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1. ΦΥΣΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Με την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ» -αναφερόµενο στο εξής ως «Κέντρο» - συστήνεται Ένωση Προσώπων µη
κερδοσκοπικού και µη επαγγελµατικού χαρακτήρα, µε έδρα την Αθήνα και στόχο την
συµβολή στην διεθνή συνεργασία για την εξέλιξη της θεατρικής τέχνης σε όλες της
τις εκφράσεις και την ανατροφοδότηση του διαλόγου γύρω από αυτήν. Οι σκοποί
του παραπάνω Κέντρου προσδιορίζονται αναλυτικότερα ως:
α) Η διασύνδεση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας µε την διεθνή, µέσα
από τη συµµετοχή του Ελληνικού Κέντρου στη διοίκηση του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου
Θεάτρου – αναφερόµενο στο εξής ως «Ινστιτούτο»-, που εδρεύει στο Παρίσι,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Καταστατικό του Ινστιτούτου.
β) Η συµβολή στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης στην Ελλάδα, τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό – καλλιτεχνικό επίπεδο µε την αξιοποίηση κάθε
δυνατότητας που παρέχεται από το Ινστιτούτο, του οποίου το Κέντρο αποτελεί
αυτόνοµο µέλος.

2. ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει κάθε φορά τα ειδικότερα πεδία της
δραστηριότητας του Κέντρου, θέτοντας βραχυπρόθεσµους ή µακροπρόθεσµους
στόχους. Ως τέτοια, σηµειώνονται ενδεικτικά:
1) Η συµµετοχή του Κέντρου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ινστιτούτου, µε
οριζόµενο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπρόσωπο, κατά την διεξαγωγή
εκλογών για την ανασύνθεσή της Επιτροπής.
2) Η παρακολούθηση των εργασιών των ετησίων συνόδων του Ινστιτούτου και η
παρουσίαση, έκθεση και ανάπτυξη σε αυτές των θέσεων του Κέντρου.
3) Η έρευνα, γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, πάνω στην κατάσταση, στις
συνθήκες, τα προβλήµατα, τους όρους λειτουργίας και τις δυνατότητες
εξέλιξης του ελληνικού θεάτρου όλων των ειδών, µορφών και εκφράσεων, όχι
µόνο αναφορικά µε το επαγγελµατικό αλλά και µε το ερασιτεχνικό θέατρο, σε
συνεργασία µε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισµούς (Πρεσβείες και
Μορφωτικούς Οργανισµούς ξένων χωρών, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση κ.λ.π).
4) Η µελέτη της θεατρικής νοµοθεσίας (συλλογικές συµβάσεις, επιδοτήσεις και
επιχορηγήσεις, φορολογία κ.α),καθώς και η εκµετάλλευση των σχετικών
συµπερασµάτων που προκύπτουν, µε την υποβολή προτάσεων στους καθ’
ύλην αρµόδιους φορείς, όταν και όποτε αυτό κρίνεται σκόπιµο.
5) Η µελέτη της θεατρικής αρχιτεκτονικής και των σύγχρονων µηχανικών µέσων
της σκηνικής έκφρασης.

6) Η συγκρότηση θεατρικής βιβλιοθήκης, έντυπης και ηλεκτρονικής, γενικών
και ειδικών θεµατικών, µε δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε
ενδιαφερόµενο.
7) Η συνεισφορά στην διεθνή ανταλλαγή σχηµάτων, θιάσων, µεµονωµένων
καλλιτεχνών και ειδικών του θεάτρου, καθώς και η διευκόλυνση θεατρικών
περιοδειών εντός και εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.
8) Η παροχή στατιστικών, πληροφοριών και στοιχείων σχετικών µε την ελληνική
θεατρική πραγµατικότητα στο Ινστιτούτο που να συγκροτούν µια, κατά το
δυνατόν, ολοκληρωµένη εικόνα του Ελληνικού θεάτρου, των παραστάσεων
των αναζητήσεων, των προβληµατισµών και του ανθρώπινου δυναµικού του.
9) Η παρακολούθηση της προβληµατικής που αναπτύσσεται διεθνώς γύρω από
την θεατρική τέχνη µε την αποστολή κατάλληλων και ειδικευµένων
προσώπων σε διεθνή θεατρικά συνέδρια, διασκέψεις και λοιπές διοργανώσεις,
ανάλογα µε το θέµα τους.
