ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ CINE-ΔΡΑΣΗ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1ο :
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ CINEΔΡΑΣΗ" με έδρα τα Βριλήσσια Αττικής.
Άρθρο 2ο :
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι η παρέμβαση στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της
περιοχής των Βριλησσίων με την προβολή ταινιών κινηματογράφου ποιότητας, τη μέριμνα για
την κινηματογραφική παιδεία, τη μελέτη της, τη δημιουργία κίνησης ενδιαφέροντος για τον
κινηματογράφο, κλπ.
Άρθρο 3ο :
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι κυρίως τα παρακάτω:
1. Η ίδρυση κινηματογραφικής λέσχης.
2. Η οργάνωση διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών, κινηματογραφικών,
μουσικών, λαογραφικών, εικαστικών κ.λπ.).
3. Η έκδοση εντύπου, το οποίο θα προβάλλει και θα ενθαρρύνει την πνευματική
δημιουργία του τόπου καθώς και κάθε άλλη έκδοση, που θα στηρίζει και θα προάγει τον
παραπάνω σκοπό.
4. Η τόνωση του ενδιαφέροντος των κατοίκων του προαστίου των Βριλησσίων για τα
πολιτιστικά προβλήματα του τόπου και για την κινηματογραφική τέχνη.
5. Η μελέτη των καλύτερων τρόπων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
6. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
7. Η συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε είδους εκδηλώσεις, που θα συμβάλλουν στην
προώθηση, προβολή και επιτυχία των σκοπών του.
8. Η συμμετοχή του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων όπως π.χ. η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας.
9. Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, όπως η συμμετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς,
εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διοργανώσεις, ημεδαπά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
επιδότησης, και ό,τι άλλο κριθεί στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού απαραίτητο
για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4ο :
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ:
Ως μέλη του Σωματείου γίνονται δεκτοί ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου, ή οποιασδήποτε άλλης
διάκρισης (φυλετικής, θρησκευτικής, πολιτικής, κοινωνικής, κλπ) οι οποίοι υιοθετούν τους
σκοπούς του Σωματείου, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα άρθρα του παρόντος καταστατικού και
δρουν σύμφωνα με τους σκοπούς του.
Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό μέλος του Συλλόγου απαιτείται:
α. να προταθεί από δυο τακτικά μέλη
β. να υποβάλλει συμπληρωμένη την ειδική έντυπη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο
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γ. να εγκριθεί η αίτηση εγγραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία
των μελών του
δ. να καταβάλει, μόλις γίνει δεκτή η αίτησή του, το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια
συνδρομή του.
Εάν η αίτηση εγγραφής μέλους δεν γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών
δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.
Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή
τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
Η διαγραφή και αποβολή μέλους του Σωματείου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, να απονέμει τον τίτλο του επιτίμου μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα
που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο και στην πόλη, στον πνευματικό και
πολιτιστικό τομέα, ιδίως στον κινηματογράφο. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική
Συνέλευση με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Τα μέλη αυτά καλούνται και μπορούν να
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή σε άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου,
δεν μπορούν όμως να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες, ούτε να
εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου.
Άρθρο 5ο :
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Ι. Δικαιώματα μελών
Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α. Συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε απόφαση που
λαμβάνεται.
β. Εκλέγει και εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου.
γ. Λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και
των άλλων καταστατικών οργάνων του Σωματείου. Ζητά και παίρνει αντίγραφο των
πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που το αφορούν.
δ. Προτείνει οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με
έγγραφη ή προφορική πρόταση προς τα όργανα της Διοίκησης τα οποία υποχρεούνται να
απαντήσουν.
ΙΙ. Υποχρεώσεις μελών
Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α. Συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου
και συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των
καταστατικών επιδιώξεων του Σωματείου.
β. Τηρεί το καταστατικό και συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Σωματείου.
γ. Δεν αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου.
