ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ»
Άρθρο 1
Ιδρύεται στην Λάρισα, Σύλλογος με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ»
με έδρα την Λάρισα.
Άρθρο 2
Σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση της φωτογραφικής τέχνης μέσα από το καλλιτεχνικό
και γνωστικό επίπεδο του κάθε μέλους, καθώς και η ανάπτυξη του μορφωτικού και καλλιτεχνικού
επιπέδου των μελλών.
Άρθρο 3
Η πραγματοποίηση του σκοπού θέλει να επιδιωχθεί από τον Σύλλογο με κάθε πρόσφορο
μέσο, ήτοι:
α) Με την μελέτη και προώθηση κάθε ζητήματος που αφορά την προώθηση της
φωτογραφικής τέχνης.
β) Με την δημιουργία στενού δεσμού αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
γ) Με την επαφή και συνεργασία κάθε φορέα κρατικού ή ιδιωτικού που μπορεί να συμβάλει
στην άνοδο του συλλόγου και της τέχνης.
δ) Με την συμμετοχή της ομάδας ή και μεμονωμένων μελών σε ατομικές, ομαδικές ή άλλων
φορέων εκθέσεις.
ε) Με την συμμετοχή σε διαγωνισμούς (τοπικούς, πανελλαδικούς ή διεθνείς).
στ) Με προβολές διαφανειών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις που μπορούν να προωθήσουν την
φωτογραφική τέχνη και
ζ) Με δημοσίευση θεμάτων ή φωτογραφιών σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ.
Άρθρο 4
Ως μέλος του συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο υποβάλλει
αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σ’ αυτήν πρέπει να δηλώνεται α) το ονοματεπώνυμο, β) η
ηλικία, γ) στοιχεία κατοικίας, δ) επάγγελμα, ε) τα διάφορα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα αυτού και
στ) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα με τη υποβολή της αίτησης ο αιτών οφείλει να καταβάλει και το
δικαίωμα εγγραφής και την εισφορά ενός έτους. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν 30 ημέρες

χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο
Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τρεις μήνες από τη γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το
αργότερο της κοινοποιήσεως αυτής ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των 30 ημερών.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,
διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου ή
από την τελεσιδικία της δικαστικής αποφάσεως που διατάζει την εγγραφή.
Άρθρο 5
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα, προς τούτο ο Σύλλογος τηρεί καθορισμένο για
κάθε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών των μελών ειδικό βιβλίο μητρώο. Όσα εκ των τακτικών
μελών εκπληρούν εις το ακέραιο τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι, κατά τους όρους του παρόντος. Έχουν δε δικαίωμα να απολαμβάνουν κάθε
ωφέλεια και εξυπηρέτηση από τον Σύλλογο, ταυτόχρονα όμως και υποχρέωση να συμβάλλουν
στην πραγμάτωση των επιδιώξεων και του σκοπού αυτού.

Άρθρο 6
Τα εγγραφόμενα ως μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής τριών χιλιάδων
(3.0000) δραχμών, και για ετήσια συνδρομή επτά χιλιάδων (7.000) δραχμές. Η ετήσια συνδρομή θα
προπληρώνεται κατά την έναρξη του κάθε έτους. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
δύναται εκτάκτως, δυο φορές το χρόνο κατά μέγιστο όρο να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα μέλη,
η οποία όμως ουδέποτε υπερβαίνει το δικαίωμα εγγραφής των μελών. Οι ετήσιες εισφορές δύναται,
εφ’ όσον είναι κατά τον νόμο επιτρεπτό, να αυξομειώνονται με απόφαση της Διοικήσεως.
Άρθρο 7
Κάθε μέλος του Συλλόγου το οποίο πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο σύλλογο, ή
αντιδρά στις επιδιώξεις και στον σκοπό αυτού ή δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τις λαμβανόμενες κατά τον νόμο και το
παρόν καταστατικό, δεν συμμορφώνεται προς τον εσωτερικό κανονισμό, ή συμπεριφέρεται κατά
τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του Συλλόγου, ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε
ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και το κύρος του Συλλόγου ή καταδικάστηκε αμετάκλητα για
αδίκημα που προβλέπεται από τον Νόμο αυτόν (ν.1712/87) ή άλλη ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο
απώλεια των πολιτικών του δικαιωμάτων ή της δικαιοπρακτικής του ικανότητας, ή καθυστερεί για
δυο συνεχή έτη (στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιείται σχετικά με έγγραφες οχλήσεις) την

