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Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001
υπ΄αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R
IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458

Στρογγυλή σφραγίδα:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ

Ι.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε∆ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 1

Επωνυµία Συλλόγου

1.1 Η επωνυµία του Συλλόγου είναι: «Ελληνική Κοινότητα Πράγας» ή µε συντοµογραφία

«ΕΚΠ» (περαιτέρω «Σύλλογος»).

1.2. Ο Σύλλογος χρησιµοποιεί στρογγυλή σφραγίδα µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινότητα

Πράγας». Στο κέντρο της σφραγίδας απεικονίζεται η ελληνική  σηµαία.

Άρθρο 2

Έδρα Συλλόγου

Η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στην Πράγα, στη διεύθυνση  Κρακόβσκα 22.

Άρθρο 3

Στόχοι και ∆ραστηριότητες του Συλλόγου

3.1. Ο Σύλλογος είναι εθελοντικός, µη πολιτικός, ανεξάρτητος από κρατικές ή πολιτικές αρχές.

3.2. Οι σκοποί του Συλλόγου είναι κοινωνικοί και µη κερδοσκοπικοί, ιδιαίτερα:

α) η εµβάθυνση και η υποστήριξη των φιλικών σχέσεων µεταξύ των Ελλήνων που

ζουν στην Τσεχική ∆ηµοκρατία ιδιαίτερα στον πολιτιστικό και κοινωνικό τοµέα,
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β) η υποστήριξη και η ανάπτυξη της ελληνικής ταυτότητας µέσω πολιτιστικών και

µορφωτικών δραστηριοτήτων,

γ) η διατήρηση και η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας,

δ)        η διατήρηση και η ανάπτυξη των δεσµών µε την Πατρίδα, η κοινωνική και η

υλική βοήθεια στους συµπατριώτες από τις αρχές και τα ιδρύµατα της

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή από άλλες αρχές και ιδρύµατα,

ε) η διάδοση της κληρονοµιάς του ελληνικού πολιτισµού µέσω των εκπαιδευτικών

φορέων µε τη διοργάνωση διαλέξεων και σεµιναρίων, µε την καλύτερη γνωριµία

του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού, µε διοργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων,

µουσικών και χορευτικών προγραµµάτων, αθλητικών εκδηλώσεων, όπως επίσης µε

δηµοσιεύσεις και εκδοτικές δραστηριότητες.

3.3. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος, παρά το µη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα, οδηγηθεί σε

κέρδος από τις δραστηριότητές του, το κέρδος αυτό δεν µπορεί να διανεµηθεί µεταξύ των

µελών του. Το κέρδος παραµένει στα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και

χρησιµοποιείται προς όφελος των δραστηριοτήτων του.

ΙΙ.

ΟΡΓΑΝΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 4

4.1. Ο Σύλλογος έχει τα κάτωθι όργανα:

α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου,

β) τη Συνέλευση του Συλλόγου.

4.2. Τα µέλη των οργάνων του Συλλόγου µπορούν να προέρχονται µόνο από τα µέλη του

Συλλόγου.

Άρθρο 5

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου

5.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (περαιτέρω «∆Σ») είναι το υπεύθυνο έναντι του νόµου και

εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου.

5.2. Το ∆Σ αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός από αυτές που το

Καταστατικό ορίζει ότι εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Συνέλευσης του Συλλόγου. Το
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∆Σ εξετάζει τις αιτήσεις αυτών που ενδιαφέρονται να γίνουν µέλη του Συλλόγου και τηρεί

το µητρώο µελών.

5.3. Το ∆Σ αποτελείται από τουλάχιστον τρία µέλη. Τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται και

ανακαλούνται από τη Συνέλευση του Συλλόγου. Η θητεία των µελών του ∆Σ είναι τριετής

εκτός αν η Συνέλευση ορίσει θητεία µικρότερου χρονικού διαστήµατος.

5.4. Το ∆Σ ακολουθεί τις αρχές και τις οδηγίες που εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση του

Συλλόγου, σε αρµονία µε τη νοµοθεσία και µε το Καταστατικό. Η παράβασή τους δεν

επιδρά στα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων των µελών του Συµβουλίου έναντι

τρίτων προσώπων.

