
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

(Ο.Ε.Θ.Α.) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ι∆ΡΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ – Ε∆ΡΑ 

 

1) Ιδρύεται Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων, Αστικών Εταιριών, Σωματείων, 

Νομικών Προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προάγουν το 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ και εδρεύουν στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, με την επωνυμία 

«ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ο.Ε.Θ.Α.)» με έδρα την πόλη 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Λέσβου), και τυχόν "Παραρτήματα Γραμματειακής υποστήριξης της" σε νησιά 

του Αιγαίου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του ∆.Σ, και κατόπιν έγκρισης της 

Γενικής Συνέλευσής της. 

2) Η Ομοσπονδία Ε.Θ.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, Πολιτιστική 

Ένωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και η επωνυμία της «Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού 

θεάτρου Αιγαίου» μπορεί, όπου είναι αναγκαίο, να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα και 

να προστίθεται σε αυτήν ο προσδιορισμός «Ελληνική». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΙ 

 

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι πολιτιστικοί, κοινωφελείς ιδίως: 

α) Ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης των Πολιτιστικών Συλλόγων κ.λπ. 

που είναι μέλη της για να διατηρηθούν, καλλιεργηθούν και αναπτυχθούν οι σχέσεις, η 

συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ τους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και προβολή 

της πνευματικής και καλλιτεχνικής τους δημιουργίας, καθώς και την άμβλυνση των 

πολιτιστικών ανισοτήτων μεταξύ των νησιών του Αιγαίου. 

β) Η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας του λαού 



και η διαφύλαξη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Για το σκοπό αυτόν αναπτύσσει, 

προάγει και διαδίδει τη θεατρική τέχνη ως πολιτιστικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και 

ψυχαγωγικό παράγοντα της κοινωνικής ζωής των νησιών του Αιγαίου, ολόκληρης της 

χώρας και του εξωτερικού. 

γ) Η προώθηση ενός αυτόνομου αποκεντρωμένου, ελεύθερου, αδέσμευτου, 

κοινωνικά ενεργοποιημένου πολιτιστικού κινήματος, καθώς και η προάσπιση της 

ελεύθερης λειτουργίας των Συλλόγων -Μελών της από αυθαίρετες παρεμβάσεις, απ' 

οπουδήποτε κι αν προέρχονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΕΣΑ 

 

Οι σκοποί του άρθρου 2 θα επιτευχθούν κυρίως με: 

α) Την κινητοποίηση των μελών της Ομοσπονδίας, το συντονισμό των 

προγραμματισμένων κοινών ενεργειών δράσης τους και τη συνεχή επαφή και συνεργασία 

με όλους τους αιγαιοπελαγίτικους πολιτιστικούς, κυρίως θεατρικούς, Συλλόγους κ.λπ. του 

εσωτερικού και εξωτερικού, είτε είναι μέλη της είτε όχι. 

β) Τη δημιουργία "παραρτημάτων" της Ομοσπονδίας σε κεντρικές περιοχές του 

Αιγαίου για ανάπτυξη διαπεριφερειακών δραστηριοτήτων, μέσω ομάδων και Επιτροπών 

μελέτης και επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων που αφορούν στους σκοπούς και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της Ομοσπονδίας. 

γ) Τη διοργάνωση και τη συμμετοχή της στην υλοποίηση κάθε είδους καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων, διαλέξεων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ιδιαίτερα θεάτρου, και γενικά 

πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

δ) Την ίδρυση μη κερδοσκοπικών φορέων, με μορφή Αστικής Εταιρείας, που έχουν 

ως σκοπό τη μελέτη, έρευνα, τεκμηρίωση, εργαστηριακή πρακτική, εξάσκηση και σκηνική 

διδασκαλία της θεατρικής τέχνης, και γενικότερα την εμπέδωση - προαγωγή του πολιτισμού. 

ε) Τη συνεργασία της Ομοσπονδίας με την Πολιτεία, την Τοπική και Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, τους μαζικούς φορείς των νησιών του Αιγαίου και γενικότερα του 

αιγαιοπελαγίτικου λαού. 

στ) Τη συνεργασία με πνευματικούς, επιστημονικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με 

άλλους Συλλόγους, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες και γενικά με 

κάθε συναφή φορέα Ελληνικό, ξένο ή διεθνή. 



ζ) Τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας ως μέλους σε πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές 

ομοσπονδίες, θεατρικά ή πολιτιστικά κέντρα και Ινστιτούτα Ελληνικά ή διεθνή. 

η) Τη δημιουργία, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία "Περιφερειακού Ερασιτεχνικού 

θιάσου", για παραστάσεις, περιοδείες και φεστιβάλ, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

θ) Τη δημιουργία - ίδρυση "Μουσείου Ερασιτεχνικού θεάτρου Αιγαίου" για 

συγκέντρωση και διάσωση αρχειακού υλικού, θεατρικών έργων, βεστιαρίου, μακετών, 

αφισών, φωτογραφιών κ.λπ. 

ι) Την οργάνωση - ίδρυση και λειτουργία καλλιτεχνικών Σχολών ή Ινστιτούτων 

θεάτρου, μουσικής, χορού, σκηνογραφίας, φωτογραφίας, κινηματογράφου (ταινιοθήκης - VD 

- CD, computer art κ.λπ.). 

ία) Την ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης ΘΕΑΤΡΟΥ - ΤΕΧΝΗΣ, την έκδοση 

δημοσιογραφικού εντύπου της Ομοσπονδίας, με ευθύνη του ∆ . Σ . της, ως και την έκδοση ή 

οικονομική και τεχνική υποστήριξη βιβλίων συγγραφέων του Αιγαίου ή αιγαιοπελαγίτικου 

ενδιαφέροντος. 

ιβ) Την καθιέρωση υποτροφιών σχετικών με το θέατρο και άλλες Τέχνες, ως και 

τιμητικών διακριτού πολιτισμού. 