υποχρεωτική συνδρομή, δύναται να αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά
από έγγραφη απολογία του μέλους, καλούμενου προς τούτο από τον πρόεδρο. Η περί αποβολής
μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Τα
αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση (ν.2081/92
άρθρο 4).Το μέλος το οποίο αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της επιδόσεως
σ’ αυτό της απόφασης να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο το οποίο δικάζει κατά την
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 7 του ν.1712/87). Μέλος που έχει αποβληθεί μπορεί
να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού προηγουμένως καταβάλει τις
οφειλές του οπότε ανακτά όλα τα δικαιώματά του, εκτός αν διαγραφεί δυο φορές για την ίδια αιτία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει στο μέλος κατά περίπτωση, εκτός της ποινής της
αποβολής και την της επιπλήξεως και του προστίμου μέχρι της ετήσιας συνδρομής. Η αποχώρηση
στα μέλη επιτρέπεται ελεύθερα κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των ενδιαφερομένων και αφού
προηγουμένως εκπληρώσουν τις οικονομικές τους

υποχρεώσεις έναντι του Συλλόγου.

Εξακολουθεί όμως και μετά την αποχώρησή του να είναι υπόχρεο έναντι του Συλλόγου, για τον
χρόνο που ήταν μέλος αυτού. Οι υποχρεώσεις των μελών εκπληρούνται αυτοπροσώπως από τους
ίδιους και όχι αντιπροσώπους τους. Μέλη τα οποία έχουν εξέλθει του Συλλόγου με αίτησή τους ή
κατόπιν αποβολής τους δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας αυτού.
Άρθρο 8
Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί: α) τα δικαιώματα εγγραφής, β) οι ετήσιες συνδρομές
των μελών, γ) τα εκ της τυχόν δημιουργηθησόμενης περιουσίας του Συλλόγου τακτικά εισοδήματα,
χρηματικής ή κτηματικής και έκτακτοι: α) οι τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές, έρανοι, β)
οι έκτακτες εισφορές των μελών, στ) οι επιχορηγήσεις από τον Δήμο, ή από κάθε άλλο φορέα και
νόμιμη αιτία.
Άρθρο 9
Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκ των εχόντων δικαίωμα
ψήφου μελών αυτού, Ελλήνων πολιτών, αδιακρίτως φύλου, εχόντων συμπληρωμένου το 21 έτος
της ηλικίας τους και ασκούντων τα πολιτικά αυτών δικαιώματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο
εκλέγεται με μυστική και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, σε Γενική Συνέλευση το πρώτο τρίμηνο
του έτους για διετή θητεία, καταρτίζεται δε σε σώμα όταν είναι παρόντα άπαντα τα εκλεγέντα μέλη
αυτού, εντός δέκα το αργότερο ημερών από της εκλογής των με πρόσκληση και υπό την προεδρία
του πλειοψηφίσαντος μέλους, δια της εκλογής, δια μυστικής και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας,
ήτοι του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέα, του ταμία, και του εφόρου
δημοσίων σχέσεων. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής

επιτροπής γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, εφ’ όσον υπάρχουν περισσότερα από ένα
ψηφοδέλτια ή μεμονωμένος υποψήφιος. Κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγει τόσα μέλη ενός οργάνου όσες
φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο, στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Το εκλογικό
μέτρο ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων με
τον αριθμό των εκλεγομένων για κάθε είδος αξιώματος (Διοικητικό Συμβούλιο, εξελεγκτική
επιτροπή) αυξημένο κατά μια μονάδα.
Εάν μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται μεταξύ όλων των ψηφοδελτίων που πήραν μέρος στην ψηφοφορία και κατά σειρά
μεγέθους υπολοίπων ψήφων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας που προκύπτει από την εφαρμογή όλων των παραπάνω, γίνεται
κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Από κάθε ψηφοδέλτιο με λιγότερους υποψηφίους από το
σύνολο των εκλεγόμενων για κάθε είδους αξιώματος, δεν μπορούν να εκλεγούν περισσότεροι από
τον αριθμό των υποψηφίων του ψηφοδελτίου αυτού. Στην περίπτωση αυτή οι έδρες αυτές
κατανέμονται στα άλλα ψηφοδέλτια σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.
Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται κατά σειρά οι πλειοψηφούντες.
Άρθρο 10
Για να εκλεγεί κάποιος στα Διοικητικά όργανα του Συλλόγου υποχρεούται σε υποβολή
αιτήσεως υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την
Γενική Συνέλευση και να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Άρθρο 11
Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε ώρα και
ημέρα της εβδομάδος και διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, σύμφωνα με τον νόμο.
Η εφορευτική επιτροπή μετά το τέλος της εκλογής καταρτίζει πίνακα των επτά εκλεγέντων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριών αναπληρωματικών μελών αυτού. Επίσης καταρτίζει και
πίνακα από τρία εκλεγέντα μέλη για την εξελεγκτική επιτροπή της οποίας η θητεία είναι η ίδια με
αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγεται ταυτόχρονα μ’ αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
σε οποιαδήποτε περίπτωση ενεργείται κλήρωση.
Άρθρο 12
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται καλούμενο από τον πρόεδρο, με έγγραφη πρόσκληση η
οποία αναφέρει τα εκάστοτε προς συζήτηση θέματα, τακτικά μεν κατά μήνα, εκτάκτως δε όταν ο
Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν τρία εκ των μελών του το ζητήσουν αυτό εγγράφως
με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, παρόντων των

μισών συν ενός των μελών του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του.
Άρθρο 13
Παραιτούμενου ή εκλίποντος κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό
αντικαθίσταται από τους επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας τους.
Άρθρο 14
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση το Συλλόγου, ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις, οι
οποίες τείνουν, στην επιδίωξη και στην εκτέλεση κατά τον επωφελέστερο τρόπο, των σκοπών του
συλλόγου. Επιμελείται της εξευρέσεως πόρων, της πιστής εφαρμογής των όρων του παρόντος των
περί συλλόγων διατάξεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης όπως και της συνετούς και
επωφελούς διαχειρίσεως και συντηρήσεως, της περιουσίας του συλλόγου. Προπαρασκευάζει τις
Γενικές Συνελεύσεις και τις εισακτέες σε αυτές θέματα, και διαβιβάζει προς αυτήν τις αιτήσεις και
λοιπά έγγραφα. Συντάσσει κατ’ έτος και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους τον διοικητικό και
οικονομικό προϋπολογισμό και τους υποβάλλει προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Δεν
ενεργείται καμία δαπάνη και δεν καταρτίζεται καμιά σύμβαση άνευ της αποφάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως.
Άρθρο 15
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί νομίμως τον Σύλλογο ενώπιον των
εξωδικαστικών και δικαστικών υποθέσεων και ενώπιον πάσης δικαστικής και εν γένη δημόσιας
αρχής. Επίσης συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει
μετά του γραμματέως τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και τα χρηματικά εντάλματα. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 16
Ο Γενικός Γραμματέας: α) προΐσταται και διευθύνει τα γραφεία του συλλόγου, β) τηρεί τα
μητρώα, το αρχείο, την σφραγίδα, τα έγγραφα και επιμελείται τούτων, γ) συντάσσει και τηρεί τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) διεξάγει την αλληλογραφία του
συλλόγου και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, καθώς και τα χρηματικά
εντάλματα, ε) παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία του συλλόγου.

