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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LA CÔTE «Η ΑΚΤΗ» 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Άρθρο 1: Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια   

Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Ελλήνων και Φιλελλήνων της Περιοχής La Côte «Η 

Ακτή» (στο εξής Σ.Ε.Φ. «Ακτή»), ο οποίος λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 60 

και τα ακόλουθα του Ελβετικού Αστικού Κώδικα.  

H περιοχή που προσδιορίζεται με το γεωγραφικό όρο « La Côte » εκτείνεται κατά μήκος της ακτής της 

λίμνης Λεμάν, από την πόλη της Λωζάνης μέχρι την πόλη της Γενεύης. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τις 

πόλεις: Morges, Aubonne, Rolle, Gland, Prangins, Nyon, Coppet, Founex.   

Η έδρα του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» βρίσκεται στην πόλη της Νιόν (Nyon) και η διάρκειά του είναι απεριόριστη. 

Ο Σ.Ε.Φ. «Ακτή» μπορεί να διαλυθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, βάσει του άρθρου 8 

του παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 2: Σκοποί 

Σκοποί του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» είναι: 

α) Η γνωριμία και η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων και των Φιλελλήνων της περιοχής.  

β) Η καλλιέργεια και η ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των 

Ελλήνων και των Φιλελλήνων της περιοχής.  

γ) Η υποδοχή των νέων κατοίκων Ελλήνων και Φιλελλήνων της περιοχής και η παροχή προς αυτούς 

χρήσιμων πληροφοριών αναφορικά με τις τοπικές συνήθειες και τις διαδικασίες εγκατάστασης, ώστε 

να διευκολύνεται η προσαρμογή τους στην Ελβετία. 

δ) Η διατήρηση, η διάδοση και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. 

ε) Η αλληλεπίδραση με άλλους φορείς της Ελβετίας, μέσω της συμμετοχής σε κοινές εκδηλώσεις – 

δράσεις που προάγουν τους παραπάνω σκοπούς του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» και βοηθούν τα μέλη του να 

συμμετέχουν στα κοινωνικο-πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής. 

στ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων κοινωνικού, πολιτισμικού και επιμορφωτικού 

χαρακτήρα προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών. 

Ο Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  ακολουθεί την αρχή της ουδετερότητας, δεν υπηρετεί πολιτικούς ή θρησκευτικούς 

σκοπούς, ούτε σκοπούς εμπορικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 3: Μέλη 

Μέλος του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας ή Φιλέλληνας ηλικίας άνω των 18 ετών. Ο 

Σ.Ε.Φ. «Ακτή» μπορεί να δέχεται νέα μέλη ανά πάσα στιγμή. Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται 

συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση εγγραφής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» αποφασίζει για την έγκριση ή μη της αίτησης εγγραφής και γνωστοποιεί 

την απόφασή της στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 

Μετά από την έγκριση της εγγραφής του, το νέο μέλος οφείλει να καταβάλει το ποσό της ετήσιας 

συνδρομής του εντός διαστήματος ενός (1) μηνός, ώστε να αποκτήσει τα πλήρη δικαιώματα του 

μέλους. Τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής οδηγεί αυτόματα σε ακύρωση της 

εγγραφής του. 

Η ιδιότητα του μέλους του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  μπορεί να απωλεσθεί: 

α) με την εθελοντική παραίτηση του μέλους, που μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή. 
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β) με την μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής έως την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης, με εξαίρεση τα νέα μέλη που εγγράφονται αργότερα από αυτήν την ημερομηνία. 

γ) με δεόντως τεκμηριωμένη απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 

δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του και αφού ο ενδιαφερόμενος είχε προηγουμένως την 

ευκαιρία να τύχει ακροάσεως. Παρόμοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί παρά μόνο ύστερα από 

συμπεριφορά ή πράξη που κρίνεται επιζήμια για τη φήμη και τα συμφέροντα του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  μπορεί να απονείμει τον τίτλο του «Επίτιμου Μέλους» 

σε κάθε άτομο που κρίνει ότι προσέφερε στο Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  σημαντικές υπηρεσίες. 

Άρθρο 4: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών 

Όλα τα μέλη του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» είναι ισότιμα μεταξύ τους και συναποτελούν τη Γενική Συνέλευση. 

Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Φ. «Ακτή».  

Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται το παρόν καταστατικό καθώς και τυχόν λοιπούς κανόνες 

λειτουργίας του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» που μπορεί να περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. 