10) Η κυκλοφορία περιοδικής έκδοσης µε τη µορφή ενηµερωτικού δελτίου ή
όποια άλλη και η διακίνηση έντυπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού.
11) Η µύηση, εκπαίδευση και ενηµέρωση όσων ενδιαφέρονται για την θεατρική
τέχνη, στην ιστορική ή σύγχρονη διάστασή της, µε όποιον τρόπο κρίνεται
κάθε φορά πρόσφορος (σεµινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, εκδόσεις,
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές, αναλόγια θεατρικών έργων κ.λ.π.).
Προς τον σκοπό αυτό, αλλά και γενικότερα προς την κατεύθυνση της
προβολής και διάδοσης των δραστηριοτήτων του, κρίνεται απαραίτητη η
συνεργασία του Κέντρου τόσο µε τα θεατρικά σχήµατα και φορείς στην
Ελλάδα όσο και µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η διερεύνηση των όρων της
συνεργασίας αυτής αποτελεί ένα επιπλέον πεδίο δραστηριότητας του
Κέντρου.
12) Η οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων ή σεµιναρίων ελληνικού, ευρωπαϊκού ή
διεθνούς χαρακτήρα, µε θέµατα που αφορούν θεωρητικά ή πρακτικά
ζητήµατα του θεάτρου.
13) Η οργάνωση ή/και συνδιοργάνωση δράσεων για την προβολή της σύγχρονης,
ελληνικής και ξένης θεατρικής δηµιουργίας µε όποιον τρόπο.

3. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τα µέλη του Κέντρου διακρίνονται σε Τακτικά, ∆όκιµα, Έκτακτα και Επίτιµα.
α. Την ιδιότητα του τακτικού µέλους µπορεί να αποκτήσει κάθε επαγγελµατίας του
θεάτρου, µε όποια ιδιότητα και σε όποια θέση κι αν βρίσκεται, ύστερα από την
έγκριση σχετικής αίτησής του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεδειγµένα επί τριετία έχει υπηρετήσει τον ειδικότερο χώρο του θεάτρου από
τον οποίο προέρχεται. Ενδεικτικά, ως δυνάµει µέλη του Κέντρου αναφέρονται:
α)θεατρικοί συγγραφείς, β) σκηνοθέτες, γ)µεταφραστές, δ) ηθοποιοί, ε)σκηνογράφοι
και ενδυµατολόγοι στ)φωτιστές, ηχολήπτες και άλλοι τεχνικοί σκηνής, ζ)συνθέτες και
εκτελεστές µουσικής, διευθυντές ορχήστρας, λυρικοί καλλιτέχνες, µουσικοί
επιµελητές, η) χορογράφοι και χορευτές, θ) θεατρολόγοι, κριτικοί θεάτρου, µουσικής
και χορού, θεατρικοί συντάκτες, ι) θεατρικοί επιχειρηµατίες, έφοροι ή διευθυντές
θεατρικών µουσείων και άλλων συναφών ιδρυµάτων και, τέλος, ια) κάθε άλλο
πρόσωπο σχετικό µε το θέατρο, του οποίου η συµβολή µπορεί να είναι χρήσιµη για
την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα να αποχωρήσουν από το Κέντρο, αφού το
γνωστοποιήσουν στη ∆ιοίκησή του τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού
έτους. Η αποχώρηση υπολογίζεται από την έναρξη του επόµενου λογιστικού έτους.
β. Στην περίπτωση µη συµπλήρωσης της παραπάνω (εδ.α΄ του παρόντος άρθρου)
τριετίας, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να εγγραφεί στο Κέντρο ως δόκιµο µέλος και να
ζητήσει, µε νέα αίτησή του, την µετατροπή του σε τακτικό µόλις συµπληρωθεί ο
παραπάνω χρόνος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την έγκριση της νέας
αίτησης. Τα δόκιµα µέλη στερούνται το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις
του Κέντρου.
