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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ 

 

 

Άρθρο 1 

 

 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την ονομασία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ με έδρα επί της οδού Γεωργίου Αβέρωφ 43, 6052 Λάρνακα. 

 

Η επωνυμία του Σωματείου στην αγγλική γλώσσα είναι ART THERAPISTS & MEMBERS 

SOCIETY. 

ΕΜΒΛΗΜΑ 

 

Άρθρο 2 

 

Το έμβλημα του Σωματείου αποτελείται από το όνομα της ελληνικής επωνυμίας ήτοι ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ και κάτωθεν των λέξεων αναγράφεται πλήρως το 

όνομα του Σωματείου στην Αγγλική γλώσσα  ήτοι  Art Therapists & Members Society. 

 

ΣΚΟΠΟΙ 

 

Άρθρο 3 

 

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

 
1. Να υποβάλει εισηγήσεις για τη θέσπιση Νομοθεσίας που να προνοεί για την εγγραφή της 

Εικαστικής Θεραπείας και άλλα συναφή θέματα. 

 

2. Να προωθεί την ανάπτυξη, την πρόοδο και την διεύρυνση της Εικαστικής Θεραπείας ως 
επιστήμη και τη διατήρησή της ως ξεχωριστός κλάδος. 

 

3. Να συνεργάζεται με άλλα οργανωμένα σύνολα Εικαστικής   Θεραπείας/Ψυχοθεραπείας του 

εξωτερικού και άλλους φορείς και συνδέσμους τόσο της χώρας όσο και του εξωτερικού. Να 
εκπροσωπεύει την Κύπρο σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς επαγγελματικές και 

επιστημονικές ενώσεις, συνδέσμους και συνέδρια. 
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4. Να προωθεί και να υποστηρίζει τα δικαιώματα των ατόμων που χρειάζονται και 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Εικαστικής Θεραπείας. 

 

5. Να υποστηρίζει και να προστατεύει τα δικαιώματα των μελών του και να προωθεί την 

αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ αυτών με εξαίρεση του όρους απασχόλησης που 
προκύπτουν από εργασιακή σχέση με εργοδότες ή ως εργοδότες. 

 

6. Να προωθεί τη διαφώτιση και την επιμόρφωση του κοινού και των δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων για τον κλάδο της Εικαστικής Θεραπείας και την προώθηση της πρόληψης και 
αντιμετώπισης ψυχικών ασθενιών μέσω της Εικαστικής Θεραπείας. 

 

7. Να χρησιμοποιεί μέσα για δημοσίευση ή προβολή έρευνας και εκδόσεων σχετικών με τον 

κλάδο της Εικαστικής Θεραπείας. 
 

8. Να προωθήσει και να διαφυλάξει εθνικά επίπεδα/κριτήρια για την εκπαίδευση των 
Εικαστικών Θεραπευτών, την κλινική άσκηση τόσο των φοιτητών. 

 

 

9. Να τηρεί τα κριτήρια ηθικής πρακτικής (code of ethics). 
 

 
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. 
 
Για την επίτευξη των σκοπών το Σωματείο μπορεί να κατέχει κινητή και ακίνητη περιουσία και να 

προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. 

 

Το Σωματείο δεν αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε πολιτική παράταξη, ούτε ενεργεί με πολιτικές 

σκοπιμότητες 

 
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ  

 

Άρθρο 5 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Πλήρη μέλη του Σωματείου γίνονται όσοι κατέχουν την πανεπιστημιακή γνώση περί 

Εικαστικής Θεραπείας καθώς και φίλοι, άνω των 18 ετών: 

 

 (α) που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο 

βάσει του Περί Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων και σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του 

Συμβουλίου τα οποία συνάδουν με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωση. 
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(β) που είναι αναγνωρισμένο: από τη χώρα την οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο/εκπαιδευτικό 

ίδρυμα από το οποίο αποκτήθηκε, τον τοπικό Σύνδεσμο Εικαστικής Θεραπείας/Ψυχοθεραπείας 

και πληρεί τα κριτήρια του ECArTE (European Consortium of Arts Therapy Education) ή 

ανάλογα συμβούλια πιστοποίησης παγκοσμίως όπως ΑΑΤΑ / СΑΑΗΕP (American Art 

Therapy Association / Accreditation Council for Art Therapy Education). 

