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Άρθρο 78 
Σωµατείο 
 
Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά  
προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που  
τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωµατείο  
χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα. 
 
 
 
Άρθρο 79 
Αίτηση για την εγγραφή σωµατείου 
 
Για την εγγραφή του σωµατείου στο βιβλίο οι ιδρυτές ή η διοίκηση του  
σωµατείου υποβάλλουν αίτηση στο πρωτοδικείο. Στην αίτηση επισυνάπτονται η συστατική πράξη, τα 
ονόµατα των µελών της διοίκησης και το καταστατικό µε τις υπογραφές των µελών και µε χρονολογία. 
 
 
 
Άρθρο 80 
Καταστατικό σωµατείου 
 
Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει:  
> το σκοπό, την επωνυµία και την έδρα του σωµατείου,  
> τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις τους,  
> τους πόρους του σωµατείου, 
> τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του  
σωµατείου,  
> τα όργανα της διοίκησης του σωµατείου, καθώς και τους όρους µε τους οποίους καταρτίζεται και 
λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της, 
> τους όρους µε τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των µελών,  
7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού, 
8. τους όρους για τη διάλυση του σωµατείου. 
 
 
 
Άρθρο 81 
Απόφαση για την εγγραφή του σωµατείου 
 
Αν συντρέχουν οι νόµιµοι όροι, το πρωτοδικείο δέχεται την αίτηση και  
διατάζει: 1. να δηµοσιευτεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού µε τα  
ουσιώδη στοιχεία του; 2. να εγγραφεί το σωµατείο στο βιβλίο των  
σωµατείων. Η εγγραφή αυτή περιλαµβάνει το όνοµα και την έδρα του  
σωµατείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα µέλη της διοίκησης και  
τους όρους που την περιορίζουν.  
Το καταστατικό βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και κατατίθεται στο αρχείο του 
 
 
 
Άρθρο 82 
 
Η απόφαση του πρωτοδικείου υπόκειται µόνο σε έφεση. Την απόφαση που απορρίπτει την αίτηση έχει 
το δικαίωµα να εκκαλέσει µόνο αυτός που είχε υποβάλει την αίτηση. Την απόφαση που δέχεται την 
αίτηση έχει το δικαίωµα να εκκαλέσει µόνο η εποπτεύουσα αρχή. 



 
 
Άρθρο 83 
Από πότε υπάρχει το σωµατείο. 
 
Το σωµατείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγµή που θα εγγραφεί στο  
βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται µόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει  
τελεσίδικη. 
 
 
Άρθρο 84 
Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού 
 
Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει µόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 79, 81 και 82. 
 
 
 
Άρθρο 85 
Σηµείωση της διάλυσης του σωµατείου 
 
Η διάλυση του σωµατείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα  
ονόµατα των εκκαθαριστών, σηµειώνονται στο βιβλίο των σωµατείων, δίπλα στην εγγραφή του. Η 
σηµείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωµατείου ή της αρχής που προκάλεσε τη 
διάλυσή του. 
 
 
Άρθρο 86 
Είσοδος νέων µελών 
 
Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η είσοδος νέων µελών  
επιτρέπεται πάντοτε. 
 
 
 
Άρθρο 87 
Αποχώρηση µελών 
 
Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το σωµατείο. Η αποχώρηση να πρέπει να 
γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος 
του. 
 
 
Άρθρο 88 
Αποβολή µελών 
 
Αποβολή µέλους επιτρέπεται: 1. στις περιπτώσεις που προβλέπει το  
καταστατικό; 2. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική  
συνέλευση.  
Το µέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωµα να προσφύγει στον πρόεδρο των πρωτοδικών µέσα σε 
δύο µήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του 
καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του. 
 
 
 
 
Άρθρο 89 
Ισοτιµία µελών 
 
Όλα τα µέλη του σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα. Ιδιαίτερα δικαιώµατα  



απονέµονται ή αφαιρούνται µε τη συναίνεση όλων των µελών. 
 
 
 
 
Άρθρο 90 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών που έπαψαν να είναι µέλη 
 
Όσοι έπαψαν να είναι µέλη του σωµατείου δεν έχουν κανένα δικαίωµα στην περιουσία του.  
Οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα µε το χρόνο που  
παρέµειναν µέλη. 
 
 
Άρθρο 91 
Αµεταβίβαστο της ιδιότητας του µέλους 
 
Η ιδιότητα του µέλους, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, δεν  
επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν µεταβιβάζεται ούτε κληρονοµείται. 
 
 
Άρθρο 92 
∆ιοίκηση του σωµατείου 
 
Η διοίκηση του σωµατείου, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά,  
αποτελείται από µέλη του σωµατείου. 
 