Άρθρο 17
Ο ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και τις πληρωμές, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται από
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, υπογράφει τις εξοφλήσεις, τηρεί τακτικώς τα βιβλία της
διαχειρήσεώς του και υποβάλλει στο Συμβούλιο κατά μήνα λεπτομερή έκθεση της καταστάσεως
του ταμείου. Τον ταμεία αναπληρεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ένα μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται με απόφασή του.
Άρθρο 18
Ο έφορος δημοσίων σχέσεων μεριμνά για κάθε κοινωνική εκδήλωση σχετικά με τον τομέα
του, προγραμματίζοντας ταυτόχρονα διάφορες εκδηλώσεις εντός ή εκτός της έδρας του Συλλόγου.
Άρθρο 19
Μέλη της διοικήσεως του συλλόγου δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη
εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις συνεπαγόμενες την λήψη αμοιβής για προσφορά
πάσης φύσεως υπηρεσιών. Εξαιρετικά δύνανται να λάβουν τα έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις
εκτός της έδρας του συλλόγου και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 20
Καθήκον της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική
Συνέλευση την ίδια μέρα με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 21
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την ύπατη διοίκηση του Συλλόγου συγκροτείται δε νομίμως
από το σύνολο των τακτικών μελών του τα οποία είναι ταμειακός εντάξει. Αυτή λαμβάνει
αποφάσεις που υποχρεώνουν το σύνολο των μελών, ήτοι: α) εκλέγει το Συμβούλιο και τα μέλη της
εξελεγκτικής επιτροπής, β) ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης, εγκρίνει αυτές, καταλογίζει και
καταμερίζει ευθύνες, συνολικές ή μερικές, γ) αποφαίνεται περί του προϋπολογισμού και
απολογισμού κάθε έτους, δ) ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό και ε) αποφασίζει και λαμβάνει
αποφάσεις περί παντός θέματος. Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη Γενική
Συνέλευση του ενός δεύτερου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή
αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη
διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας,
κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου τουλάχιστον των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την δεύτερη σύγκληση,

συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης
εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων
μελών ή αντιπροσώπων.
Άρθρο 22
Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται στην ετήσια Συνέλευση δια εγγράφων προσκλήσεων οι
οποίες αναγράφουν τα συζητητέα θέματα, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Όλες οι Γενικές
Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, συνέρχονται με πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
αποστέλλεται με ευθύνη του Προέδρου τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της Συνελεύσεως.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 23
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ασκεί την διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και ο
γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Καθήκον του Προέδρου είναι η κήρυξη της έναρξης των εργασιών,
όπως και την λήξη αυτών, δίνει και αφαιρεί το λόγο από τους ομιλητές, επιμελείται της ευταξίας
και της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει με τον
Γραμματέα τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 24
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την ανάγνωση των πρακτικών της
προηγούμενης Συνέλευσης. Στις τακτικές Συνελεύσεις υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Λογοδοσία περί των πεπραγμένων και της αναπτυχθείσης δράσεως και δραστηριότητας του
Διοικητικού Συμβουλίου και του συλλόγου εν γένει, β) απολογισμός των εσόδων του λήξαντος
έτους, γ) προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του ερχομένου έτους, δ) αναγιγνώσκεται η
έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ε) αναπτύσσονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και στ)
διεξάγονται αρχαιρεσίες προς εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της
εξελεγκτικής επιτροπής.
Άρθρο 25
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, φέρουσα κυκλικά τις λέξεις «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ» και στο κέντρο ………………..

Άρθρο 26
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μελών, με την παρουσία των μισών συν ενός των τακτικών μελών τουλάχιστον, η δε σχετική
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων.
Άρθρο 27
Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ειδικώς συγκαλούμενης,
παρόντων κατ’ αυτήν των μισών συν ενός των τακτικών μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων οπότε εκλέγεται από αυτήν πενταμελής Επιτροπή προς εκκαθάριση της περιουσίας του
Συλλόγου.
Άρθρο 28
Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τους
εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις.
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από εικοσιοκτώ (28) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τα
ιδρυτικά μέλη αυτού και υπογράφεται ως ακολούθως.
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