(γ) που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας πρακτικής άσκησης χιλίων (1000) ωρών εκ 

των οποίων οι πεντακόσιες (500) ώρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος 

σπουδών. Σε περίπτωση που ο αιτητής, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του προγράμματος έχει 

συμπληρώσει το ελάχιστο των πιο πάνω πεντακοσίων (500) ώρων αλλά όχι το σύνολο των 

χιλίων (1000) ωρών, θα πρέπει να συμπληρώσει τις ώρες αυτές με εποπτευόμενη πρακτική 

άσκηση. Οι εν λόγω χίλιες (1000) ώρες, θα πρέπει να συνοδεύονται από εξήντα (60) ώρες 

κλινικής εποπτείας. Με την συμπλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων, το άτομο θα πρέπει να 

καταθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία της συμπλήρωσης των ωρών της κλινικής άσκησης και 

εποπτείας και το Συμβούλιο θα μπορεί να εγκρίνει και να ενταχθεί σαν ένα πλήρες μέλος.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να παροτρύνει και να παρακολουθεί τα πρότυπα 

επαγγελματικής κατάρτισης, απόδοσης και συμπεριφοράς του κάθε μέλους και μέσω των 

στοιχείων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης (CPD) (όπου εφαρμόζεται) που θα υποβάλει 

το κάθε ένα από τα πλήρη μέλη. 

 Αντεπιστέλλοντα μέλη 

 Όσοι πληρούν τα κριτήρια πλήρους μέλους και διαμένουν στο εξωτερικό. 

Μη Ενεργά μέλη 

Μέλη που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες που δεν εξασκούν το 

επάγγελμα.  

 

Η επανένταξη μη ενεργού μέλους, μετά από πάροδο 2 (δύο) χρόνων, σε μια από τις πιο πάνω 

κατηγορίες, θα τυγχάνει έγκρισης από το Συμβούλιο ή την αρμόδια επιτροπή.  

 

Μέλη Φοιτητές 

Όσοι φοιτούν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Εικαστικής 

Θεραπείας/Ψυχοθεραπείας. 

Επίτιμα μέλη 

Ανακηρύσσεται οποιοδήποτε πρόσωπο εφ’ όρου ζωής, ως αναγνώριση της διακεκριμένης 

υπηρεσίας του στον κλάδο της Εικαστικής Θεραπείας. Η εκλογή γίνεται από το Συμβούλιο 

(ή Γενική Συνέλευση). 

 

 

Μέλη Φίλοι 

Όσα άτομα ή οργανισμοί επιθυμούν να στηρίζουν το Σωματείο ανεξαρτήτως σπουδών και/ή 

επαγγελματικής ιδιότητας. 
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2. Η εγγραφή μέλους γίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης προς το Συμβούλιο, καταβάλλοντας 

ταυτόχρονα το δικαίωμα εγγραφής δια του ποσού των €10 (Δέκα Ευρώ). 

 

3. Τα πλήρη μέλη εγγράφονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου, βάσει τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις που προνοούνται στο άρθρο 5.1 του παρόντος καταστατικού. 
 

4. Για να καταστεί ένας μέλος του Σωματείου πρέπει να πιστεύει στους σκοπούς του Σωματείου 

και να δηλώνει την πρόθεση του να εργαστεί για την προώθησή τους. 
 

5. Το ποσό της χρονιαίας συνδρομής των μελών θα καθοριστεί από την Ιδρυτική Συνέλευση και 

θα ισχύει μέχρι αναθεώρησης της από ετήσια Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του 

Συμβουλίου. 