ιγ)Την πραγματοποίηση διαβημάτων ή παραστάσεων ή υπομνημάτων - παρεμβάσεων 

στις αρμόδιες και Υπηρεσίες, ανακοινώσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ, πάνω σε θέματα 

σχετικά με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας 

ιδ) Τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους 

τους τομείς της ; και της Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και υλοποίηση 

αυτών.  

ιε) Τις επιχορηγήσεις σε καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν.  

ιστ) Την ίδρυση "οικιστικής πολιτείας" δημιουργών καλλιτεχνών. 

ιζ )  Την ίδρυση ιδιωτικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού με κύριο αντικείμενο 

τη μετάδοση προγραμμάτων πάνω σε θέματα του πνεύματος, της τέχνης και γενικότερα 

του πολιτισμού. 

ιη) Την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, την έκδοση 

εντύπων, βιβλίων, cd RΟΜ πολιτιστικού, ήτοι θεατρικού, λογοτεχνικού, λαογραφικού, 

ιστορικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού περιεχομένου. 

ιθ) Τέλος, με οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση πνευματικού, καλλιτεχνικού, κοινωνικού, 

κοινωφελούς κ.λπ. περιεχομένου, που θα αποφασίζει το ∆.Σ. της Ομοσπονδίας. 



ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΕΜΒΛΗΜΑ 

 

Η Ο.Ε.Θ.Α. έχει σφραγίδα που γράφει κυκλικά τις λέξεις: 'ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ *2001*" και στο κέντρο, θεατρικό έμβλημα. 

 

ΑΡΘΡΟ   5 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Θ.Α. –ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

α) Μελή της Ο.Ε.Θ.Α. μπορούν να είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι πολιτιστικοί 

Σύλλογοι, Αστικές Εταιρίες, Σωματεία, Ν.Π.Ι.∆., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασκούν 

πολιτιστικό έργο και προάγουν το ερασιτεχνικό θέατρο. 

Επίσης, μέλη της Ο.Ε.Θ.Α. μπορούν να είναι και οι "θεατρικές Ομάδες" που έχουν 

συσταθεί και λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.Π.∆.∆. (ως π.χ. Πολιτιστικά - Πνευματικά 

Κέντρα των Ο.Τ.Α. -Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.). (Βλ. παραγρ. α, περ. 3 του 

παρόντος άρθρου).  

Τα μέλη της Ο .Ε .θ Α . διακρίνονται:  

Σε ΤΑΚΤΙΚΑ και σε ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

1. Ως τακτικά μέλη γίνονται οι πολιτιστικοί Σύλλογοι κ.λπ. που συμπλήρωσαν 

από την ίδρυση τους πενταετία, έχουν την έδρα τους σε νησί του Αιγαίου, και 

αποδεδειγμένα την τελευταία τριετία, προ της υποβολής της αίτησης - εγγραφής τους στην 

Ο.Ε.Θ.Α., ανέβασαν επί σκηνής τουλάχιστον τρία θεατρικά έργα (παραστάσεις). 

2. Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται οι πολιτιστικοί Σύλλογοι κ.λπ. που έχουν την 

έδρα τους στις Περιφέρειες Θράκης - Κρήτης και Κύπρου, και με τους ίδιους 

περιοριστικούς όρους της παραπάνω α', 1 παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

Ως αντεπιστέλλοντα μέλη μπορεί να γίνουν και πολιτιστικοί Σύλλογοι κ.λπ. και άλλων, εκτός 

των παραπάνω τριών αναφερομένων, Περιφερειών της Ελλ. Επικράτειας, ύστερα από 

αιτιολογημένη απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Ο.Ε.Θ.Α., και με τους περιοριστικούς 

όρους του παρόντος άρθρου.  

Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, ούτε 

υποχρεούνται σε τακτικές ή έκτακτες χρηματικές συνδρομές. Έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ο.Ε.Θ.Α. με δικαίωμα λόγου.  

 Ως Τακτικά ή Αντεπιστέλλοντα  (αναλόγως) μέλη της Ο.Ε.Θ.Α. γίνονται, με τους 



ίδιους δεσμευτικούς – περιοριστικούς όρους του παρόντος άρθρου 5: παραγρ. α' περ. 1 

και 2, οι "θεατρικές Ομάδες» των Ν.Π.∆.∆.. ως π.χ. των Πολιτιστικών ή Πνευματικών 

Κέντρων των Ο.Τ.Α. ( ∆ήμων - Κοινοτήτων - Ενώσεων τους - Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων - Περιφερειών - Φοιτητικών, Σπουδαστικών Συλλόγων κ.α.) οι οποίες 

(θεατρικές Ομάδες) έχουν συσταθεί και λειτουργούν στο πλαίσιο του Νομικού Προσώπου 

∆ημοσίου ∆ικαίου.  

Ειδικότερα, ως τακτικά μέλη της Ο.Ε.Θ.Α. γίνονται οι "θεατρικές Ομάδες" των 

Ν.Π.∆.∆., σε ποσοστό μέχρι του 1/3 του συνόλου των εγγεγραμμένων συλλόγων μελών της. 

β) Η εγγραφή τους γίνεται με αίτηση του συλλόγου προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

της Ο.Ε.Θ.Α. στην οποία συνυποβάλλουν:  

1. Αντίγραφο καταστατικού και πλήρη φάκελο δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

2. Σύνθεση του ∆ιοικητικού τους Συμβουλίου. 

3. Κατάλογο αντιπροσώπων (2 τακτικούς και 2 αναπληρωματικούς). 

γ) Το ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α. αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης, υποχρεωτικά 

στην αμέσως επόμενη, από την κατάθεση της, συνεδρίαση του. Εάν το ∆.Σ. απορρίψει την 

αίτηση περί εγγραφής, τότε ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος προσφεύγει ενώπιον της α' 

έκτακτης ή τακτικής Γ.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α., η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα. 