Τα μέλη έχουν επίσης την υποχρέωση να υπηρετούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, τους σκοπούς 

του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» και, σε κάθε περίπτωση, να μην πλήττουν τα συμφέροντα και τη φήμη του. 

Άρθρο 5: Πόροι   

α) Οι πόροι του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από τις εισπράξεις που 

πραγματοποιούνται στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει, καθώς και από τυχόν δωρεές, 

κληροδοτήματα ή χορηγίες που το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» 

αποφασίζουν να δεχτούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού. 

β) Το ποσό της συνδρομής ορίζεται και δύναται να τροποποιηθεί μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης και η καταβολή του είναι ετήσια. 

γ) Τα μέλη του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  δεν έχουν δικαιώματα επί του εταιρικού ενεργητικού και δεν 

ευθύνονται για τις οικονομικές υποχρεώσεις του, τα δε αγαθά του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  είναι της απολύτου 

ιδιοκτησίας του, καθόσον πρόκειται περί νομικού προσώπου.  

Άρθρο 6: Δωρεές, Κληροδοτήματα και Χορηγίες 

(α) Δωρεές και Κληροδοτήματα 

(i) Οι δωρεές (μελών ή μη) προς τον Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  μέχρι του ποσού των 150 CHF γίνονται αυτομάτως 

αποδεκτές, χωρίς την ανάγκη επικύρωσης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

(ii) Οι δωρεές (μελών ή μη) προς τον Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  που αφορούν ποσά μεταξύ 151 CHF και 2’000 CHF 

χρειάζονται την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της Γενικής 

Συνέλευσης του Σ.Ε.Φ. «Ακτή», μέσα στην οποία πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια: ο σκοπός 

της δωρεάς, η επωνυμία, η καταστατική και οικονομική έδρα του δωρητή, είτε πρόκειται για φυσικό, 

είτε για νομικό πρόσωπο.  

(iii) Οι δωρεές (μελών ή μη) προς τον Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  που αφορούν ποσά άνω των 2’000 CHF 

χρειάζονται την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση της Γενικής 

Συνέλευσης του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» , μέσα στην οποία πρέπει να περιγράφονται συγκεκριμένα: ο σκοπός 

της δωρεάς, η επωνυμία, η καταστατική και οικονομική έδρα του δωρητή, η προέλευση των 

χρημάτων του δωρητή καθώς και το οικονομικό του υπόβαθρο, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, 

είτε για οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  του ονόματος ή της επωνυμίας του δωρητή καθώς και του σκοπού. 
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(β) Χορηγίες  

Τα ποσά των χορηγιών δεν υπόκεινται σε κάποιον περιορισμό. 

Οι χορηγοί γίνονται αποδεκτοί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωσης της 

Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Φ. «Ακτή». Μπορούν να γίνονται δεκτές χορηγίες από οποιοδήποτε 

νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελβετία ή στην αλλοδαπή με εξαίρεση τις χώρες, τα νομικά πρόσωπα 

ή τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι, διευθυντές) στους οποίους έχει απαγορευτεί 

οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή από Διεθνείς Οργανισμούς και Θεσμούς (OECD,  OFAC κτλ.).  

Οι χορηγίες πρέπει να δηλώνονται στις αρμόδιες οικονομικές αρχές της έδρας του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» και, 

αντίστοιχα, της καταστατικής έδρας του χορηγού.  

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται έλεγχος και αναλυτική περιγραφή της χορηγίας (due diligence) τα 

οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

(i) Αναλυτική περιγραφή του σκοπού που θα πρέπει να σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο γεγονός. 

(ii) Οικονομικά στοιχεία χορηγού. 

(iii) Ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  των χορηγών και του σκοπού τους. 

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συγκληθεί σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση: 

α) Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά το χρόνο εντός έξι (6) μηνών από το κλείσιμο 

της ετήσιας χρήσης. 

β) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή 

κατόπιν σχετικού αιτήματος από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών, έπειτα από 

τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων της σύγκλισης. 

Άρθρο 8: Εξουσίες και Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την υπέρτατη εξουσία του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  και λαμβάνει τις αποφάσεις 

της με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση:  

α) Εκλέγει (και ανακαλεί, αν παραστεί ανάγκη) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Φ. 

«Ακτή» . 