 

6. Η συνδρομή είναι πληρωτέα ετήσια. 

 

7. Η συνδρομή ανανεώνεται κάθε πρώτο μήνα (Ιανουάριο) του έτους από τα μέλη, ανεξαρτήτως 

της πρώτης εγγραφής αυτών. 

 

8. Τα πλήρη, αντεπιστέλλοντα και μη ενεργά μέλη και μέλη φίλοι και φοιτητές πληρώνουν 

ολόκληρο το ποσό εγγραφής και ολόκληρη τη συνδρομή που τους αντιστοιχεί. Τα επίτιμα μέλη 

ουδένα δικαίωμα εγγραφής ή συνδρομής πληρώνουν. 

 

9. Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να απαλλάξει μέλος από μέρος πληρωμής της συνδρομής ή από 

ολόκληρη τη συνδρομή ή να αναβάλει την είσπραξη, αν κατά την κρίση του η οικονομική 

κατάσταση του μέλους δικαιολογεί την καθυστέρηση ή τη μη πληρωμή μέρους ή όλων των 

συνδρομών του. 

 

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. 
 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

 

Άρθρο 6 

 
Κάθε μέλος έχει καθήκον και υποχρέωση να συμμορφώνεται με το Καταστατικό του Σωματείου 

και να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Πρέπει να καταβάλλει την 

εκάστοτε ισχύουσα συνδρομή του προς το Σωματείο 

 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

Άρθρο 7 

 

1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα πλήρη μέλη. Τα αντεπιστέλλοντα, 
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επίτιμα μέλη, οι φίλοι και μέλη φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 

2. Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε 

κληρονομείται. 

 
ΕΙΣΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ  

 

Άρθρο 8 

 

1. Η εισδοχή νέων μελών είναι  πάντοτε επιτρεπτή στη βάση των πιο πάνω προϋποθέσεων 

και κριτηρίων του άρθρου 5. 

 

2. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο οποιαδήποτε στιγμή. 

 

3. Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει γραπτώς την αποχώρησή του αφού καταβάλει τις 

οφειλόμενες υποχρεώσεις του προς το Σωματείο. 

 

4. 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. 

 

5. Τυχόν μη συμμόρφωση μέλους με το καταστατικό του Σωματείου, τους σκοπούς, τους 

κανονισμούς και την δεοντολογία του Σωματείου, δίνει το δικαίωμα στο Συμβούλιο να 

διαγράψει το μέλος με απλή ψηφοφορία. 

 

6. Οποιοδήποτε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί από το αξίωμα 

του, αφού το αποστείλει γραπτώς προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου. 

 

7. Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που να 

αντιπροσωπεύουν το 40% (σαράντα τοις εκατόν) τουλάχιστον των μελών του, το 

Συμβούλιο διαλύεται και διεξάγεται νέα εκλογική διαδικασία σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 
 

8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερεις 

συνεχείς συνεδρίες θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του. 

 

9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δεν εκτελεί τα καθήκοντα του ή δε 

συμβάλλει στις εργασίες του Συμβουλίου, μπορεί να απομακρυνθεί από το Συμβούλιο 

με πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των μελών του. 

 

10. Η καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής πέραν του ενός έτους χωρίς δικαιολογημένη 

αιτία, καθιστά το μέλος μη ενεργό. 

 

11. Σε περίπτωση αποβολής μέλους, σχετική θα κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στην 

τελευταία γνωστή διεύθυνση του μέλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Άρθρο 9 

 

1.  Τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου  είναι: 

 

1.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών. 

 

1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 10 

 

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. 

 

 (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. 

 

 (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 όταν 

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. 

 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 11 

 

Η συνέλευση των μελών συνέρχεται κάθε χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε  τόπο και χρόνο 

που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στις  ακόλουθες περιπτώσεις ή /και 

όταν το συμφέρον του σωματείου το επιβάλλει:  

 
 
1. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις: 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου μία 

φορά κάθε χρόνο. 