5.5. Τα µέλη του ∆Σ σε µυστική  ψηφοφορία εκλέγουν ή ανακαλούν τον Πρόεδρο, ο οποίος

συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Εκλέγουν επίσης Αντιπρόεδρο

και Γραµµατέα του ∆Σ.

5.6. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του ∆Σ (περαιτέρω «Πρόεδρος») δεν µπορεί µακροχρόνια

να εκτελεί τα καθήκοντά του, τότε για το χρονικό διάστηµα που επικρατούν τα κωλύµατα,

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης ο

Αντιπρόεδρος έχει όλα τα δικαιώµατα και όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το

παρόν Καταστατικό ή το νόµο για τον Πρόεδρο.

5.7. Ο Γραµµατέας του ∆Σ τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου και υποβάλει όλα

τα απαραίτητα στοιχεία για τη συνεδρίαση του ∆Σ.

5.8. Ο Ταµίας µαζί µε τον Πρόεδρο υπογράφουν όλα τα παραστατικά λογαριασµού του

Συλλόγου. Εν συνεχεία ο Ταµίας εισπράττει τις συνδροµές των µελών, τηρεί τα λογιστικά

του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του.

5.9. Το ∆Σ υποβάλει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου

για το περασµένο ηµερολογιακό έτος, την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση του Συλλόγου.

Άρθρο 6

Εκπροσώπηση του Συλλόγου

6.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί προς τα έξω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

6.2. Η υπογραφή εν ονόµατι του Συλλόγου γίνονται µε την παράθεση της υπογραφής του

Προέδρου δίπλα στην επωνυµία του Συλλόγου. Η επωνυµία του Συλλόγου δίπλα στην

υπογραφή του Προέδρου δεν χρειάζεται όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου που

υπογράφεται προκύπτει ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ο Πρόεδρος ενεργεί εν ονόµατι

του Συλλόγου.
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6.3. Το ∆Σ έχει το δικαίωµα να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο για την εκπροσώπηση του

Συλλόγου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις (Ειδικό Πληρεξούσιο) ή γενικά σε ορισµένες

περιπτώσεις (Γενικό Πληρεξούσιο).

Άρθρο 7

Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

7.1. Το ∆Σ συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα, διαφορετικά κατά περίπτωση. Η συνεδρίαση

διευθύνεται από τον Πρόεδρο και εάν αυτός απουσιάζει διευθύνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Το ∆Σ συντάσσει το δικό του κανονισµό συνεδρίασης.

7.2. Το ∆Σ συγκαλείται σε συνεδρίαση κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης από τον Πρόεδρο. Το

∆Σ συγκαλείται εκτάκτως κατόπιν σχετικού αιτήµατος δύο τουλάχιστον µελών του

Συµβουλίου υπό την προϋπόθεση ότι ενηµέρωσαν γραπτώς νωρίτερα τον Πρόεδρο και

αυτός, σε διάστηµα 14 ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του αιτήµατος, δεν αντέδρασε.

7.3. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του ∆Σ πρέπει να περιέχει:

α) ρητή αναφορά ότι πρόκειται για την πρόσκληση συνεδρίασης ∆Σ,

β) τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης του ∆Σ,

γ) την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

7.4. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του ∆Σ πρέπει να αποσταλεί κανονικά στα µέλη του

Συµβουλίου τουλάχιστον επτά µέρες  πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασής του.

7.5. Με τη συγκατάθεση όλων των µελών του ∆Σ η συνεδρίαση του Συµβουλίου µπορεί να

γίνει και χωρίς αποστολή προσκλήσεων.

7.6. Το ∆Σ αποφασίζει µε δηµόσια ψηφοφορία. Σε περίπτωση που κάποιο από τα µέλη του

ζητήσει µυστική ψηφοφορία τότε αποφασίζει  βάσει αυτής. Για να βρίσκεται το ∆Σ σε

απαρτία πρέπει να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση  η πλειοψηφία των µελών του. Η

ψηφοφορία per rollam επιτρέπεται αν µε αυτή συµφωνούν όλα τα µέλη του Συµβουλίου.