Σε περίπτωση που η Συνέλευση κάνει δεκτή την αίτηση ο Σύλλογος καταβάλλει το 

δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή, στο ακέραιο. Οι θετικές ή αρνητικές αποφάσεις 

του ∆.Σ., για την εγγραφή ή όχι των υποψηφίων συλλόγων - μελών, φέρονται πάντοτε 

ενώπιον της Γ.Σ. προς έγκριση ή απόρριψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

α) Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της 

Ο.Ε.Θ.Α., και ν' αναπτύσσουν πολιτιστική δράση, ιδίως θεατρική. 

β) Να εκπληρώνουν κανονικά τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την 

Ο.Ε.Θ.Α..  

γ) Να αποδέχονται το Καταστατικό της. 

δ) Να μην αντιδρούν στο έργο και τα συμφέροντα της Ο.Ε.Θ.Α., αλλά με κάθε 

τρόπο να συμβάλλουν σ' αυτά και να τα προστατεύουν. 



ΑΡΘΡΟ 7 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

α) Οι σύλλογοι - μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στη Γ.Σ. δια των 

αντιπροσώπων τους και να ελέγχουν τις πράξεις του ∆.Σ 

β) Οι αντιπρόσωποι των συλλόγων - μελών μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται 

στα όργανα της Ο.Ε.Θ.Α., υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 5, και του 

άρθρου 18 παραγρ. α' και παραγρ. β', του παρόντος Καταστατικού. 

γ) Να ενημερώνονται για κάθε ζήτημα που αφορά το Ερασιτεχνικό θέατρο και 

γενικά το πολιτιστικό κίνημα στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο. 

δ) Όλοι οι σύλλογοι - μέλη είναι ίσοι μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 
Οι σύλλογοι - μέλη αποχωρούν όποτε το θελήσουν, αφού εκπληρώσουν τις 

ταμειακές τους υποχρεώσεις, με έγγραφη δήλωση τους προς το ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α. .. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

 

Ο σύλλογος - μέλος διαγράφεται από την Ο.Ε.Θ.Α., ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. 

της Ομοσπονδίας. 

α) Όταν αποδεδειγμένα η δραστηριότητα του έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς, 

τις επιδιώξεις και τις αρχές της Ο.Ε.Θ.Α.. 

β) Όταν επί δύο συνεχή χρόνια δεν παρουσιάζει πολιτιστική δράση (σύλλογοι 

- σφραγίδες),  

γ) Όταν αδικαιολόγητα δεν εκπληρώνει τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς 

την Ο.Ε.Θ.Α..  

δ) Με τη διάλυση του σωματείου - μέλους της Ο.Ε.Θ.Α.. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, πλην της δ', η απώλεια της ιδιότητας του μέλους 

πραγματοποιείται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α., που παίρνεται 

με απόφαση των 2/3 όλων των μελών του, το οποίο έχει την υποχρέωση να την 



γνωστοποιήσει γραπτά στο ενδιαφερόμενο μέλος, το οποίο έχει το δικαίωμα να προσφύγει 

στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει αμετάκλητα για τη διαγραφή του. 

Πριν από την έκδοση αποφάσεως στις παραπάνω περιπτώσεις, το μέλος, που τελεί 

υπό κρίση, καλείται να απολογηθεί γραπτά στο ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α.. 

Η άρνηση απολογίας του χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, μετά από γραπτή πρόσκληση που 

στέλνεται από το ∆.Σ. τουλάχιστον πριν 10 ημέρες, κρίνεται σαν επιβαρυντικό στοιχείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

 

α) Ο σύλλογος που αποχώρησε με τη θέληση του μπορεί να επανεγγραφεί με τη 

διαδικασία του άρθρου 5, και αφού εκπληρώσει τυχόν ταμειακές εκκρεμότητες που έχει. 

β) Σύλλογος που έχει διαγραφεί γίνεται δεκτός με τη διαδικασία του άρθρου 5, και 

αφού εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΟΡΟΙ-ΕΣΟ∆Α 

 

α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών της που ορίζονται το μεν 

δικαίωμα εγγραφής σε 20.000 δρχ.,  η δε ετήσια συνδρομή σε 40.000 δρχ. Τα παραπάνω 

ποσά μπορούν να  αυξομειωθούν με απόφαση της Γ.Σ.. 

β) ∆ωρεές, κληροδοτήματα - κληροδοσίες και τυχόν ενισχύσεις - χορηγίες από 

τρίτους και επιχορηγήσεις από το ∆ημόσιο τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς του ευρύτερου 

∆ημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α., ∆ιεθνείς Οργανισμούς. 

γ)Έσοδα από εκδηλώσεις της Ο.Ε.Θ.Α.. Προαιρετικές - έκτακτες εισφορές των 

μελών της. 

δ) Εισοδήματα από περιουσιακά της στοιχεία, τόκους καταθέσεων της σε 

Τράπεζες, και γενικά έσοδα οποιασδήποτε άλλης νόμιμης προέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Θ.Α. 

 

Τα Όργανα της Ομοσπονδίας είναι: 



1) Η Γενική Συνέλευση των μελών της ( Γ.Σ.). 

2) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.). 

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο όργανο της Ο. Ε.Θ.Α.. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που 

αφορά την Ο.Ε.Θ.Α.. Συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των συλλόγων - μελών της 

Ομοσπονδίας. 

Εκλέγει όλα τα όργανα και ελέγχει τη δραστηριότητα τους. Αποφασίζει οριστικά για 

εγγραφές, διαγραφές, επανεγγραφές, τροποποιήσεις του Καταστατικού. 

Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και ειδικές. 

Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές προεδρείο από τους αντιπροσώπους των 

μελών της συνελεύσεως (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), χωρίς να 

αποκλείονται τα μέλη του ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α. που έχουν την ιδιότητα των αντιπροσώπων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ Γ. Σ . 