 

Οι σκοποί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν: 
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(α)Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

(β) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

(γ) Απολογισμός του Ταμία και έγκριση του ισολογισμού και των λογαριασμών του 

Σωματείου και της έκθεσης των ελεγκτών. 

 

(δ) Έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους.  

 

(ε) Την εκλογή κάθε δύο χρόνια επτά (εγγεγραμμένων) Εικαστικών Θεραπευτών που θα 

αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

 

Για κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση αποστέλλεται σε όλα τα μέλη πρόσκληση η οποία 

αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της Συνέλευσης. Η πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά 

τουλάχιστον 30 (τριάντα) μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Δημοσιεύεται σε μία 

τουλάχιστον πρωινή ημερήσια εφημερίδα και την ιστοσελίδα του Σωματείου. 

 

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τότε ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει στις Γενικές 

Συνελεύσεις του Σωματείου. Στην απουσία και των δύο, ή αν αυτοί δεν επιθυμούν να 

προεδρεύσουν, τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης εκλέγουν ένα άλλο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου για να προεδρεύσει της Συνελεύσεως. 

 

Ο μισός αριθμός των μελών του Σωματείου που παρίστανται συνιστούν απαρτία. 

 

Όταν δε γίνεται απαρτία, η Συνέλευση θα γίνεται μια ώρα μετά την καθορισθείσα ώρα και 

στην περίπτωση αυτή όσα μέλη παρευρεθούν θα αποτελούν απαρτία. 

 

Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων 

μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αποκτά δεύτερη ή νικώσα 

ψήφο. 

2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις: 

Εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση, όλες οι υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις ονομάζονται 

Έκτακτες. 

 

Το Δοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το 

κρίνει σκόπιμο. 

 

Το Δοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά 

μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου των μελών του Σωματείου. Αν το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υποβολή αίτησης δεν 

συγκαλέσει τη Συνέλευση, τότε το ένα τέταρτο των μελών που υπέβαλαν την αίτηση 

δικαιούνται να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

 

Η έγγραφη αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει το σκοπό της Συνέλευσης και 

υπογράφεται από αυτούς που την υπέβαλαν. 
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Εάν εντός μισή ώρα από την καθορισμένη δεν σχηματιστεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση διαλύεται. 

 
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 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

                                                               Άρθρο 12 

 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η 

οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των (3/4) των παρόντων μελών και σε περίπτωση απαρτίας 

του (51%). Ειδικά για την τροποποίηση Σκοπού του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των 3⁄4 

(τριών τετάρτων) των μελών του Σωματείου. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                               Άρθρο 13 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

1. Την ευθύνη της διοίκησης του Σωματείου έχει το Δοικητικό  Συμβούλιο. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 7 (επτά) μέλη - τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 

το Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

και 2 (δύο) μέλη- τα οποία εκλέγονται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του 

Δοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την Ιδρυτική Συνέλευση. 

 

3. Η θητεία του Δοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κάθε (1) μήνα, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης. Στη πρόσκληση θα αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και ο 

χώρος, χρόνος διεκπεραίωσης της συνάντησης. Αν συντρέχει λόγος για έκτακτη σύγκληση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε των μελών του, 

υποβάλλεται στο Σώμα με βάση την ακόλουθη διαδικασία: 

(α) Αποστολή αιτήματος προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο να 

παρατίθενται αιτιολογημένα και με σαφήνεια οι λόγοι έκτακτης σύγκλησης. 

(β) Αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάσει το αίτημα και κρίνει ότι 

συντρέχει λόγος έκτακτης σύγκλησης του Σώματος, αποστέλλει ηλεκτρονική πρόσκληση 

στα μέλη επτά (7) ημέρες προηγουμένως, στην οποία θα καθορίζονται ο χώρος και ο χρόνος 

της συνάντησης. 
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5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με βάση την ακόλουθη  διαδικασία: 

 

I. Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι μόνο πλήρη μέλη του Σωματείου τα οποία 

έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου. 

