
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. 

Άρθρο 1 

Τίτλος - Έδρα 

Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα, αστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία 

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» και  με  αντίστοιχη επωνυμία 

στην τσέχικη γλώσσα «ČESKÝ KRAJANSKÝ SPOLEK V ATHÉNÁCH». Ο Σύλλογος 

μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός του Συλλόγου είναι: 

1. H προώθηση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του συλλόγου, η 

καλλιέργεια των δεσμών και φιλικών επαφών και του πνεύματος αλληλεγγύης.  

2. H διάδοση και η εκμάθηση της τσέχικης γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας, γεωγραφίας και 

πολιτισμού προς τα μέλη του και ιδίως τη νεολαία, τα τέκνα και τις οικογένειες των μελών.  

3. Η φροντίδα για τις πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες των μελών του. 

4. Η καλλιέργεια σχέσεων και η από κοινού δράση με άλλους πολιτιστικούς και 

επιμορφωτικούς συλλόγους, (ελληνικούς ή τσέχικους). 

 

Άρθρο 3 

Μέσα 

Για την προάσπιση των προαναφερόμενων σκοπών ο  σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα 

μέσα: 

1. Την ανάπτυξη κάθε είδους κοινωνικής, πολιτιστικής, αθλητικής, μορφωτικής και 

ψυχαγωγικής δραστηριότητας με μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, 

ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολή ταινιών. 

2. Τη δημιουργία και λειτουργία κέντρου (λέσχης) και βιβλιοθήκης. 

3. Την έκδοση εφημερίδας η άλλων πολιτιστικών και επιμορφωτικών περιοδικών ή μη,  

εντύπων,  για την προβολή των σκοπών του συλλόγου. 

4. Τη συνεργασία και συμμετοχή στα προγράμματα της Ε.Ε., της Τσεχίας ή της Ελλάδος, που 

προωθούν τους σκοπούς του συλλόγου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. 

Άρθρο 4   

Μέλη 

Το σωματείο αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. 

 

Άρθρο 5 

Τακτικά μέλη  

1.Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν, μετά από αίτησή τους και εγκριτική απόφαση του Δ.Σ., όλοι 

Έλληνες  ή  Τσέχοι πολίτες, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα 

εγκαταστημένοι στην Ελλάδα και πληρούν τουλάχιστον μία εκ των κατωτέρω προϋποθέσεων: 

1. Κατέχουν την τσέχικη υπηκοότητα 

2. Έχουν γεννηθεί στην Τσεχία ή ένας από τους γονείς τους, ή η/ο σύζυγος/ σύντροφος η άλλο 

μέλος της οικογένειάς τους κατάγεται από την Τσεχία. 

3. Κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την τσέχικη ή την σλοβάκικη γλώσσα  



 

Άρθρο 6 

Επίτιμα μέλη 

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της  Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο ή που εργάστηκαν, για 

τους ίδιους σκοπούς. 

 

Άρθρο 7  

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών 

Όλα τα μέλη καλούνται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των κοινών στόχων και έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του 

συλλόγου. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις του 

Γ.Σ και Δ.Σ, να συμμετέχουν στις ενέργειες του συλλόγου και να παρίστανται στις 

συνεδριάσεις των Οργάνων του.  

Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής εγγραφής ή οποιασδήποτε μορφής συνδρομής.  

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, 

να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν 

οτιδήποτε κρίνουν πως συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με έγγραφη ή 

προφορική πρόταση προς το Δ.Σ. 

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν τα τέλη εγγραφής και δεσμεύονται να καταβάλλουν την ετήσια 

συνδρομή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 8  

Λήξη της ιδιότητας του μέλους 

Η ιδιότητα του μέλους λήγει ύστερα από αποχώρηση, αποπομπή ή θάνατο του μέλους. Κάθε 

μέλος μπορεί να ζητήσει τη αποχώρηση (διαγραφή) του, με δήλωσή του περί αποχώρησης 

προς το Δ.Σ.  Η σχετική δήλωση πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερα ένα μήνα πριν το τέλος 

του οικονομικού έτους, για να μπορεί να τεθεί σε ισχύ στο τέλος εκάστου έτους. Η διαγραφή 

γίνεται από το Δ.Σ ύστερα από την εξόφληση των οφειλομένων εισφορών του μέλους που 

αποχωρεί. 

Ένα μέλος μπορεί να αποπεμφθεί 

Α) με απόφαση του Δ.Σ, όταν παρά την έγγραφη ειδοποίηση καθυστερεί τη καταβολή της 

συνδρομής τουλάχιστον δύο ετών 

Β) με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, όταν έχει βλάψει με την συμπεριφορά του τα συμφέροντα 

του συλλόγου.  

Το μέλος που βρίσκεται στη διαδικασία αποπομπής έχει το δικαίωμα ακρόασης. 

 

ΚΕΦΑΛAΙΟ ΙΙΙ. 

 

Θεσμικά Όργανα 

Άρθρο 9   

Γενική συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα 

που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο σε άλλα όργανα. 

 Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του συλλόγου. Οι 

σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές τόσο για το σύλλογο όσο και 

για τα μέλη του. 