7.7. Για την πορεία της συνεδρίασης του ∆Σ και για τις αποφάσεις του τηρούνται τα πρακτικά,

τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και το Γραµµατέα.

7.8. Βάσει σχετικής απόφασης του Συµβουλίου µπορούν να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση

και καλεσµένοι.

Άρθρο 8

Τερµατισµός θητείας των µελών του ∆Σ
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Η θητεία των µελών του ∆Σ τερµατίζεται:

α) µε τη λήξη της περιόδου εξάσκησης της θητείας,

β) κατόπιν θανάτου του µέλους,

γ) κατόπιν ανάκλησής του από τη Συνέλευση του Συλλόγου,

δ) κατόπιν  παραίτησής του.

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

9.1. Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών του (περαιτέρω

«Συνέλευση»).

9.2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα µέλη του συλλόγου.

9.3. Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο κατόπιν  έγγραφης

πρόσκλησης  του ∆Σ, το αργότερο δε µέχρι την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

9.4. Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται στην περίπτωση που το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο

των µελών του Συλλόγου υπό την προϋπόθεση ότι προηγουµένως ενηµέρωσαν γραπτώς το

∆ιοικητικό Συµβούλιο και αυτό δεν αντέδρασε για περίοδο 14 ηµερών από την ηµεροµηνία

αποστολής του σχετικού αιτήµατος. Έκτακτη Συνέλευση µπορεί να συγκληθεί και κατόπιν

σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

9.5. Η πρόσκληση για τη Συνέλευση πρέπει να περιέχει:

α) ρητή αναφορά ότι πρόκειται για πρόσκληση σε  Γενική  Συνέλευση,

β) τον τόπο και το χρόνο της Συνέλευσης,

γ) την ηµερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

9.6. Η πρόσκληση για τη Συνέλευση πρέπει να αποσταλεί στα µέλη τουλάχιστον επτά ηµέρες

πριν από τη σύγκλησή της.

9.7. Με τη συγκατάθεση όλων των µελών η Συνέλευση µπορεί να συγκληθεί και χωρίς

πρόσκληση.

9.8. Η Συνέλευση εκλέγει τον προεδρεύοντα, ο οποίος διευθύνει τη συνεδρίασή της, και το

Γραµµατέα. Σε περίπτωση που η Συνέλευση πρέπει να αποφασίσει για την εκλογή ή την

ανάκληση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τότε  εκλέγει επίσης Εφορευτική Επιτροπή,

η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της µυστικής ψηφοφορίας.

9.9. Η Συνέλευση αποφασίζει µε δηµόσια ψηφοφορία. Για την εκλογή ή την ανάκληση των

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίζει όµως σε µυστική ψηφοφορία. Για να
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βρίσκεται η Συνέλευση σε απαρτία πρέπει να παρευρίσκονται το 50 συν 1 τοις εκατό των

µελών της. Για λήψη απόφασης είναι απαραίτητη η πλειοψηφία των µελών.

9.10. Για την πορεία της Συνέλευσης και τις αποφάσεις της τηρούνται τα πρακτικά, τα οποία

υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και το Γραµµατέα.

9.11. Βάσει  απόφασης του ∆Σ τη Συνέλευση µπορούν να παρακολουθήσουν και καλεσµένοι.

Άρθρο 10

Η Συνέλευση είναι αρµόδια:

α) να εκλέγει και να ανακαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

β) να εγκρίνει την ηµερήσια διάταξη ή την εκλογική διαδικασία της Συνέλευσης,

γ) να αποφασίζει για την υποχρέωση καταβολής συνδροµών και για το ύψος αυτών, ή

να µεταθέτει τη σχετική ευθύνη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

δ) να εγκρίνει τον προϋπολογισµό για το ηµερολογιακό έτος,

ε) να εγκρίνει την οικονοµική κατάσταση,

ζ) να εγκρίνει την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το πρόγραµµα

δραστηριοτήτων του,

η) να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού,

θ) να αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου,

ι) να αποφασίζει για τη διαγραφή µέλους και για την απονοµή του τίτλου επίτιµου

µέλους,

κ) να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που θεωρεί αναγκαίες.