 

II. Ο υποψήφιος προτείνεται γραπτώς προς το Γραμματέα από δύο μέλη του Σωματείου. 

Κατόπιν ο υποψήφιο πρέπει να αποδεχθεί ή μη την υποψηφιότητα του γραπτώς. Τα 

ονόματα των υποψηφίων ανακοινώνονται πριν από την έναρξη των εργασιών της 

Συνέλευσης. 
 

III. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με τυπωμένο ψηφοδέλτιο στο οποίο 

αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας διεξάγεται νέα ειδική μυστική ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφησάντων. 
 

IV. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι, εκλέγονται αυτόματα όλοι οι 

προταθέντες ως μέλη του Σωματείου. Το Συμβούλιο μετά την εκλογή του 

καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Ταμία και 

Γενικού Γραμματέα. 
 

V. Κάθε μέλος του συμβουλίου μπορεί να εκτίσει το μέγιστο δύο συνεχόμενες θητείες 

εκτός αν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Μετά τη μεσόλαβηση μιας θητείας 

εκτός Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα 

 

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. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 14 

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. 

 

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 
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 κατά την οποία αυτό επεσυνέβη. 

 

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. 

5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έκαστου έτους να 

γνωστοποιεί  γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα:  

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: 

I. Διαχείριση των υποθέσεων και περιουσίας του Σωματείου. 

 

II. Προβαίνει σε ανάλογες ενέργειες σε θέματα που αφορούν: 

 

(α) την προώθηση και προστασία του επαγγέλματος, 

 

(β) την κατάρτιση επιτροπών αναγκαίων για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του 

Σωματείου, 

 

(γ) την διαχείριση θεμάτων δεοντολογίας, την εξέταση και υποβολή εισηγήσεων σε 

νομοθετικά ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα του εγγεγραμμένου Εικαστικού 

Θεραπευτή. 

 

7. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του  Σωματείου 

εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο. 

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα αφού συνέρχεται μετά την εκλογή του 

μέσα σε 7 (επτά) μέρες, και εκλέγουν τα μέλη μεταξύ τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 

Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνο Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής. 

 

9. Τα μισά συν ένα (πέντε) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν απαρτία. 

 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του, να 
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αναβάλλει και να κανονίζει τις λεπτομέρειες των συνεδριάσεων του ως κρίνει σκόπιμο. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας 

ο Πρόεδρος δικαιούται δεύτερη και νικώσα ψήφο. 

 

11. Στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και στην απουσία του 

ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας και των δυο από συνεδρία πέραν των 15 

(δεκαπέντε) λεπτών, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν μεταξύ τους ένα για να 

προεδρεύσει στη συνεδρία. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρο 15 

Η συμπλήρωση κενουμένων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου η θέση πληρείται από τον πρώτο 

επιλαχών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Άρθρο 16 

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:  

 

Λογαριασμοί: 

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά για την τακτική ενημέρωση των λογαριασμών 

του Σωματείου. 

 

II. Κάθε μέλος δικαιούται ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού 

Συμβουλίου να ζητήσει να ελέγξει τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Σωματείου, το δε 

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε 15 μέρες να θέσει στη διάθεση του μέλους στο 

γραφείο του Σωματείου ή σε άλλο μέρος, που θα ορίσει ο Πρόεδρος τα βιβλία και τους 

λογαριασμούς που ζητήθηκαν. Κάθε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου δικαιούται να 

ελέγξει τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Σωματείου σε οποιανδήποτε εργάσιμη ημέρα 

και ώρα, αφού εύλογα ειδοποιήσει γι’ αυτό τον Ταμία, ο οποίος και θα διευθετήσει να θέσει 

τα βιβλία και τους λογαριασμούς στη διάθεση του μέλους. 
 