 

α) Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά το χρόνο, σε ημερομηνία 

και τόπο όπου πραγματοποιούνται οι γνωστές "Συναντήσεις" των Ερασ. θεατρικών 

Σχημάτων Αιγαίου, που διοργανώνει το Υπουργείο Αιγαίου. Αν τούτο είναι ανέφικτο, τότε 

η Τακτική Ετήσια Γ.Σ., συνέρχεται, έστω κι αν έληξε το 12μηνο του έτους του 

απολογισμού, σε ημερομηνία και τόπο που ορίζει το ∆.Σ.. Κατά την Τακτική Γ.Σ. γίνεται ο 

απολογισμός του ∆.Σ. για το διάστημα του προηγούμενου έτους και καταρτίζεται ο νέος 

προγραμματισμός και προϋπολογισμός. 

β) Έκτακτη Γ .Σ . συγκαλείται; 1) Με απόφαση του ∆.Σ. για την αντιμετώπιση 

σοβαρών προβλημάτων. 2) όταν ζητηθεί από το 1/3 των συλλόγων - μελών, που είναι 

ταμειακά τακτοποιημένα, με αίτηση προς το ∆.Σ., με καθορισμένο θέμα συζήτησης. Το ∆.Σ. 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες να στείλει πρόσκληση και να καλέσει σε έκτακτη Γ.Σ., η 

οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 20 ημερών. Αν αρνηθεί το ∆.Σ., η συνέλευση 

συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη ενός ή περισσοτέρων από τους αιτούντες, με 

εξουσιοδότηση του Προέδρου Πρωτοδικών, που ρυθμίζει και τα σχετικά με την προεδρία 



της, και σ’ αυτήν το ∆.Σ. οφείλει να λογοδοτήσει. 

γ) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ έχει απαρτία (εκτός από ειδικές περιπτώσεις - άρθρο 

14) όταν 1/2+1 των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών - συλλόγων, οπότε 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν ;έχει 

απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι το πολύ μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, στον ίδιο τόπο, 

με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί απαρτία οσαδήποτε από τα μέλη κι αν 

παραστούν, και η απόφαση λαμβάνεται πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών. 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΕΙ∆ΙΚΗ Γ.Σ. 

 

Η ειδική Γ.Σ. συγκαλείται από τα ενδιαφέροντα στο άρθρο 12 όργανα, για λήψη 

απόφασης σχετικά με τροποποίηση Καταστατικών, διάλυση της Ο.Ε.Θ.Α., και χρειάζεται η 

παρουσία των 3/4 των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών - συλλόγων, στη 

δε ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, για να ληφθεί κάποια απόφαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Σ. 

 

1 - Κάθε ψηφοφορία της Γ.Σ.. που αφορά εκλογές οποιουδήποτε οργάνου, 

αντιπροσώπων σε τριτοβάθμιες οργανώσεις, θέματα εμπιστοσύνης (μομφής) προς το ∆.Σ. και 

προσχώρησης ή αποχώρησης σε ή από ανώτερα όργανα είναι έγκυρη μόνο αν παίρνεται σε 

μυστική ψηφοφορία. 

2 - Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτιο. Για το σκοπό αυτό εκλέγεται 

από τη Γεν. Συνέλευση τριμελής Εφορ. Επιτροπή, η οποία φροντίζει για τη συλλογή και 

διαλογή των ψήφων, την κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου όσων ψήφισαν, με αντίστοιχες 

υπογραφές τούτων, στο τέλος δε συντάσσει πρακτικό με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το 

οποίο και υπογράφει η Εφορευτική Επιτροπή. 

3 - Αν κατά την ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, επανέρχεται το θέμα στην ίδια αυτή Γεν. 

Συνέλευση (μετά από ολιγόωρη αναβολή) για συζήτηση και λήψη αποφάσεως. 

4 - Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, το ∆.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική 

Επιτροπή κατάλογο μελών - συλλόγων που έχουν δικαίωμα ψήφου, το απαραίτητο εκλογικό 



υλικό και την ψηφοδόχο, η οποία ελέγχεται και σφραγίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 

 

Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. είναι ανοιχτές σε κάθε μέλος του συλλόγου - μέλους της Ο.Ε.Θ.Α.. 

"Παρατηρητές" μπορεί να είναι ο Τύπος και τα Μ.Μ.Ε. και γενικά το κοινό, εκτός κι αν η Γ.Σ 

αποφασίσει το αντίθετο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

Το ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α. καλεί τους αντιπροσώπους των μελών της Ο.Ε.Θ.Α. σε Γ.Σ., 

υποχρεωτικά με "γραπτή ειδοποίηση (πρόσκληση), και με κάθε μέσο επικουρικά, στην 

οποία αναφέρονται: ο τόπος , ο χρόνος, τα θέματα, που θα συζητηθούν στη Γ.Σ. και κάνουν 

μνεία, ότι σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα, οπότε , ότι έχει επιτευχθεί απαρτία, οσαδήποτε 

μέλη κι αν παραστούν. Επίσης, αν η Γ.Σ. είναι τακτική ή ειδική. Η πρόσκληση στέλνεται 

τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη Γ.Σ.. Πριν την πρόσκληση προηγείται ενημέρωση από τα 

υπεύθυνα όργανα. Τις προσκλήσεις υπογράφει ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ή ο αναπληρωτής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Ε.Θ.Α. 