ΙΙΙ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11

Έσοδα του Συλλόγου

11.1 Ο Σύλλογος διαχειρίζεται µόνος του την περιουσία του.

11.2. Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από:

α)  δώρα,  κληρονοµιές και από εθελοντικές συνεισφορές φυσικών και νοµικών

προσώπων προς όφελος του Συλλόγου,

β) συνδροµές µελών,
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γ) κέρδη από πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το

Σύλλογο.

11.3. Ο Σύλλογος χρησιµοποιεί τα έσοδα για την κάλυψη των αναγκών του και των

δραστηριοτήτων του σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό. Ο Σύλλογος εγγυάται για τις

δεσµεύσεις του µε το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων. Τα µέλη του δεν φέρουν

ευθύνη για τις δεσµεύσεις του Συλλόγου.

11.4. Τα χρήµατα του Συλλόγου καταθέτονται σε λογαριασµό τράπεζας µε έδρα στην Τσεχική

∆ηµοκρατία.

IV.

ΜΕΛΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 12

12.1. Η ιδιότητα του µέλους (τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του µέλους) στο Σύλλογο είναι

καθαρά ατοµική υπόθεση. ∆εν µπορεί να µεταφερθεί και δεν κληροδοτείται. Η εξάσκηση

της ιδιότητας του µέλους δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο.

12.2. Όλα τα µέλη είναι ίσα, και αυτό δεν αντίκειται στο περιεχόµενο του Άρθρου 12, παρ. 12.3.

Το κάθε µέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωµα να συµµετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις

απόψεις του σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

12.3. Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ελληνικής καταγωγής και τα

µέλη της οικογενείας του που αποδέχονται  τους όρους του παρόντος Καταστατικού χωρίς

ηλικιακούς περιορισµούς. ∆ικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Συµβούλιο έχουν µόνο

τα µέλη ηλικίας άνω των 18 ετών.

12.4. Το κάθε µέλος υποχρεούται:

α) να συµβάλλει ανάλογα µε τις δυνατότητές του στις δραστηριότητες του Συλλόγου

και να υποστηρίζει τους σκοπούς του Συλλόγου,

β) να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού και να µην ενεργεί ενάντια στα

ενδιαφέροντα του Συλλόγου,

γ) να πληρώνει κανονικά τη συνδροµή του το ύψος της οποίας  ορίζεται από τη

Συνέλευση.

Άρθρο 13

Αρχή Ιδιότητας Μέλους
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13.1. Η προσχώρηση στο Σύλλογο γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης στο Συµβούλιο, στην οποία

ο ενδιαφερόµενος εκφράζει τη θέλησή του να τηρεί τους όρους του Καταστατικού του

Συλλόγου από τη στιγµή που θα καταστεί µέλος.

13.2. Ο ενδιαφερόµενος γίνεται µέλος του Συλλόγου από τη στιγµή που ενηµερώνεται για την

απόφαση σχετικά µε την έγκριση της αίτησής του.

Άρθρο 14

Τερµατισµός Ιδιότητας Μέλους

14.1. Η ιδιότητα του µέλους τερµατίζεται:

α) κατόπιν παραίτησης,

β) κατόπιν διαγραφής,

γ) κατόπιν θανάτου,

δ) κατόπιν διάλυσης του Συλλόγου.

14.2. Το µέλος µπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο µε έγγραφη δήλωσή του.

14.3. Το µέλος µπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο εάν, παρά προηγούµενη έγγραφη

προειδοποίησή του, δεν πληρώσει εντός ορισµένης προθεσµίας τη συνδροµή του. Το µέλος

µπορεί επίσης να διαγραφεί εάν καταδικάστηκε  για ποινική πράξη εναντίον του Συλλόγου

ή εναντίον  µέλους του Συλλόγου, ή στην περίπτωση που διέπραξε σοβαρή προµελετηµένη

ενέργεια που αντιβαίνει τους σκοπούς του Συλλόγου ή τους όρους του παρόντος

Kαταστατικού.