III. Το Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά για την προμήθεια των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων 

ή τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα στα οποία θα πρέπει να καταχωρούνται:  

 

(α) Όλα τα υπό του Σωματείου εισπραττόμενα και πληρωνόμενα ποσά με τα δικαιολογητικά 

κάθε είσπραξης και πληρωμής.  

 

(β) Το ενεργητικό και παθητικό του Σωματείου. Θεωρείται ότι η τήρηση των λογαριασμών 

γίνεται κατά τον πρέποντα τρόπο. Τηρούνται κατά τέτοιο τρόπο για να παρέχουν αληθινή 

και ακριβή εικόνα της κατάστασης και των υποθέσεων του Σωματείου και να εξηγούν με 

σαφήνεια τις δοσοληψίες του. 

 

IV. Αντίγραφο κάθε Λογαριασμού Εσόδων, Εξόδων, Ισολογισμού, Ενοποιημένοι 



14 
 

Λογαριασμοί, αν υπάρχουν, και οποιοιδήποτε άλλοι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένου 

και κάθε εγγράφου που κατά τον νόμο απαιτείται να επισυναφθεί στα έγγραφα καθώς και 

της Έκθεσης του Κεντρικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, που πρόκειται να υποβληθούν 

στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να αποστέλλονται σε κάθε μέλος του Σωματείου 

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

 

Ελεγκτές: 

 

I. Οι λογαριασμοί του Σωματείου θα ελέγχονται από εγκεκριμένους ελεγκτές, οι οποίοι 

διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

II. Οι Ελεγκτές θα συντάσσουν έκθεση πάνω στους λογαριασμούς του Σωματείου, τους 

οποίους τηρεί ο Ταμίας και ο οποίος θα έχει στη διάθεση των Ελεγκτών προς έλεγχο τα 

βιβλία, τα αρχεία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα του Σωματείου. 
 

III. Θα παρέχονται στους Ελεγκτές οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, είτε από τον Ταμία, είτε από το Γραμματέα του 

Σωματείου. 
 

IV. Η αμοιβή των Ελεγκτών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία 

δύναται αν το επιθυμεί να αναθέτει τον καθορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Άρθρο 17 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
 

(α) αντιπροσωπεύει το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου και ενώπιον 

οποιουδήποτε φυσικού και νομικού προσώπου. 

 

(β) συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου και στις Γενικές 

Συνελεύσεις. 

(γ) υπογράφει κάθε επίσημο έγγραφο του Σωματείου μαζί με τον Γραμματέα.  

 

(δ) υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλες τις εντολές πληρωμής όπως επίσης και για οποιαδήποτε 

ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του Σωματείου. 

 

(ε) φροντίζει για την ακριβή τήρηση των προνοιών του παρόντος Καταστατικού. 

 

(στ) εκτελεί πιστά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σωματείου. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Παρέχει βοήθεια και αναπληρεί/ αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του και 

εκτελεί όλα τα καθήκοντα του. 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
(α) Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών κάθε συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου 

και Γενικής Συνέλευσης. 

 

(β) με εντολή του Προέδρου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου. 

 

(γ) τηρεί τα αρχεία του Σωματείου, το Μητρώο των μελών, βιβλίο πρακτικών και τυχόν άλλα 

αρχεία του Σωματείου.  

 

(δ) διεκπεραιώνει την αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική) του Σωματείου. 

 

(ε) συνυπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου. 

 

(στ) Ο Γραμματέας κατόπιν αίτησης του Προέδρου ή δυο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου. 

 

 

 

ΤΑΜΙΑΣ 

 

Τα καθήκοντα του ταμία είναι τα κάτωθι: 

 

(α) εισπράττει όλα τα έσοδα του Σωματείου. 