 

α) i) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ο.Ε.Θ.Α. και είναι το εκτελεστικό όργανο των 

αποφάσεων της Γ.Σ. και συντονίζει τη δράση των συλλόγων - μελών, σύμφωνα με τις αρχές 

του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

ii) Το ∆.Σ. εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γ.Σ. των τακτικών και ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών της Ο.Ε.Θ.Α. με μυστική ψηφοφορία, είναι επταμελές (7μελες) και 

μαζί με τα 7 τακτικά μέλη εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωματικά (οι επιλαχόντες). Τα 

αναπληρωματικά μέλη καλούνται εγγράφως από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κατά σειράν επιτυχίας 

τους κάθε φορά για ν' αντικαταστήσουν τακτικά μέλη του ∆.Σ. που παραιτήθηκαν ή που 



έχασαν την ιδιότητα του μέλους. 

iii) Στο 7μελές ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α. δεν μπορούν να υπάρχουν (εκλέγονται) 

περισσότερα του ενός (1) μέλη - αντιπρόσωποι από τον ίδιο Σύλλογο - μέλος της 

Ο.Ε.Θ.Α., και περισσότερα των δύο (2) από το ίδιο νησί του Αιγαίου. 

β) i) Το 7μελές ∆.Σ. συγκροτείται (εκλέγονται) από δύο (2) μέλη 

(αντιπρόσωποι) από την περιοχή των Νομών Λέσβου και Χίου, δύο (2) μέλη από 

την περιοχή των Νομών Σάμου και ∆ωδεκανήσου, και δύο (2) μέλη από την 

περιοχή τον Νομού Κυκλάδων (δηλ 6 μέλη) και ως 7ος, ένας (1) πλειοψηφών 

αντιπρόσωπος από τους υπολοίπους, ανεξαρτήτως περιοχής. 

ii) Οι πιο πάνω περιορισμοί των α' και β' παραγ. του αρθ. 18, αφορούν μόνο 

στα της υποψηφιότητας - εκλογής των μελών τον ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Θ.Α., 

και ισχύουν εφόσον υπάρχει ο επαρκής αριθμός υποψηφίων μελών- αντιπροσώπων. 

γ) Μόλις εκλεγεί το ∆.Σ. συγκεντρώνεται μέσα σε (10 ) μέρες, με πρωτοβουλία του 

πρώτου σε ψήφους αντιπροσώπου, για να συγκροτηθεί σε Σώμα και να εκλέξει Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Υλικού. Τα μέλη του 

∆.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για κάθε ζημιά που θα υποστεί η Ο.Ε.Θ.Α., από πράξη ή 

παράλειψη του. 

δ)   Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει μέλος του ∆.Σ. με απόφαση που παίρνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία σε Γ.Σ.. Τα παραιτημένα ή ανακλημένα μέλη του ∆.Σ. αναπληρώνονται 

από τα πρώτα στη σειρά του πίνακα των αναπληρωματικών (επιλαχόντων). 

ε) Το ∆.Σ. μπορεί αν χρειασθεί, να συστήσει με απόφαση του επιτροπές μελέτης 

προβλημάτων πολιτιστικού χαρακτήρα του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου και γενικότερα 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέλη των επιτροπών μελέτης μπορεί να είναι αντιπρόσωποι 

συλλόγων - μελών της Ο.Ε.Θ.Α. ή και 

 

άλλες προσωπικότητες, εκτός της ομοσπονδίας. Οι μελέτες αυτές στέλνονται γραπτές 

στους συλλόγους - μέλη, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, για ενημέρωση. Οι 

επιτροπές εργασίας - μελέτης συγκροτούνται από το ∆.Σ. για καλύτερη προώθηση των 

σκοπών της Ο.Ε.Θ.Α., βοηθούν το ∆.Σ. στην υλοποίηση των αποφάσεων του. Εισηγούνται 

στο ∆.Σ. τον προγραμματισμό του ειδικού έργου τους, για έγκριση. Για τη λειτουργία των 

επιτροπών ευθύνεται το ∆.Σ. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορούν να οικειοποιούνται τις 

αρμοδιότητες του ∆.Σ. και να ενεργούν χωρίς την έγκριση αυτού. 



στ) Απαγορεύεται να είναι μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου όσα μέλη της Ο.Ε.Θ.Α. 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ' αυτήν επί πληρωμή. 

ζ) Η θητεία του ∆.Σ. είναι διετής (2). 

η) Μέλη απερχόμενου ∆.Σ. έχουν το δικαίωμα επανεκλογής. 

 

ΑΡΘΡΟ 19  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο.Ε.Θ.Α. 

 

α) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Θ.Α. συνεδριάσει τακτικά τουλάχιστον μια φορά 

το τρίμηνο, μετά από πρόσκληση του προέδρου, και στην οποία αναφέρονται τα θέματα της 

Ημερήσιας ∆ιάταξης, ο τόπος και ο χρόνος. Εκτάκτως συνεδριάζει όταν υπάρχει λόγος, και 

το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον των μελών του ∆.Σ. με αίτηση τους στην οποία 

αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος έχει 

υποχρέωση να καλέσει σε συνεδρίαση το ∆.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την 

υποβολή της αιτήσεως. 

β) Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 1/2 +1 τουλάχιστον μέλη. 

γ) Οι αποφάσεις του ∆.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, μετά από συζήτηση και αν πάλι 

υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

δ) Σε κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ. τηρούνται πρακτική, υπογραφόμενα απ' όλα τα 

παρόντα μέλη, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις και τα συζητηθέντα θέματα και 

μνημονεύονται συνοπτικά οι γνώμες των μειοψηφησάντων σε λήψη αποφάσεων μελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 20  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. καλεί τα μέλη της Ο.Ε.Θ.Α. σε τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., διοικεί υπεύθυνα την 

Ομοσπονδία, σύμφωνα με το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία της και συντάσσει 

ετήσιο ισολογισμό -απολογισμό - προϋπολογισμό, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα που 

αφορούν την Ο.Ε.Θ.Α. και τους συλλόγους - μέλη. Επιβλέπει, επίσης την ορθή τήρηση 

των βιβλίων πρακτικών των οργάνων της Ο.Ε.Θ.Α., και έχει δικαίωμα να αποδέχεται 

δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και κάθε άλλο ευεργέτημα με πλειοψηφία των μισών+1 

μελών του. Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντα «επ’ ωφέλεια απογραφής". Μπορεί να 



εκποιεί και να αγοράζει κινητά πράγματα οιασδήποτε αξίας. Το ∆.Σ. εκτελεί τις  αποφάσεις 

της Γ.Σ. και εφαρμόζει το Καταστατικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. 

