΟΕΔΡΙΑ Γ.Σ. 
 
  Στη Γ.Σ. προεδρεύει τριµελές προεδρείο που εκλέγεται από την Γ.Σ. 
 
 
Άρθρο 7 :-    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 
 
  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. εκτός για θέµατα για τα οποία το παρόν καταστατικό προνοεί  
  διαφορετικά, λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρευρισκοµένων µελών µε δικαίωµα 
  ψήφου.  Για προσωπικά θέµατα, αρχαιρεσίες και γενικά θέµατα εµπιστοσύνης και αποβολής 
  µελών η ψηφοφορία είναι µυστική εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. 
 
Άρθρο 8 :-    ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
  Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται ύστερα από απόφαση της απλής πλειοψηφίας των µελών του Δ.Σ. 
 
  Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται επίσης ύστερα από έγγραφη αίτηση υπογραµµένη από το 1/3 
  τουλάχιστον των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.  Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα 
  θέµατα που τα µέλη ζητούν να συζητήσει η έκτακτη Γ.Σ. µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα που 
  παίρνει την αίτηση.  Όσον αφορά στον τρόπο σύγκλησης, την απαρτία, την προεδρία, την 
  λειτουργία και τις αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες του παρόντος  
  καταστατικού που αναφέρονται στις τακτικές Γ.Σ. 
 
Άρθρο 9 :-    ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
  Η Γ.Σ. των µελών του Σωµατείου, τακτική ή έκτακτη είναι το ανώτερο όργανο του Σωµατείου. 
 
Άρθρο 10 :-    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΘΗΤΕΙΑ  
 
  Το Δ.Σ. του Σωµατείου είναι επταµελές και καταρτίζεται σε σώµα σε µια εβδοµάδα από την εκλογή του 
  ως εξής:  Πρόεδρος, Γραµµατέας, Ταµίας, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Εκπρόσωπος Κινηµατογράφου, 
  Εκπρόσωπος Τηλεόρασης, Εκπρόσωπος Πολυµέσων (Μέλος). 
 
  Το Δ.Σ. εκλέγεται για δυο έτη εκτός από την περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτείται ή καθίσταται έκπτωτο ή 
  παύεται  από την Γ.Σ. οπότε το νέο Δ.Σ. που εκλέγεται συµπληρώνει µόνο τη θητεία του Δ.Σ. που παύθηκε.  
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Άρθρο 11 :-    ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
  Ι. α) Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται µόνον στη διάρκεια της τακτικής Γ.Σ. ή της έκτακτης 
    Γ.Σ. σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης, µε τη διαδικασία που προνοεί το 
    παρόν καταστατικό και περιγράφεται πιο κάτω.  
 
   β) Πριν την εκλογή του Δ.Σ. διορίζεται τριµελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία έχει την 
    ευθύνη για την οµαλή και σύµφωνη µε το παρόν καταστατικό εκλογή του Δ.Σ. 
 
   γ) Το προεδρείο της Συνέλευσης παραιτείται.  Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής 
    υπογράφει τα ψηφοδέλτια. 
 
   δ) Η ψηφοφορία γίνεται µε βάση καταλόγου των µελών µε δικαίωµα ψήφου.  
 
 
 

ΙΙ. Για την εκλογή του Δ.Σ. διεξάγεται ψηφοφορία.  
 
Όλα τα µέλη µε δικαίωµα ψήφου εκλέγουν το επταµελές συµβούλιο µε απλή πλειοψηφία.  
 
Κάθε µέλος µε δικαίωµα ψήφου δικαιούται να ψηφίσει µέχρι πέντε υποψήφιους. 
 
ΙΙΙ. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες της ψηφοφορίας. 

 
   Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως αναπληρωµατικά µέλη τους τρεις αµέσως επόµενους 
   επιλαχόντες, αυτούς δηλαδή που έλαβαν κατά σειράν τον αµέσως µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. 
 
   Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται ξανά εκλογή για τους ισοψηφισθέντες.  
 
   Τα 7 εκλεγήσαντα µέλη από κοινού αποφασίζουν τους ρόλους και τα καθήκοντα του καθενός. 
 

ΙV. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό της εκλογής του νέου Δ.Σ. 
 
V. Μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. και µέσα σε 8 ηµέρες συγκαλείται κοινή συνεδρία του παλιού και 
 του νέου Δ.Σ. κατά την οποία το παλιό Δ.Σ. ενηµερώνει το νέο, δίνει οικονοµικό απολογισµό για 
το  διάστηµα που µεσολάβησε από τη λήξη  του οικονοµικού έτους και παραδίδει το ταµείο, όλα τα 
 σχετικά βιβλία, έγγραφα, µητρώα και περιουσιακά στοιχεία του Σωµατείου. 
 

Άρθρο 12 :-    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
  Ο πρόεδρος καλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκπροσωπεί το Σωµατείο σ’ όλες τις 
  δηµόσιες εκδηλώσεις. 
 
  Αντιπροσωπεύει το Σωµατείο δικαστικά και εξώδικα και γενικά ενώπιον κάθε δηµόσιας αρχής. 
 
  Φροντίζει για την τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 
 
  Υπογράφει τα έγγραφα του Σωµατείου και συνυπογράφει µε τον Ταµία τις τραπεζιτικές επιταγές. 
 
  Έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στις αποφάσεις του Δ.Σ. 
 
  Διαβάζει το πρόγραµµα δράσης για το επόµενο έτος στην τακτική Γ.Σ. 
 
  Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναµίας του Προέδρου τον αναπληρεί οποιοδήποτε άλλο µέλλος του Δ.Σ. που 
  ορίζει το Δ.Σ. 
 
  Είναι Υπεύθυνος για τον συντονισµό των δραστηριοτήτων 
 
  Είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και ενίσχυση των σχέσεων του Σωµατείου µε άλλες οργανώσεις ή 
  πρόσωπα που θα βοηθούσαν στην πραγµάτωση των σκοπών του Σωµατείου. 
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Άρθρο 13 :-    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
 
  Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. την επίσηµη αλληλογραφία 
  και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωµατείου. 
 
  Στην αρχή κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. διαβάζει τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης τα οποία 
αφού   εγκριθούν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραµµατέα. 
 
  Ο Γραµµατέας τηρεί τα πιο κάτω: 
 
  α) Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων 
 
  β) Αρχείο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γ.Σ. σε ηλεκτρονική µορφή 
 
  γ) Μητρώο µελών όπου εγγράφει τα ονόµατα, τις διευθύνσεις, την ηµεροµηνία εγγραφής,  
   αποχώρησης, αποβολής ή παραίτησης καθώς και άλλα στοιχείων των µελών. 
 
  δ) Αρχείο όπου καταχωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία του Σωµατείου 
  
  ε) Αρχείο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
 
  στ) Αρχείο µε ανακοινώσεις προς τον τύπο. 
   
  Επίσης ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τον 
  εντοπισµό των ειδήσεων που αφορούν στη δραστηριότητα του Σωµατείου. 
 
 
Άρθρο 14 :-    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
  Επιµελείται των ανακοινώσεων του Σωµατείου προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και φροντίζει για τη 
  δηµοσίευση και ανακοίνωση τους µετά από έγκριση του Δ.Σ. 
 
  Είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε έκδοση του Σωµατείου και για την προετοιµασία οποιουδήποτε  
  διαφωτιστικού υλικού του Σωµατείου. 
 
 
Άρθρο 15:-    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ 
 
  Ο ταµίας είναι υπεύθυνος για τα οικονοµικά του Σωµατείου. 
 
  Εισπράττει όλα τα έσοδα του Σωµατείου και κάνει τις πληρωµές που το Δ.Σ. του έχει αναθέσει. 
 