 

(β) εκδίδει και υπογράφει αποδείξεις για αυτά και φυλάττει το ταμείο. 

 

(γ) καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα €100,00 και εκτελεί πληρωμές με την έγκριση 

του Κεντρικού Συμβουλίου.  

 

(δ) τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία που σχετίζονται με το ταμείο του Σωματείου. 

 

(ε) οφείλει να παρουσιάζει όλα τα σχετικά βιβλία και οικονομικά αρχεία στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου, όταν τα ζητήσουν για έλεγχο.  

 

(στ) υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 

κατάσταση του Ταμείου του Σωματείου και των μελών που έχουν τακτοποιημένες τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

 

(ζ) στο τέλος κάθε οικονομικού έτους παραδίδει όλα τα οικονομικά αρχεία και στοιχεία στους 

Εγκεκριμένους Ελεγκτές, τους οποίους εκλέγει η Γενική Συνέλευση, για το σχετικό ταμειακό 

έλεγχο και την ετοιμασία οικονομικής έκθεσης από τους Ελεγκτές. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

 

(α) ενημερώνει την ιστοσελίδα του Σωματείου  

 

(β) διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του Σωματείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ   

 

Άρθρο 18 

 

Οι πηγές εσόδων του Σωματείου είναι:  

(α) Από την ετήσια συνδρομή των μελών του Σωματείου το ύψος της οποίας ορίζεται από τη 

Γενική Συνέλευση. 

 

(β)  Από τις εισφορές των τακτικών μελών του. 

 

(γ) Από τις εισφορές των αντεπιστελλόντων και επίτιμων μελών του. 

 

(δ) Από τους τόκους των καταθέσεων σε Τραπεζικά Ιδρύματα. 

 

(ε) Από τις καθαρές εισπράξεις των εράνων, λαχείων, και άλλων εκδηλώσεων του Σωματείου 

κατόπιν έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής. 

 

(στ) Από κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

(ζ) Από τα καθαρά έσοδα της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που δύναται να εκδώσει το 

Σωματείο. 

 

(η) Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

 

                                             ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

                                                          Άρθρο 19 

 

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

κάτω των 20. 

 

2. Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται στον περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (Ν. 104(I)/2017) ή οποιοδήποτε άλλων 

τροποποιητικών αυτού Νόμων ή Κανονισμών. 
 

3. Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης του Σωματείου από οποιαδήποτε αιτία, αν 

παραμείνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ύστερα από την ικανοποίηση όλων 

των χρεών και των υποχρεώσεων του Σωματείου, η περιουσία του διανέμεται, με απόφαση 
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της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε καμία 

περίπτωση η περιουσία του σωματείου δεν θα διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 

Άρθρο 20 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και το Συμβούλιο υπό την αίρεση της επικύρωσης κατά 

την προσεχή ετήσια Γενική Συνέλευση, έχουν την εξουσία να καταρτίζουν εσωτερικούς 

Κανονισμούς: 

 

(α) Για την οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία του Σωματείου. 

 

(β) Για την λειτουργία Επιτροπών και την επαφή τους με το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

(γ) Για την διεξαγωγή των εργασιών του Σωματείου με τον καλύτερο τρόπο γενικά. 

2. Για κάθε ζήτημα, που αφορά το Σωματείο, για το οποίο οι παρόντες κανονισμοί δεν 

προνοούν, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συμμορφωθεί με το Ιδρυτικό Έγγραφο και το 

Καταστατικό, έχει το δικαίωμα να ενεργεί, όπως κρίνει καλύτερα.\ 

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίθεσης μεταξύ προνοιών του Νόμου και του Καταστατικού 

υπερισχύουν οι πρόνοιες του Νόμου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 

υποχρεούται να ενεργήσει ανάλογα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 21 

 

1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε 

οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού:  

 

2. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο. 

 

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)  

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 
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Άρθρο 22 

 

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 22 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 

 
 