β) Ορίζει δύο (2) ελεγκτές λογαριασμών και έναν (1) αναπληρωματικό τους, μεταξύ των μελών του 

Σ.Ε.Φ. «Ακτή» , ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

γ) Ασκεί έλεγχο στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, συζητά τους ετήσιους απολογισμούς και τους 

εγκρίνει. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και ορίζει το ύψος των συνδρομών. Επιτρέπει κάθε δαπάνη ή 

άλλη δέσμευση που υπερβαίνει τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Αποφαίνεται κυριαρχικά για όλα τα δικαιώματα και συμφέροντα του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  και παρέχει 

στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαραίτητες εξουσίες, σε περίπτωση που δεν έχουν προβλεφθεί. 

Εντούτοις, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων μελών για 

αποφάσεις που έχουν σαν αντικείμενο: 

α) Την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 

β) Τη συγχώνευση του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  με άλλους συλλόγους που υπηρετούν ανάλογους σκοπούς. 

γ) Τη διάλυση του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» . Σε αυτήν την περίπτωση, η εκκαθάριση προχωράει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού.   

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δεσμεύουν το σύνολο των μελών, ακόμη και τους απόντες ή 

τους διαφωνούντες, χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε κοινοποίηση ή δημοσίευση. 
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Άρθρο 9: Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 

α) Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με ηλεκτρονική πρόσκληση (email) που αποστέλλεται σε 

κάθε μέλος τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση θα πρέπει 

να αναφέρεται η ημερησία διάταξη, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης.  

Εν τούτοις, θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν 

κατόπιν σχετικού αιτήματος από τουλάχιστον ένα πέμπτο (1/5) των παρόντων μελών. 

β) Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει κάποιο από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Οι συζητήσεις στη Γενική συνέλευση καταγράφονται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον/την 

Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον/της Γραμματέα που αναλαμβάνει τη σύνταξή τους. 

δ) Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συγκληθεί κατά την διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, 

εκτός αν πρόκειται περί ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 10: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης 

α) Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση από οποιοδήποτε άλλο μέλος με 

γραπτή εξουσιοδότηση. Τα κατ’ αυτόν τον τρόπο εκπροσωπούμενα μέλη υπολογίζονται σαν παρόντα. 

β) Όσα από τα μέλη δεν είναι ταμειακώς ενήμερα για το τρέχον έτος δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, 

καθώς διαγράφονται αυτόματα σύμφωνα με το άρθρο 3. 

γ) Η αναγκαία απαρτία για να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση είναι το 30% των μελών. Εάν δεν 

επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα αργότερα, σε ώρα και μέρος που 

ορίζεται στην πρόσκληση, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. 

Άρθρο 11: Εκλογή και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από πέντε (5) έως εννέα (9) 

μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

(α) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μεταξύ πέντε (5) 

και εννέα (9), όλοι οι υποψήφιοι εκλέγονται δια βοής από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. 

(β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνάει τους εννέα (9), διεξάγεται μυστική 

ψηφοφορία και οι εννέα (9) επικρατέστεροι υποψήφιοι εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένα (1) έτος και τα μέλη του 

έχουν δικαίωμα επανεκλογής για απεριόριστο αριθμό θητειών. 

Η παραλαβή-παράδοση αρχείων και ειδών από το απερχόμενο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται 

σε διάστημα 15 ημερών από την εκλογή του τελευταίου. Το παραπάνω διάστημα αφορά ιδιαιτέρως 

τη παράδοση των εγγράφων της γραμματείας και τα λογιστικά από τον Γραμματέα και τον Ταμία, 

αντίστοιχα, στους διαδόχους τους. 

Άρθρο 12:  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Ύστερα από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

συνεδριάζουν και αποφασίζουν μεταξύ τους για την εσωτερική κατανομή των ρόλων, που κατ’ 

ελάχιστον περιλαμβάνουν τους παρακάτω: 

α) τον/την Πρόεδρο 

β) τον/την Αντιπρόεδρο 

γ) το/τη Γραμματέα 

δ) τον/την Ταμία 

ε) ένα Μέλος 
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Άρθρο 13: Οικονομικές και Εκτελεστικές Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέχει τις πιο εκτεταμένες εξουσίες σχετικά με τη διαχείριση, τη διεύθυνση 

και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» : 

α) Διαχειρίζεται όλα τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» . Μεταξύ άλλων, αποδέχεται 

τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα ή χορηγίες σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6. 

β) Υπογράφει συμβόλαια με οποιαδήποτε διοικητική αρχή σχετικά με τους σκοπούς του Σ.Ε.Φ. 

«Ακτή» , όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.  