  Καταθέτει στον λογαριασµό του Σωµατείου σε τράπεζα, κάθε ποσό που εισπράττει το αργότερο εντός δυο 
  ηµερών. 
 
  Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τις τραπεζιτικές επιταγές. 
 
  Εκδίδει αριθµηµένες αποδείξεις για όλες τις εισπράξεις ή εισφορές.  
 
  Εκθέτει τον οικονοµικό απολογισµό στην τακτική Γ.Σ. 
 
  Ο Ταµίας τηρεί τα πιο κάτω: 
 
  α)  Αρχείο εσόδων και εξόδων όπου συµπληρώνει ακριβώς κάθε έσοδο και κάθε έξοδο του  
   Σωµατείου, µε τους αριθµούς των σχετικών αποδείξεων. 
 
  β) Στελέχη αριθµηµένων αποδείξεων για όλες τις εισπράξεις, εισφορές και γενικά όλα τα έσοδα.  
   Αριθµηµένες αποδείξεις ή στελέχη αποδείξεων. 
 
  γ) Στοιχεία για τις συνδροµές των µελών. 
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Άρθρο 16:-    ΑΠΑΡΤΙΑ 
 
  Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται ΤΕΣΣΕΡΑ από τα ΕΠΤΑ µέλη του και αποφασίζει πάντα µε 
  πλειοψηφία των παρευρισκοµένων εκτός εάν το καταστατικό προνοεί διαφορετικά. 
 
 
Άρθρο 17:-    ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
  Το Δ.Σ. κατευθύνει τη δράση του Σωµατείου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία 
  του Σωµατείου και γενικά διοικεί κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο της Γ.Σ. στην οποία και µόνο 
είναι   υπόλογο το Δ.Σ. 
 
  Επίσης καταρτίζει εσωτερικούς κανονισµούς, οι οποίοι ύστερα από έγκριση τους από τη Γ.Σ. είναι 
   υποχρεωτικοί σε όλα τα µέλη του Σωµατείου. 
 
 
Άρθρο 18:-    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 
  Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα σε καθορισµένες ηµέρες 
  και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από τρία τουλάχιστον µέλη του Δ.Σ. 
 
  Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.  Τα µέλη µπορούν αφού το ζητήσουν, να διαβάσουν τα πρακτικά. 
 
 
Άρθρο 19:-    ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. 
 
  Κενωθείσα θέση του Δ.Σ. θεωρείται η θέση της οποίας ο κάτοχος έχει παραιτηθεί ή απουσιάζει  
  αδικαιολόγητα για τρείς συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η µια να είναι τακτική. 
 
  Το Δ.Σ. κατόπιν απόφασης του µπορεί να προβαίνει σε πλήρωση οποιασδήποτε κενωθείσας θέσης για το 
  υπόλοιπο της θητείας του.  Η κενωθείσα θέση πληρείται από τον πρώτο επιλαχόντα των προηγούµενων 
  εκλογών του Δ.Σ. 
 
  Αν δεν υπάρχει επιλαχών τότε το Δ.Σ. µπορεί µε πλειοψηφία να διορίσει µέλος για πλήρωση της  
  κενωθείσας θέσης. 
 
  Νοείται ότι οποιοσδήποτε πληρεί κενωθείσα θέση στο Δ.Σ. πρέπει να είναι µέλος και να έχει ξοφληµένες 
  τις συνδροµές και όλες του τις υποχρεώσεις στο Σωµατείο. 
 
  Κένωση θέσεων του Δ.Σ. ή παραίτηση πέραν των ΤΡΙΩΝ µελών του Δ.Σ. καθιστά ολόκληρο το Δ.Σ. 
  έκπτωτο, το οποίο όµως παραµένει στη διοίκηση µε µόνο σκοπό τη σύγκληση έκτακτης Γενικής  
  Συνέλευσης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.  Τέτοια Γ.Σ. πρέπει να συγκληθεί το 
  αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα κατά την οποία το Δ.Σ. κατέστη έκπτωτο. 
 