 
Άρθρο 93 
Συνέλευση του σωµατείου 
 
Η συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωµατείου και  
αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Η συνέλευση, 
αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, ιδίως εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, αποφασίζει για 
την είσοδο ή την αποβολή µέλους, εγκρίνει τον ισολογισµό, αποφασίζει για τη µεταβολή του σκοπού 
του σωµατείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωµατείου. 
 
 
Άρθρο 94 
Έργο της συνέλευσης 
 
Η συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και έχει το δικαίωµα 
οποτεδήποτε να τα παύει, χωρίς να θίγεται το δικαίωµά τους να απαιτήσουν την αµοιβή που έχει 
συµφωνηθεί. Το καταστατικό δεν µπορεί να περιορίσει το δικαίωµα της συνέλευσης να παύει τα 
όργανα της συνέλευσης να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά 
παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση. 
 
 
Άρθρο 95 
Σύγκληση 
 
Η διοίκηση συγκαλεί τη συνέλευση στις περιπτώσεις που ορίζει το  
καταστατικό ή κάθε φορά που επιβάλλεται από το συµφέρον του σωµατείου. 
 
 
Άρθρο 96 
 
Η συνέλευση συγκαλείται, αν το ζητήσει ο αριθµός µελών που προβλέπει  
το καταστατικό. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, τη σύγκληση µπορεί να ζητήσει το ένα πέµπτο των 
µελών µε αίτηση όπου αναγράφονται τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν.  



Αν η διοίκηση δεν εισακούσει την αίτηση, ο πρόεδρος πρωτοδικών µπορεί να εξουσιοδοτήσει τους 
αιτούντες να συγκαλέσουν τη συνέλευση και να ρυθµίσει τα σχετικά µε την προεδρία της. 
 
 
Άρθρο 97 
Πώς αποφασίζει η συνέλευση 
 
Η συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι  
παρόντα. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι  
άκυρη.  
Αν όλα τα µέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισµένη πρόταση, µπορεί να  
ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των µελών. 
 
 
Άρθρο 98 
 
Το µέλος δεν έχει δικαίωµα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την  
επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης µεταξύ του σωµατείου και του µέλους 
ή του συζύγου του ή εξ αίµατος συγγενούς του ως και τον τρίτο βαθµό. 
 
 
 
Άρθρο 99 
 
Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του  
σωµατείου χρειάζεται η παρουσία των µισών τουλάχιστον µελών και  
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 
 
 
Άρθρο 100 
 
Για να µεταβληθεί ο σκοπός του σωµατείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα µέλη. Οι απόντες 
συναινούν εγγράφως. 
 
 
Άρθρο 101 
Ακυρότητα απόφασης 
 
Απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόµο ή στο  
καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή  
µέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο συµφέρον. Η αγωγή αποκλείεται µετά 
την πάροδο έξι µηνών από την απόφαση της  
συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων. 
 
 
Άρθρο 102 
 
Ο πρόεδρος πρωτοδικών µπορεί να αναστείλει την εκτέλεση µιας άκυρης  
απόφασης, αν το ζητήσει η διοίκηση του σωµατείου ή µέλος του ή ο  
εισαγγελέας. 
 
 
Άρθρο 103 
∆ιάλυση του σωµατείου 
 
Το σωµατείο διαλύεται οποτεδήποτε µε απόφαση της συνέλευσης των µελών. 
 
 
Άρθρο 104 
 



Το σωµατείο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό.  
Το σωµατείο διαλύεται µόλις τα µέλη του µείνουν λιγότερα από δέκα. 
 
 
Άρθρο 105 
 
Με απόφαση του πρωτοδικείου µπορεί να διαλυθεί το σωµατείο, αν το  
ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέµπτο των µελών του ή η εποπτεύουσα  
αρχή: 1. αν, επειδή µειώθηκε ο αριθµός των µελών του ή από άλλα αίτια,  
είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να  
λειτουργεί το σωµατείο σύµφωνα µε το καταστατικό; 2. αν ο σκοπός του  
σωµατείου εκπληρώθηκε ή αν από τη µακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει 
εγκαταλειφθεί; 3. αν το σωµατείο επιδιώκει σκοπό  
διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωµατείου 
έχουν καταστεί παράνοµοι ή ανήθικοι ή  
αντίθετοι προς τη δηµόσια τάξη. 
 
 
Άρθρο 106 
Περιουσία σωµατείου που διαλύθηκε 
 
Η περιουσία σωµατείου που διαλύθηκε δεν διανέµεται ποτέ στα µέλη του. 
 
 
Άρθρο 107 
Ενώσεις που δεν αποτελούν σωµατεία 
 
Ενώσεις προσώπων για την επιδίωξη σκοπού, όταν δεν αποτελεί σωµατείο, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, διέπεται από τις διατάξεις για την εταιρεία. Μόλις η ένωση αυτή µετατραπεί σε 
σωµατείο, η περιουσία της µεταβιβάζεται στο σωµατείο σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις. 
 