 

Άρθρο 10 



Αποκλειστική αρμοδιότητα  Γενική Συνέλευσης  

Αποκλειστική αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης είναι: 

1.να εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. να εκλέγει τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής  

3.να αποφασίζει για την έκκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού (μόνο τακτική 

Γ.Σ.) 

4.να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την 

έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής 

5.να κρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβούλιου (μόνο τακτική Γ.Σ.) 

6.να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού  

7.να αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου 

 

Άρθρο 11  

Τακτική Γενική Συνέλευση 

Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τουλάχιστον μία φορά το έτος, εντός των τριών 

πρώτων μηνών του ημερολογιακού έτους. Προκηρύσσεται 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη 

διεξαγωγή της, με πρόσκληση που φέρει υπογραφές του Πρόεδρου και του Γενικού 

Γραμματέα. Η πρόσκληση (Ημερήσια διάταξη) πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, το 

χρόνο της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε 

περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την αρχική και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης με 

σαφήνεια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του Συλλόγου. 

Ταυτόχρονα με την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών 

και ο κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους. Μη 

εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται 

σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης 

απαρτίας συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα, κατά την ίδια αντίστοιχη 

ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των παρόντων μελών. Αποφάσεις  της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 

 

Άρθρο 12 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν θεωρηθεί απαραίτητο από το Δ.Σ. ή όταν 

υποβάλλει τουλάχιστον το 25% των τακτικών, οικονομικά τακτοποιημένων μελών, στο Δ.Σ., 

εγγράφως, αντίστοιχο αίτημα και συγκαλείται εντός 25 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή 

της αίτησης. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται στον ιστότοπο του συλλόγου πέντε 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά 

όσα προβλέπει το άρθρο 11 του παρόντος. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να 

συμμετέχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη. 

 

Άρθρο 13 

Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού 

Για να αποφασιστεί η τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού απαιτείται απόφαση της 

Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών του συλλόγου και λήψη της σχετικής απόφασης με πλειοψηφία των ¾ 

των παρόντων. 

 

Άρθρο 14 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 



Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική 

ψη¬φοφορία. Στο Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν μόνο τακτικά μέλη που κατέχουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την τσέχικη γλώσσα. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την ημερομηνία ανακήρυξης 

των μελών του. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εάν η Γενική Συνέλευση 

δεν το εκλέξει για οποιονδήποτε λόγο, και μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου μετά από την εκλογή του, τα καθήκοντα διοίκησης του σωματείου ασκεί το 

παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο. 

Όσοι υπο¬ψή¬φιοι δεν εξελέγησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρχαιρεσίες 

θεωρούνται εν δυνάμει αναπληρωματικοί με τη σειρά που κατέλαβαν στις εκλογές. 

Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. εκλείψει ή παραιτηθεί, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από 

τον πρώτο τη τάξει αναπληρωματικό των τελευταίων εκλογών. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί 

και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. την αυτή περίοδο, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από τον δεύτερο 

ανα-πληρωματικό κ.ο.κ. 

Για τις αρχαιρεσίες συντάσσεται ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τον πίνακα εκλόγιμων 

υποψηφίων που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε ψηφοφόρος έχει στη διάθεση 

του ψήφους (σταυρούς), ανάλογες με τον αριθμό των προς κάλυψη θέσεων. Ο εκλογές 

διεξάγονται με επιμέλεια και ευθύνη (α) του προεδρεύοντα και (β) της εφορευτικής επιτροπής 

που αποτελείται από τουλάχιστον δύο μέλη, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γ.Σ. Το νεοεκλεγμένο 

Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός 30 ημερών από την εκλογή του, υπό την 

προεδρία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες προτιμήσεις σε σταυρούς και εκλέγει, με 

μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό 

Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους. Αυτός που έλαβε τις περισσότερες προτιμήσεις 

σε σταυρούς στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το προηγούμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο, για να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία 

του συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.  

 

Άρθρο 15  

Εκπροσώπηση του Δ.Σ. 

Τον Σύλλογο εκπροσωπούν ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου σε όλες τις σχέσεις 

του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα. 

Το Δ.Σ., ύστερα από απόφασή του, μπορεί να αναθέσει και σε άλλα μέλη του Δ.Σ. τη νόμιμη 

εκπροσώπηση του συλλόγου για ειδικά θέματα. 

Ο Πρόεδρος διευθύνει την τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ, υπογράφει τα έγγραφα 

και τα πρακτικά μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα αρχεία και κρατά τη σφραγίδα του συλλόγου, τα Πρακτικά 

των Γ.Σ. και του Δ.Σ., τηρεί Μητρώο των μελών του Συλλόγου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο 

τα πρακτικά και άπαντα τα έγγραφα. Σε περίπτωση κωλύματός του, τον Γεν. Γραμματέα 

αναπληρώνει στα καθήκοντά του, άλλο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως του τελευταίου. 