  Τα παραµένοντα µέλη του έκπτωτου Δ.Σ. οφείλουν να λογοδοτήσουν στην έκτακτη Γ.Σ. για τα 
πεπραγµένα   της θητείας του και να παρουσιάσουν τον µέχρι στιγµής ισολογισµό µε έκθεση του ελεγκτή. 
 
 
Άρθρο 20:-    ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
  Κάθε µέλος του Δ.Σ. δικαιούται να παραιτηθεί οποτεδήποτε το θελήσει, αφού ανακοινώσει γραπτά την 
  απόφαση του στο Δ.Σ. αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την παραίτηση του. 
 
  Το µέλος αυτό είναι υπόχρεο αµέσως µε την παραίτηση του να παραδώσει στο Δ.Σ. οτιδήποτε βρίσκεται 
  στην κατοχή του το οποίο ανήκει στο Σωµατείο. 
 
  Για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους του Δ.Σ. ισχύουν οι πρόνοιες του προηγούµενου 
  άρθρου. 
 
 
Άρθρο 21:-    ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 
  Ο έλεγχος των λογαριασµών του Σωµατείου γίνεται από εγκεκριµένο ελεγκτή που διορίζει το Δ.Σ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
 

Άρθρο 1:-    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
  Τροποποίηση του καταστατικού µπορεί να γίνει σε οποιανδήποτε Γ.Σ. αρκεί το θέµα να αναφέρεται στην 
  πρόσκληση. 
 
  Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία  
  περισσότερων του 50% των µελών και η πλειοψηφία πέρα του 50% των παρευρισκοµένων. 
 
  Τα άρθρα για τους σκοπούς και τα µέλη του Σωµατείου που περιλαµβάνονται στο πρώτο και τρίτο 
  κεφάλαιο του παρόντος καταστατικού, τροποποιούνται µόνο µετά από απόφαση πέραν του 50% όλων των 
  εγγεγραµµένων µελών του Σωµατείου. 
 
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία για απόφαση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, τότε η 
  Γ.Σ. αναβάλλεται για δεκαπέντε µέρες, οπότε όσοι παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.  Χρειάζεται όµως και 
  πάλιν η πλειοψηφία πέρα του 50% των παρευρισκοµένων µελών.  Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές µε τις 
  Γενικές Συνελεύσεις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού. 
 

 
Άρθρο 2:-    ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
 
  Η διάλυση του Σωµατείου επέρχεται αυτόµατα όταν ο αριθµός των µελών µειωθεί κάτω των 21 ή όπως 
  κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές πρόνοιες του εκάστοτε περί Σωµατείων Νόµου. 
 
  Σε περίπτωση διάλυσης του Σωµατείου για οποιονδήποτε λόγω η περιουσία του περιέρχεται κατά σειράν 
  προτεραιότητας σε πολιτιστικά µη κερδοσκοπικά Σωµατεία. Σχετικά αποφασίζει η Γ.Σ. 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1:-    ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
  Το Σωµατείο έχει την δική του σφραγίδα η οποία θα φέρει το όνοµα του Σωµατείου.  
 
Άρθρο 2:-    ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
  Κάθε ζήτηµα το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν ρυθµίζεται από το παρόν καταστατικό ή από τους  
  κανονισµούς που καταρτίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ. λύεται από τη Γ.Σ. 
 
  Σε περίπτωση που δυο άρθρα συγκρούονται µεταξύ τους αποφασίζει το Δ.Σ. για το ποιο υπερισχύει, 
  θέτοντας την απόφαση για έγκριση στην επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
 
 

  Το καταστατικό έχει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί, να επαναθεωρηθεί και να εκσυγχρονιστεί 
  µια φορά τον χρόνο κατά την Γ.Σ. µετά από πρόταση 3ων µελών του Δ.Σ. ή αν το απαιτεί  
  πλειοψηφία πέρα των 50% των ενεργών µελών.  
 
 

 
 
 
 

 