14.4. Η διαγραφή αποφασίζεται στη Συνέλευση κατόπιν πρότασης οποιουδήποτε µέλους ή

σχετικής πρότασης του ∆Σ. Η πρόταση πρέπει να είναι έγγραφη και πρέπει να αναφέρεται

σ΄ αυτή η αιτία της διαγραφής και οι περιστάσεις της πράξης, στις οποίες στηρίζεται η

πρόταση. Το µέλος έχει το δικαίωµα να εκφραστεί εκ των προτέρων σχετικά µε την

πρόταση διαγραφής και να ζητήσει εξηγήσεις τις οποίες υποχρεούται να δώσει ο προτείνων

τη διαγραφή. Η απόφαση διαγραφής του µέλους πρέπει να είναι έγγραφη, πρέπει να

περιέχει το σκεπτικό και πρέπει να παραδοθεί στο µέλος.

14.5. Η Συνέλευση µπορεί να απονέµει τον τίτλο του επίτιµου µέλους σε πρόσωπο το οποίο

συνέβαλε σηµαντικά στην εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής του Συλλόγου. Το

επίτιµο µέλος έχει το δικαίωµα να συµµετέχει υπό την ιδιότητα του συµβούλου σε όλες τις

συνεδριάσεις όλων των οργάνων του Συλλόγου.
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Άρθρο 15

Μητρώο Μελών

15.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να τηρεί µητρώο µελών (περαιτέρω «µητρώο») και

να προβαίνει σε καταχωρήσεις και διαγραφές που αφορούν την ιδιότητα του µέλους. Ο

σκοπός τήρησης του µητρώου είναι η ενηµέρωση για το σύνολο των µελών καθώς και για

τις σχέσεις τους µε το Σύλλογο. Το µητρώο χρησιµοποιείται από τα µέλη για την καλύτερη

εξάσκηση των δραστηριοτήτων τους.

15.2. Το µητρώο πρέπει να περιέχει:

α) το όνοµα και το επώνυµο του µέλους, την ηµεροµηνία γέννησής του και τη

διεύθυνση κατοικίας,

β) την ηµεροµηνία  ένταξής τους στο Σύλλογο,

γ) την ηµεροµηνία λήξης της ιδιότητας του µέλους και τους λόγους τερµατισµού της,

σε περίπτωση που αυτή έληξε.

15.3 Το µητρώο πρέπει να είναι προσιτό σε όλα τα µέλη.

15.4. Το κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να λάβει βάσει αίτησης το απόσπασµα του µητρώου, το

οποίο αφορά το πρόσωπό του. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και τα πρώην µέλη του Συλλόγου.

V.

∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 16

∆ιάλυση Συλλόγου

16.1. Ο Σύλλογος διαλύεται:

α) µε εκούσια διάλυση βάσει απόφασης της Συνέλευσης για διάλυση του Συλλόγου ή

λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο των µελών είναι µικρότερο από τρία,

β) λόγω ένωσής του µε άλλο Σύλλογο βάσει σχετικής απόφασης της Συνέλευσης,

γ) µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας για διάλυση

του Συλλόγου.

16.2. Σε περίπτωση που ολόκληρη η περιουσία του Συλλόγου δεν µεταφέρθηκε σε επίσηµο

διάδοχο γίνεται  εκκαθάριση. Ο εκκαθαριστής διορίζεται από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση

που ισχύει η περίπτωση του Άρθρου 16 παράγραφος 16.1.γ.   ο εκκαθαριστής διορίζεται από

το Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας.
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Άρθρο 17

Τελικές ∆ιευθετήσεις

17.1. Ο Σύλλογος ιδρύεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.

17.2. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από την ηµεροµηνία που εγκρίθηκε από τη

Συνέλευση, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση για τροποποίηση του

Καταστατικού.

17.3. Το ∆Σ είναι υποχρεωµένο σε δεκαπέντε µέρες από την τροποποίηση του Καταστατικού να

συντάσσει καινούργιο Καταστατικό και να το παραδίδει σε κάθε µέλος από ένα αντίτυπο

του τροποποιηµένου Καταστατικού. Ταυτόχρονα είναι υποχρεωµένο µέσα σε δεκαπέντε

µέρες από την έγκριση του Καταστατικού να παραδώσει το πλήρες κείµενο του

καινούργιου Καταστατικού στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας.