Ο Ταμίας  κρατάει το Ταμείο του συλλόγου και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα 

εισπραττόμενα χρήματα, φροντίζει για την τακτική είσπραξη των συνδρομών, για τις οποίες 

υπογράφει διπλότυπες αποδείξεις, φυλάει όλες τις αποδείξεις πληρωμής, εισπράξεως και 

καταθέσεων, τηρεί το βιβλίο Ταμείου και δεν δαπανά κανένα χρηματικό ποσό χωρίς σχετικό 

ένταλμα πληρωμής το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.  

 

Άρθρο 16 

Έργο του Δ.Σ 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά στους τρεις μήνες. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με 

γνωστοποίηση της συνεδρίασης, τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του τόπου, 

του χρόνου και των θεμάτων. 



Για τη συνεδρίαση και λήψη νόμιμης απόφασης από το Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τριών εκ 

των μελών του. Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή 

εκπροσωπούμενων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, ή συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την 

ίδια απαρτία σε 2 ημέρες.  

Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, εφόσον το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή δύο εκ των μελών του, με 

αίτηση που θα υποβληθεί στον Πρόεδρο. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για 

συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ 

μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να 

παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου. 

Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή από 5 μη 

συνεχείς εντός δύο ετών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.  

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει δήλωση παραιτήσεως στο Δ.Σ. Στην περίπτωση 

αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. από αυτό, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.  

Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που 

λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

απαρτία του ½ των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.  

Το Δ.Σ. μπορεί να σχηματίσει ειδικές επιτροπές στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν τακτικά 

μέλη με ειδικές γνώσεις. 

Το έργο του Δ.Σ. για το σύλλογο γίνεται σε εθελοντική βάση. 

 

Άρθρο 17 

Οικονομικό έτος 

Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. 

 

Άρθρο 18 

Ισολογισμός 

Μετά το πέρας του οικονομικού έτους το Δ.Σ. καταρτίζει τον ισολογισμό του συλλόγου. 

 

Άρθρο 19 

Η ελεγκτική επιτροπή 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε 

Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη και εκλέγεται από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση, ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία. Υποψηφιότητα για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να θέσουν μόνον μέλη που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα 

για να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Συλλόγου και  να 

ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει ετήσια έκθεση για 

τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει, δια του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 20 

Τήρηση βιβλίων 

Ο σύλλογος υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία: 

1.Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. 

2.Βιβλίο  Ταμείου (εσόδων και εξόδων) 

3.Βιβλίο αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων 

4.Μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών 

5.Μητρώο μελών 

6. Βιβλίο δράσεων του συλλόγου (kronika), το οποίο μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική 

μορφή 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. 

 

Άρθρο 21 

Πόροι 

Έσοδα του συλλόγου είναι  

1.Τα δικαιώματα εγγραφής  των μελών 

2.Οι οικειοθελείς και οι τακτικές εισφορές των μελών 

3.Εισπράξεις από εορτές, εκθέσεις και συνδρομές εκδόσεων (περιοδικών, βιβλίων, 

κατασκευαστικών σχεδίων και εν γένει εντύπων) και άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών 

βίντεο, κτλ.) 

4.Δωρεές και κληροδοσίες εν ζωή ή αιτία θανάτου 

5.Επιδοτήσεις και Επιχορηγήσεις ή οποιασδήποτε φύσεως καταβολές από πλευράς δημόσιων 

φορέων ή οργανισμών του Ελληνικού ή Τσέχικου κράτος καθώς και της από τις επιδοτήσεις 

της Ε.Ε. 

 

Άρθρο 22 

Σφραγίδα 

Σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται ο τίτλος του 

Συλλόγου στα ελληνικά «Σύλλογος Τσέχικης κοινότητας στην Αθήνα». Στο κάτω μέρος 

αναγράφεται ο τίτλος του Συλλόγου αντίστοιχη επωνυμία στα τσέχικα «Český krajanský 

spolek v Athénách». Στο κέντρο της σφραγίδας απεικονίζεται ενωμένο το ελληνικό και τσεχικό 

εθνόσημο. 

 

Άρθρο 23 

Διάλυση του συλλόγου 

Για να αποφασιστεί η διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων 

μελών του συλλόγου και λήψη της σχετικής απόφασης με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

Ο σύλλογος διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών του μειώνεται κάτω από 10.  

 

Άρθρο 24  

Μεταβίβαση της περιουσίας 

Στην περίπτωση της διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του θα αποδίδεται σε σωματείο που 

προωθεί ταυτόσημους σκοπούς ή στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Ελλάδα, 

υπό τον όρο να χρησιμοποιηθεί στο πνεύμα του καταστατικού. 

 

Άρθρο 25 

Γενικές διατάξεις 

O παρών σύλλογος υπάγεται στις διατάξεις του ελληνικού ΑΚ και αρμόδια για τυχόν επίλυση 

δικαστικών διαφορών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Το παρόν καταστατικό αποτελείται 

από 25 άρθρα αναγνώστηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του από τα Ιδρυτικά 

Μέλη στις 11.5.2012 και τροποποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις …………. 

Το Καταστατικό θα ισχύσει από την καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο των 

σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου. 
 