 

Κάθε μέλος του ∆.Σ. είναι υποχρεωμένο να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. 

Αν απουσιάζει σε τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του ή 5 φορές το χρόνο 

αδικαιολόγητα, φεύγει από το μέλος του ∆.Σ. και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος 

αναπληρωματικός (επιλαχών). Σε περίπτωση που το ∆.Σ. δεν αποφασίζει την 

αντικατάσταση του μέλους, που απουσιάζει (εκτός αν απουσιάζει με εντολή του ∆.Σ.) τότε 

μπορεί να καλέσουν Γ.Σ. (έκτακτη) των αντιπροσώπων και τέσσερα (4) μέλη του ∆.Σ., όπου 

αποφασίζεται η αντικατάσταση. 

 

Η αντικατάσταση μελών του ∆.Σ. μπορεί να γίνει το πολύ για 3 μέλη του. Αν 

κενωθούν περισσότερες από τρεις (3) θέσεις μελών του ∆.Σ. τότε το ∆.Σ. θεωρείται 

αυτοδικαίως παραιτημένο, του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του υποχρεωμένου να 

συγκαλέσει εντός 30 ημερών Γεν. Συνέλευση, για ανάδειξη με εκλογές νέου ∆.Σ., με κανονική 

θητεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 22  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί με πρόσκληση του το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Θ.Α. σε 

συνεδρίαση. Καταρτίζει με το Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. 

Προοδεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, 

εκτελεί τις αποφάσεις το ∆.Σ. και των Γ.Σ., εκπροσωπεί την Ο.Ε.Θ.Α. σε κάθε ∆ικαστική ή 

∆ιοικητική αρχή, καθώς και σε τρίτους. Φροντίζει την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, 

υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα, τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα 

εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

β) Συντάσσει με το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία τον οικονομικό απολογισμό του 

έτους που έληξε, και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου" έτους και τους 

υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση. 



γ) Τον Πρόεδρο κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο 

Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου, προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις ο Σύμβουλος που μεταξύ των παρόντων είχε πλειοψηφία στις αρχαιρεσίες. 

δ) Ο Πρόεδρος σε εξαιρετικές ή κατ' επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί μόνος του 

να διενεργεί εισπράξεις ή να προβαίνει σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από Τράπεζες, το 

∆ημόσιο κ.λπ., δυνάμει εγγράφου - εξουσιοδότησης, που υπογράφεται από τον ίδιο, τον Γ. 

Γραμματέα και τον Ταμία. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να είναι ειδική ή γενική, χρονικού 

διαστήματος ενός έτους ή και ολιγότερου, του ∆.Σ. Τα χρηματικά αυτά ποσά παραδίδει 

πάραυτα εις χείρας του Ταμία. 

 

ΑΡΘΡΟ 23  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει την υπηρεσία των γραφείων, φυλάττει τα αρχεία και 

τη σφραγίδα, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία της Ο.Ε.Θ.Α., δηλαδή: 

α) Το μητρώο των μελών της Ομοσπονδίας. 

β) Το βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ. 

γ) Το βιβλίο Πρακτικών του ∆.Σ. 

δ) Το πρωτόκολλο και ό,τι έχει σχέση με τη γραμματειακή υποστήριξη. Συνυπογράφει 

τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τους απολογισμούς, προϋπολογισμούς. Καταρτίζει με 

τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως, συντάσσει και υπογράφει με τον 

Πρόεδρο και τα λοιπά παρόντα μέλη τα πρακτικά του ∆.Σ. 

Τον Γεν. Γραμματέα όταν είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας. 

 

ΑΡΘΡΟ 25  

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

α) Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα όταν λείπει. 



Αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του Γ. Γραμματέα όταν χρειαστεί, ή διεκπεραιώνει, με 

απόφαση του ∆.Σ., ειδικές υπηρεσίες της Γραμματείας. 

β) Ο Έφορος Υλικού τηρεί το βιβλίο Επίπλων- Σκευών και κινητής περιουσίας, 

ειδικότερα μουσειακού υλικού, βιβλιοθήκης, Αρχειακού υλικού κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 ΤΑΜΙΑΣ 

 

α) Ο Ταμίας τηρεί: α) Βιβλίο ταμείου (Εσόδων και Εξόδων) β) ∆ιπλότυπες 

Αποδείξεις, γ) Γραμμάτια Είσπραξης, δ) Εντάλματα Πληρωμής και ε) Κάθε άλλο 

αποδεικτικό, κατά νόμο, στοιχείο διαχείρισης. 

Με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα της 

Ομοσπονδίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών. Κάθε άλλο έσοδο της 

Ομοσπονδίας, ενεργεί με γραμμάτια εισπράξεων, προσυπογραμμένα από τον Πρόεδρο. 

Ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται ύστερα από την έγκριση της σχετικής 

δαπάνης από το ∆.Σ., τα οποία προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο- Γεν. Γραμματέα- 

Ταμία. 

β) Καταθέτει τις εισπράξεις της Ο.Ε.Θ.Α. σε μία από τις Ελληνικές ή τις Ε.Ε. 

Τράπεζες, μπορεί όμως, να κρατά στα χέρια του μετρητά μέχρι 200.000 δρχ. για τις 

επείγουσες ανάγκες της Ο.Ε.Θ.Α., ποσό το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ύστερα 

από απόφαση του ∆.Σ. 