δ. Εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
Άρθρο 6ο:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ:
Ι. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου αποβάλλεται μέλος
όταν:
α) συμπεριφέρεται αντίθετα με τους σκοπούς του Σωματείου, τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης
και
του
Διοικητικού
Συμβουλίου.
β) καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για περισσότερο από ένα εξάμηνο. Στην
περίπτωση αυτή το διαγραφέν μέλος δικαιούται να επανεγγραφεί σύμφωνα με την διαδικασία
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που προβλέπεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, αλλά μόνο αφότου παρέλθει ένα έτος από
την διαγραφή του και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΙ. Πριν την διαγραφή, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις
παραβάσεις οι οποίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποδίδονται σε αυτό.
ΙΙΙ. Το μέλος που αποβάλλεται δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση για ακύρωση
της απόφασης. Η προσφυγή κατατίθεται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με
απόδειξη σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αποβολής. Μέχρι την
έκδοση απόφασης από την Γενική Συνέλευση το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του.
IV. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού προηγούμενα υποβάλει προς το
Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση.
V. Τα μέλη που αποβάλλονται ή αποχωρούν από το Σωματείο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην
περιουσία του.
V. Κάθε μέλος που αποχωρεί έχει το δικαίωμα επανεγγραφής μετά παρέλευση ενός έτους από
την αποχώρησή του και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του
καταστατικού.
Άρθρο 7ο :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ο αριθμός των τακτικών μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος. Τα μέλη υποχρεούνται
στην καταβολή ποσού το οποίο ορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ετήσια
συνδρομή προς το Σύλλογο. Το ποσό αυτό είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να καταβάλουν τις έκτακτες εισφορές που
καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
Άρθρο 8ο:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Ο Πρόεδρος κατόπιν ειδικής εντολής του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί το
Σωματείο σε υπερκείμενες ενώσεις. Σε αυτή την περίπτωση αυτομάτως παύει να ισχύει κάθε
άλλη παλαιότερη εκπροσώπηση. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου μπορεί αυτός να
ορίζει τον αντικαταστάτη του.
Η αντιπροσώπευση του Σωματείου με άλλο τρόπο εκτός από τον παραπάνω απαγορεύεται.
Άρθρο 9ο:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου ή παρεμβάλλει
προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του
Σωματείου υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.
Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο και είναι:
α) η έγγραφη παρατήρηση, β) η αυστηρή έγγραφη επίπληξη και ανάρτησή της στον πίνακα
ανακοινώσεων του Σωματείου, γ) η απαγόρευση εισόδου σε χώρους του Σωματείου και δ) η
οριστική διαγραφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 10ο :
Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών και β) Το επταμελές
(7) Διοικητικό Συμβούλιο
Δικαίωμα να εκλεγούν στο Δ.Σ. έχουν τα μέλη τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.. Δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ.,
να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και να
ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που τίθεται προς ψήφιση και το οποίο
αφορά τους σκοπούς του Σωματείου, δικαιούνται δε να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και
εξυπηρέτηση η οποία νόμιμα επιδιώκεται από το Σωματείο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ο

Άρθρο 11 :
1) Ο Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη και έχει διετή θητεία.
Στο διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται απαραίτητα μέλη τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος
ηλικίας τους και είναι ταμειακώς εντάξει.
2) Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. τον Ιανουάριο σε κάθε πρώτη τακτική σύνοδό της κατά τους
κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας και με το πλειοψηφικό σύστημα. Μαζί με τα τακτικά μέλη
εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
3) Το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, με την φροντίδα του συμβούλου που
πλειοψήφησε, συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των
μελών του με συνεννόηση ή μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γραμματέα, τον Ταμία.
4) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για ζημιές που του
προκάλεσαν έστω από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη
Γ.Σ. με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και μόνο αν
ο αριθμός των παρόντων μελών αντιπροσωπεύει τα 3/5 του συνόλου των εγγεγραμμένων και
ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου.
Άρθρο 12ο:
Τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία
ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται την απόληψη αμοιβής για προσφορά
κάθε είδους υπηρεσιών ή συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη
έργου, προμήθειες ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.
Τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για την
απασχόλησή τους με υποθέσεις του Σωματείου εκτός των εξόδων κινήσεως για τη μετακίνησή
τους καθώς και τα έξοδα διαμονής - διατροφής τους στο εσωτερικό της χώρας για την
εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
Άρθρο 13ο:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη ή αν το
ζητήσει με έγγραφό του ένα μέλος. Στην τελευταία περίπτωση στην έγγραφη αίτηση
αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
2) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3) Κενές θέσεις των μελών του συμβουλίου που δημιουργούνται από οποιονδήποτε λόγο
καλύπτονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους. Αν τα μέλη του
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Δ.Σ. μείνουν λιγότερα από πέντε (5) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές τους τότε
συγκαλείται Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας διοίκησης για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τις αρχαιρεσίες.
Άρθρο 14ο:
Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα
που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία του, λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, προσλαμβάνει
τυχόν αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό καθορίζοντας συγχρόνως και την αντιμισθία του που
αναγράφεται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ..
Άρθρο 15ο:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και εν γένει όλων των
Κρατικών Αρχών αλλά και των ιδιωτικών φορέων σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.
Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., επιβλέπει την εκτέλεση των
αποφάσεων που λαμβάνονται, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και
της Γ.Σ. και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
Συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Διορίζει
πληρεξούσιους δικηγόρους για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Σωματείου ενώπιον
παντός Δικαστηρίου και Αρχής, δέχεται και κοινοποιεί αγωγές και εν γένει δικόγραφα και ασκεί
όλα τα ένδικα μέσα σε δίκη του Σωματείου, τον οποίο εκπροσωπεί αυτός και μόνο.
Επιβλέπει την εκτέλεση των καθηκόντων κάθε μέλους του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με το
Γραμματέα όλα τα αποστελλόμενα έγγραφα, προσκλήσεις συνεδριάσεων του Δ.Σ., προβαίνει σε
αναλήψεις-καταθέσεις από Τράπεζες σε πληρωμές οφειλών του Σωματείου, ελέγχει, υπογράφει
και θεωρεί μαζί με τον Γραμματέα τα βιβλία Ταμείου και Διαχειρίσεων και οποιοδήποτε βιβλίο
του Σωματείου και γενικά πράττει όλα όσα αφορούν την κανονική διεξαγωγή των υποθέσεων
του Σωματείου.
Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και σε
κώλυμα αυτού ο Γραμματέας, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του, εκτός των οιονδήποτε
οικονομικών πράξεων.
Άρθρο 16ο:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γραμματέας τηρεί το μητρώο μελών του Σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου,
τηρεί τα αρχεία, το πρωτόκολλο, διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει και
υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα αποστελλόμενα έγγραφα, προσκλήσεις συνεδριάσεων
του Δ.Σ. και της Γ.Σ., προσυπογράφει αυτά μαζί με τον Πρόεδρο, φροντίζει για την εκτέλεση
των αποφάσεων του Δ.Σ., καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τον προϋπολογισμό. Ελέγχει και υπογράφει μαζί
με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμής, βιβλία Ταμείου και
διαχειρίσεως. Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 17ο:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος έχει την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Σωματείου που ρητά του
ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο μεριμνά για την
εύρυθμη λειτουργία αυτών και εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη μέτρων για κάθε θέμα που τα
αφορά.
Άρθρο 18ο:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
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Ο Ταμίας παρακολουθεί και επιμελείται των εσόδων του Σωματείου, είναι υπεύθυνος για την
τήρηση και ενημέρωση των απαιτούμενων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων εν γένει. Συντάσσει
και εκδίδει γραμμάτια εισπράξεως, εντάλματα πληρωμής τα οποία συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τηρεί στο όνομα του Σωματείου, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή
στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λογαριασμό στον οποίο καταθέτει τα εισπραττόμενα χρήματα,
τους νόμιμους τόκους και λοιπά έσοδα.
Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε έτους με τη συνεργασία του Προέδρου
και του Γραμματέα.
Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του Σωματείου. Εισπράττει με διπλότυπη
απόδειξη, η οποία φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου, τις μηνιαίες και έκτακτες εισφορές των
μελών, τις δωρεές και όλα τα εν γένει έσοδα του Σωματείου.
Τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία Ταμείου και φυλάσσει σε διαφορετικούς φακέλους όλα τα
δικαιολογητικά πληρωμών.
Άρθρο 19ο:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθεται
κατά περίπτωση. Εάν μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες τακτικές
συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή σε πέντε μη συνεχείς θεωρείται ότι παραιτείται και τη θέση του
καταλαμβάνει ο κατά σειρά επιλαχών αναπληρωματικός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 20ο:
Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, ασκεί
την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωματείου και ειδικότερα: α) Κρίνει τον
απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., β) αποφασίζει την έγκριση του προϋπολογισμού και του
ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη γ) αποφασίζει για
κάθε τροποποίηση του καταστατικού και στ) Το προεδρείο της Γ.Σ. φέρει την ευθύνη έναντι του
νόμου για την τυχόν εσκεμμένη ή αναίτια ή κακόβουλη πράξη διαλύσεως του Σωματείου.
Άρθρο 21ο:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, το μήνα Ιανουάριο και έκτακτα όταν το κρίνει
αναγκαίο το Δ.Σ. ή αν το ζητήσουν τo 1/5 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών του
Σωματείου με αίτησή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει
τη Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
Η Γ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Δ.Σ. που τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου και
σε άλλους πρόσφορους χώρους για την ενημέρωση των μελών, μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν
από την πραγματοποίησή της. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης
καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Γ.Σ. αποτελείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Η Γ.Σ. είναι σε
απαρτία όταν ευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του
Σωματείου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, την
αντίστοιχη μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα εκτός
αν προβλέπει διαφορετικά η αρχική αναγγελτήρια ανακοίνωση. Σε περίπτωση αυτή η
Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων
μελών.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός εάν ο Νόμος ή το καταστατικό
ορίζει για ορισμένα θέματα αυξημένη πλειοψηφία.
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Η Γ.Σ. αποφασίζει πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Μπορεί να συζητηθεί θέμα που
δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ½
τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Άρθρο 22ο:
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε τι που το αφορά και
τα προς συζήτηση θέματα ημερήσιας διάταξης. Μπορεί να αποφασίζει για την εισαγωγή
θεμάτων προς συζήτηση στην επόμενη Γ.Σ.
Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γ.Σ. εκλέγει τριμελές Προεδρείο για να διευθύνει τις
εργασίες της.
Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου προεδρεύει στη συνέλευση ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. φροντίζει για τον καταρτισμό των προς συζήτηση θεμάτων των Γ.Σ..
Στην τακτική Γ.Σ. του Οκτωβρίου το Δ.Σ. λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του περασμένου
χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και ακολουθεί η έγκριση ή όχι της συνέλευσης. Σε αυτήν τη Συνέλευση
εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός του ερχόμενου χρόνου που υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ.
Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών η συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Οι
αρχαιρεσίες γίνονται στην τακτική συνεδρίαση του Ιανουαρίου με ψηφοδέλτια και με όλους
τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας.
1. Οι υποψηφιότητες μελών του Σωματείου και για το Δ.Σ. πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως
προς το Δ.Σ. το αργότερο πέντε πλήρεις ημέρες προ της συνέλευσης.
2. Η διοίκηση του Σωματείου εκτυπώνει κατ’ αλφαβητική σειρά ονομαστική κατάσταση
υποψηφίων, την οποία αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου της Γ.Σ. τέσσερις πλήρεις ημέρες
προ της συνελεύσεως. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταρτίσουν κατ’
αλφαβητική σειρά παραταξιακά ψηφοδέλτια (συνδυασμούς) τα οποία παραδίδουν στο Δ.Σ. δύο
πλήρεις ημέρες προ της συνελεύσεως συνοδευόμενα απαραίτητα από υπεύθυνες δηλώσεις των
υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο συνδυασμό.
3. Κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να περιλαμβάνει επτά (7) μόνο υποψηφίους για τακτικά μέλη του
Δ.Σ. και δύο (2) για αναπληρωματικά μέλη.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή υποψηφίου σε πάνω από ένα ψηφοδέλτιο.
5. Η εκλογή διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ..
6. Επιτυχών συνδυασμός θεωρείται αυτός που έλαβε το ήμισυ πλέον μίας του συνόλου των
ψήφων των ψηφισάντων αντιπρόσωπων, ήτοι εκλέγονται άπαντες οι υποψήφιοι του
επιτυχόντος συνδυασμού.
7. Στην περίπτωση που συμμετέχουν πάνω από δύο συνδυασμοί και δεν γίνει δυνατή η εκλογή
κατά την πρώτη ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων
ψηφοδελτίων, την ίδια μέρα.
8. Η σταυροδότηση των ψηφοδελτίων είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
σταυροί προτίμησης, προσμετράται το ψηφοδέλτιο στο σύνολο των ψηφοδελτίων της
παράταξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν παραταξιακοί συνδυασμοί και οι αρχαιρεσίες
διεξαχθούν με κοινό ψηφοδέλτιο, εκλέγονται με σειρά ψήφων πλειοψηφίσαντες τακτικοί και
αναπληρωματικοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 23ο:
Πόροι του Σωματείου είναι: 1) η εισπράξεις από το δικαίωμα εγγραφής των μελών, 2) οι
συνδρομές των μελών, 3) οι δωρεές και οι κληροδοσίες, 4) οι επιχορηγήσεις, 5) οι λαχειοφόρες
αγορές και 6) κάθε έσοδο που θα πραγματοποιείται από τις εκδηλώσεις του Σωματείου και από
χορηγούς.
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Δωρεές και κληροδοσίες υπό τρόπο γίνονται δεκτές μόνο μετά από αιτιολογημένη έγκριση του
Δ.Σ..
Δωρεές και κληροδοσίες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες από το σκοπό
του δεν γίνονται δεκτές.
Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου μεταβιβάζεται μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ. και μόνο
προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με κοινοφελή σκοπό.
Άρθρο 24ο:
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ανάληψη από την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με
έγγραφο του Δ.Σ. ύστερα από απόφασή του, που το υπογράφουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είτε ο
Γραμματέας είτε ο Ταμίας.
Αναλήψεις-καταθέσεις μπορούν να κάνουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Ταμίας. Σε περίπτωση
αδυναμίας τους οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. με σχετική εξουσιοδότηση του Προέδρου ή του
Ταμία του Δ.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25ο:
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από 1 Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσεται κατ’ έτος.
Άρθρο 26ο:
Το Σωματείο διαλύεται υποχρεωτικά αν τα τακτικά μέλη του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20).
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του θα περιέρχεται σε μη κερδοσκοπικό
οργανισμό κοινοφελούς δράσης, τον οποίο θα καθορίζει με την απόφαση διάλυσης το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 27ο:
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, κυκλικού σχήματος, που φέρει την επωνυμία του
""ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ", στο κέντρο μια κινηματογραφική κλακέτα
και γύρω την λέξη "CINE-ΔΡΑΣΗ".
Άρθρο 28ο :
ΒΙΒΛΙΑ
Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29ο :
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Το προσωρινό Δ.Σ. μέσα σε δέκα μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία του
Πρωτοδικείου Αθηνών είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. για την ανάδειξη του οριστικού
Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι διετής.
Άρθρο 30ο:
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 30 άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό
του κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών του μελών σήμερα την 11η Μαίου 2015 και υπογράφηκε
ως εξής:
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΘΕΟΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΖΑΣΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΚΕΛΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΑΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΛΛΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΡΟΚΑ ΤΖΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ ΤΕΡΨΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΣΙΧΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