γ) Εκπροσωπεί τον Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  έναντι τρίτων ενώπιον της δικαιοσύνης. 

δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και παρουσιάζει τους λογαριασμούς της παρελθούσης χρήσης τα 

οποία και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

ε) Ορίζει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και ειδοποιεί τα μέλη Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  το 

αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία. 

στ) Σχηματίζει υπεύθυνες ομάδες εργασίας που εξαρτώνται απευθείας από αυτό. 

ζ) Απονέμει τον τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3. 

Άρθρο 14: Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται οσάκις το απαιτούν τα συμφέροντα του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  μετά από 

πρόσκληση του/της Προέδρου του ή από σχετική αίτηση τουλάχιστον δύο μελών του. 

Η παρουσία 50% συν ένα των εκλεγμένων μελών του είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του/της Προέδρου. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται σε πρακτικά που συντάσσονται από 

τον/την Γραμματέα και προσυπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν στη συνεδρίαση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της, υπό τίτλο συμβουλευτικό και 

χωρίς δικαίωμα ψήφου, τους/τις Προέδρους των άλλων Ελληνικών Συλλόγων στην Ελβετία, όπως 

επίσης και κάθε άλλη προσωπικότητα η παρουσία της οποίας κρίνεται χρήσιμη. 

Άρθρο 15: Νομική Δέσμευση Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  δεσμεύεται νομικά με την συλλογική υπογραφή ανά δύο α) του/της Προέδρου ή 

του/της Αντιπροέδρου και β) του/της Γραμματέα(ς) ή του/της Ταμία(ς). Για κάθε υπογραφή που 

δεσμεύει το Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  απαιτείται πρότερη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 

εξουσιοδοτεί τους υπογράφοντες. 

Άρθρο 16: Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

α) Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την 

οποία ο αριθμός των μη παραιτημένων μελών ξεπερνάει τα πέντε (5), οι ρόλοι στο εσωτερικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου ανακατανέμονται χωρίς τη διενέργεια νέων εκλογών.  

β) Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την 

οποία ο αριθμός των μη παραιτημένων μελών είναι μικρότερος από πέντε (5), το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να ορίσει κάποιο/-α από τα μέλη του Συλλόγου σε αντικατάσταση των μελών που 

παραιτήθηκαν (κοπτάτσια). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεχίζει με την προηγούμενη σύνθεσή του και συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με στόχο την 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριών (3) εβδομάδων από την/τις παραίτηση/-σεις. 
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Άρθρο 17: Λογιστική 

Η οικονομική περίοδος για κάθε έτος εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου τους λογαριασμούς του Σ.Ε.Φ. «Ακτή». 

Οι λογαριασμοί επαληθεύονται από δύο ελεγκτές που παρουσιάζουν την έκθεσή τους στην τακτική 

Γενική Συνέλευση, όπου και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 18: Εκκαθάριση 

Σε περίπτωση διάλυσης του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» , η Γενική Συνέλευση διορίζει Διοικητικό Συμβούλιο 

Εκκαθάρισης αποτελούμενο από τρία ή και περισσότερα μέλη, με σκοπό να φέρουν εις πέρας όλες 

τις προσήκουσες ενέργειες για την εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων. 

Στη διάρκεια των ενεργειών της εκκαθάρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο Εκκαθάρισης επιδίδεται στην 

εξαργύρωση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Σ.Ε.Φ. «Ακτή», συμπεριλαμβανομένων 

πιθανώς και των κινητών πραγμάτων, και θέτει το καθαρό υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης 

και/ή τα εναπομείναντα σε είδος αγαθά στη διάθεση του Σ.Ε.Φ. «Ακτή» . 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τον φορέα στον οποίο αποδίδει, με πλήρη κυριότητα, το σύνολο του 

καθαρού ενεργητικού μετά το πέρας της εκκαθάρισης. 

Άρθρο 19: Δικαιοδοσία 

Οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τις δραστηριότητες του Σ.Ε.Φ. «Ακτή»  υποβάλλεται αρχικά προς 

συζήτηση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να επιλύσει τη 

διαφορά, η επίλυση της παραπέμπεται στα δικαστήρια της Νιόν και εφαρμόζεται το ελβετικό δίκαιο. 

 

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε και υπογράφηκε στη Νιόν, στις 26 Σεπτεμβρίου 2021. 

             

 

Ο Πρόεδρος 

Αλέξανδρος Δημητριάδης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ταμίας 

Όθων Αγγελάκης 

 