γ) ∆ιενεργεί από κοινού με τον Πρόεδρο ή και μόνος του εισπράξεις ή προβαίνει 

χρηματικών ποσών από Τράπεζες, ∆ημόσιο κ.λπ. με έγγραφο - εξουσιοδότηση που 

υπογράφεται, από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον ίδιο. Η εξουσιοδότηση αυτή 

μπορεί να είναι ειδική  ή γενική  

και για χρονικό διάστημα ενός έτους ή και λιγότερο, δυνάμει αποφάσεως του ∆.Σ.  

δ) Φυλάττει σε ιδιαίτερους φακέλους τα δικαιολογητικά εισπράξεων και 

πληρωμών. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη 

διαχείριση. Συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον οικονομικό 

απολογισμό του έτους που έληξε (διαχειρ. Έτους: 1/1 έως 31/ 12 ) και τον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τα οποία υποβάλλεται στην τακτική Γ.Σ. προς 

έγκριση. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα μέλος του ∆.Σ. που 



υποδεικνύεται από τον ίδιο, με δικιά του ευθύνη, ή από τον Πρόεδρο, και κατόπιν 

αποφάσεως του ∆.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται μαζί με δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη τους κάθε δύο (2) χρόνια, μαζί με το ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α.. από τη Γ.Σ., και 

η θητεία της είναι ίδια όπως του ∆.Σ. 

Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρος της , που εκλέγεται μεταξύ των 3 μελών της, 

στην πρώτη συνεδρίαση τους. Συνεδριάζει όποτε είναι ανάγκη με πρόσκληση του προέδρου 

της ή με αίτηση του ενός ή και των δύο μελών της. 

Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της 

από τους ελέγχους που κάνει, όπως επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για τη Γ.Σ.. 

∆ουλειά της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της Ο.Ε.Θ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 28  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

Κάθε 2 χρόνια γίνονται εκλογές για την ανάδειξη του ∆.Σ., της Ε.Ε. και των 

εκπροσώπων της Ο.Ε.Θ.Α. στις τριτοβάθμιες Οργανώσεις. Συνομοσπονδίες ή Ενώσεις κ.λπ. 

Οι εκλογές γίνονται ενώπιον 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που τα μέλη της εκλέγονται 

από τη Γ.Σ. και που δεν είναι υποψήφιοι για το ∆.Σ. ή την Ε.Ε., ή τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, 

ενώσεις κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Ο.Ε.Θ.Α. (που διεξάγονται με μυστική 

ψηφοφορία) γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο αριθμός των σταυρών, που κάθε μέλος 

δικαιούται να θέσει στο ψηφοδέλτιο είναι για μεν το 7μελές ∆.Σ. μέχρι πέντε (5), για δε την 

3μελή Ε.Ε. μέχρι δύο (2). 



ΑΡΘΡΟ 30 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Θ.Α. 

 

1. - Ο κάθε σύλλογος- μέλος εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς 

αντιπροσώπους στην Ο.Ε.Θ.Α. κάθε 2 χρόνια. Οι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στη Γ.Σ. της 

Ο.Ε.Θ.Α. εφόσον ο -Σύλλογος - μέλος που εκπροσωπούν είναι ταμειακώς εντάξει προς την 

Ο.Ε.Θ.Α.. 

Οι αντιπρόσωποι εκφράζουν τις απόψεις τους γραπτά ή προφορικά . Μπορούν, 

όμως κατά τη συζήτηση να διαμορφώσουν ίδια γνώμη και να κάνουν προσωπικές 

τοποθετήσεις. 

Οι αντιπρόσωποι των τακτικών μελών έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε 

όλα τα όργανα της Ο.Ε.Θ.Α., υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 18 και 

ειδικότερα των παράγ. α' και β' του παρόντος Καταστατικού, που αναφέρεται στα της εκλογής 

του ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α. Ο κάθε αντιπρόσωπος τακτικού μέλους έχει μία μόνο ψήφο, 

απαγορεύεται δε να εκπροσωπεί άλλον αντιπρόσωπο. 

2 )  Οι Αντιπρόσωποι εκπίπτουν από την ιδιότητα τους: 

α) Αν ο σύλλογος - μέλος στον οποίο ανήκουν αποχωρήσει ή διαγραφεί από την 

Ο.Ε.Θ.Α..  

β) Αν ο σύλλογος - μέλος με γραπτή δήλωση του προς το ∆.Σ. (Ο.Ε.Θ.Α.) αναφέρει ότι 

τον διέγραψε, τον αντικατέστησε ή τον ανακάλεσε, δυνάμει απόφασης Γ.Σ. του. 

Στις περιπτώσεις αυτές, αν ο αντιπρόσωπος κατέχει κάποια θέση σε διοικητικό όργανο 

της Ο.Ε.Θ.Α. ανακαλείται και αντικαθίσταται από τον πίνακα των αναπληρωματικών 

(επιλαχόντων) αντιπροσώπων. 

3. - Πειθαρχικές ποινές Μελών και Αντιπροσώπων τους. 

α) Πειθαρχικές ποινές για τους Συλλόγους- μέλη και τους αντιπροσώπους τους στην 

Ο.Ε.Θ.Α. είναι: 

i) Σύσταση, ii) έγγραφη επίπληξη, iii) προσωρινή αποβολή μέχρι έξι (6) μηνών, iv) 

αποπομπή και αντικατάσταση αντιπροσώπων και v) διαγραφή. 

β) Οι ποινές αυτές επιβάλλονται από τη Γ. Σ. της Ο.Ε.Θ.Α., ύστερα από πρόταση του 

∆.Σ. της και αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία ο Σύλλογος- μέλος ή ο αντιπρόσωπος 

του. 

 



ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ο.Ε.Θ.Α. 

 

Οι εκπρόσωποι της Ο.Ε.Θ.Α. σε τριτοβάθμιες θεατρικές ή πολιτιστικές οργανώσεις, 

Συνομοσπονδίες ή Ενώσεις ή στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν το ερασιτεχνικό 

θέατρο ή το πολιτιστικό κίνημα, εκλέγονται από τη Γ.Σ. της, ανά διετίαν, κατά τις αρχαιρεσίες 

της Ο.Ε.Θ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤ1ΚΟΥ 

 

Το καταστατικό τροποποιείται εν μέρει ή στο σύνολο του με απόφαση Ειδικής 

Συνέλευσης (Άρθρο 14). 

ΑΡΘΡΟ 33 

∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Θ.Α. 

 

1. Γενικά. 

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος, η Ομοσπονδία διαλύεται και με 

απόφαση της ΕΙ∆ΙΚΗΣ Γ.Σ. της. 

Για τη διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται απαρτία των 3/4 του συνόλου των 

αντιπροσώπων (άρθρο 14), εκπροσωπούντων τα 3/4 των ταμειακώς εντάξει Συλλόγων - 

μελών. 

Κατά την ψηφοφορία χρειάζεται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων αντιπροσωπιών 

και με την προϋπόθεση ότι οι αντιπρόσωποι που ψηφίζουν υπέρ της διάλυσης της Ο.Ε.Θ.Α. να 

έχουν ειδική εντολή για το σκοπό αυτό, από τη Γ.Σ. του Συλλόγου - μέλους που 

εκπροσωπούν. ' 

 

2. Εκκαθάριση 

α) Όταν διαλυθεί η Ο.Ε.Θ.Α., αυτοδικαίως βρίσκεται σε κατάσταση εκκαθάρισης. 

β) 0 χρόνος εκκαθάρισης της Ο.Ε.Θ.Α. σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να' ναι 

περισσότερος του έτους. Παράταση τούτου για ένα τρίμηνο (3) είναι δυνατή, μόνον εφόσον 

συντρέχουν λόγοι σοβαροί, κατά την κρίση του Πρωτοδικείου. 



γ) Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να υποβάλλει, μετά το τέλος του έργου του, στην 

εποπτεύουσα Αρχή, έκθεση για τις ενέργειες του, με σκοπό την εκκαθάριση της περιουσίας. 

δ) Η περιουσία της Ο.Ε.Θ.Α. που απομένει μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται σε 

θεατρικούς, πολιτιστικούς ή κοινωφελείς Συλλόγους Σωματεία, Οργανισμούς, ∆ημόσιο ή 

Ν.Π.∆.∆. που αποφασίζει και ορίζει η Ειδική Γ.Σ. (άρθρο 33). 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Θ.Α. 

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων - μελών της Ο.Ε.Θ.Α. είναι 

συμβουλευτικό και άτυπο όργανο και συγκαλείται με απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α., όταν 

τούτο το κρίνει αναγκαίο. 

 

ΑΡΘΡΟ 35  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Η Γεν. Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές, ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες 

της Ο.Ε.Θ.Α.. και απονέμει "Τιμητικές ∆ιακρίσεις" σε μέλη της ή σε εγνωσμένου κύρους 

προσωπικότητες, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. 

2. Ημερήσια αποζημίωση για εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα 

(νομίμως αποδεικνυόμενα) μπορεί να χορηγούνται εν όλω ή εν μέρει, ύστερα από 

απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α. είτε σε Μέλη του, είτε σε τυχόν ∆ιευθυντές ή Υπεύθυνους ή 

μέλη Επιτροπών ή Τμημάτων που συγκροτεί η Ο.Ε.Θ.Α.. 

3. Κάθε υπηρεσία ή εργασία, γενικά, που προσφέρεται προς την Ο.Ε.Θ.Α.. τόσο 

από τα μέλη του ∆.Σ. ή και τα λοιπά μέλη της Ο.Ε.Θ.Α. όσο και από τους τυχόν ∆ιευθυντές 

και τα μέλη των Επιτροπών Τμημάτων, δεν αμείβεται. είναι αφιλοκερδής. Εξαιρούνται οι 

προσφερόμενες, από και προς την Ο.Ε.Θ.Α., υπηρεσίες και εργασίες οποιουδήποτε, 

μέλους ή όχι της Ο.Ε.Θ.Α., οι οποίες φέρουν εκ των πραγμάτων επαγγελματικό 

χαρακτήρα. εντάσσονται αναπόφευκτα στον καθαρά εργασιακό επ’ αμοιβή χώρο και ως εκ 

τούτου διέπονται από τους εν ισχύει κανόνες της εργατικής νομοθεσίας. Για το 

εργασιακό καθεστώς (αποδοχές, συμβάσεις, προσλήψεις ανάθεση έργου κ.λπ.) των 

προσώπων που προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες ή εργασίες αρμόδιο ν' αποφασίζει 

είναι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 



4. Κάθε ασάφεια  ή παρερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού λύεται 

από την Ε.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 36  

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

Το παρόν τροποποιημένο Καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα, 

αφού συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο σε ειδική έκτακτη γενική 

συνέλευση των Ερασιτεχνικών Θεατρικών Ομάδων Αιγαίου, στις 18 Ιουνίου 2011, στην 

Αθήνα, στη Λέσχη του Συνδέσμου Συριανών Αθηνών (3ης Σεπτεμβρίου 56, 5ος όροφος), 

όπου την ίδια ημέρα προτάθηκαν και εξελέγησαν για προεδρείο της γενικής συνέλευσης οι: 

1) Φρόσω Τζανουδάκη ως πρόεδρος, 2) Περικλής Μαυρογιάννης ως αντιπρόεδρος και 3) 

Λευτέρης Μενέγος ως γραμματέας, εγκρίθηκε από τα μέλη - αντιπροσώπους Συλλόγων - 

Μελών της Ο.Ε.Θ.Α. αυθημερόν, και θα τεθεί σε ισχύ μετά την εγγραφή του στο ειδικό 

βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ 

 

             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΦΡΟΣΩ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ         ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ           ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

                        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ                ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΣΙΟΥ 

 