γ. Έκτακτα µέλη θεωρούνται όσοι, χωρίς να είναι επαγγελµατίες του θεάτρου,
ενδιαφέρονται ζωηρά να συµβάλουν στους σκοπούς του Κέντρου. Για την απόκτηση
της ιδιότητας του έκτακτου µέλους απαιτείται σχετική αίτηση του υποψήφιου και
αποδοχή της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα έκτακτα µέλη έχουν τα ίδια
δικαιώµατα µε τα ενεργά µέλη εκτός του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του
Κέντρου, στις οποίες, ωστόσο, µπορούν να συµµετέχουν ως ακροατές. Η συνδροµή
των εκτάκτων µελών ανέρχεται πάντα στο ύψος της συνδροµής των τακτικών µελών.
δ. Την ιδιότητα του επίτιµου µέλους του Κέντρου, µπορούν ενδεικτικά να
αποκτήσουν: i) προσωπικότητες της πνευµατικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής
του τόπου, που µε τις πράξεις και τις ενέργειές τους έχει αναγνωρισθεί ότι
προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες στο θέατρο και στο Κέντρο, ii) άνθρωποι του
θεάτρου ξένης εθνικότητας από κάθε τοµέα άσκησης της θεατρικής τέχνης, που, µε
την ιδιότητα του επίτιµου µέλους, ενισχύουν και προβάλλουν διεθνώς το Κέντρο και
γενικότερα του ελληνικό θέατρο.
Τακτικά µέλη που έχασαν ή απέβαλαν την ενεργό επαγγελµατική τους ιδιότητα,
µετατάσσονται στην κατηγορία των επίτιµων ή των έκτακτων σε αναγνώριση
σηµαντικών υπηρεσιών που έχουν προσφέρει στο Κέντρο, µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ειδική κατηγορία µελών του Κέντρου θεωρούνται οι Συνεργαζόµενοι Φορείς. Ως
τέτοιοι ενδεικτικά αναφέρονται: α) Τµήµατα Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, β) Θεατρικοί Οργανισµοί, γ) Πολιτιστικοί Οργανισµοί,
δ) οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ιδιωτικός ή δηµόσιος, ο οποίος αποδεδειγµένα έχει
σχέση µε το θέατρο ή την θεατρική εκπαίδευση. Οι εν λόγω φορείς έχουν τα ίδια
δικαιώµατα µε τα ενεργά µέλη, δεν δικαιούνται όµως να εκλέξουν ή να εκλεγούν ως
µέλη του ∆ικοικητικού Συµβουλίου. Για να θεωρηθεί ένας από τους παραπάνω
φορείς ως συνεργαζόµενος µε το Κέντρο θα πρέπει ο νόµιµος εκπρόσωπός του να
υποβάλει αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η ετήσια συνδροµή ορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των
υποψηφίων µελών στην πρώτη συνεδρίασή του µετά την αίτηση εγγραφής τους.
Ο υποψήφιος, που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απέρριψε την αίτηση εγγραφής του,
έχει το δικαίωµα να προσφύγει κατ’ έφεση στη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει
οριστικά. Η έφεση πρέπει να κατατίθεται εντός 20 ηµερών από την γνωστοποίηση
στον ενδιαφερόµενο της απορριπτικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να διαγράψει τακτικό, έκτακτο ή δόκιµο
µέλος που χρωστάει συνδροµές δύο (2) ετών, τρεις (3) µήνες µετά την έγγραφη
πρόσκλησή του να τακτοποιήσει την λογιστική του εκκρεµότητα.

5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Κάθε παράβαση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί Σωµατείων (άρθρα 78 επ.
Α.Κ.), µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη µέλους του Κέντρου ή της ∆ιοίκησής του,
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα απέναντι στο Κέντρο και επισύρει πειθαρχικές
κυρώσεις ανάλογα µε τη βαρύτητά του και τις ειδικές συνθήκες, ανεξάρτητα από τις
τυχόν προβλεπόµενες ποινικές ή άλλες νοµικές κυρώσεις.
Οι πειθαρχικές αυτές κυρώσεις εκτείνονται µέχρι την διαγραφή του υπαίτιου
µέλους από το Κέντρο. Επίσης, µέλος που αρνείται να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις
του παρόντος καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ενεργεί µε τρόπο αναξιοπρεπή ή αντιδεοντολογικό προς
τους σκοπούς, τις επιδιώξεις ή τις αρχές του Κέντρου, υφίσταται τις παρακάτω
κυρώσεις, που επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο
ενεργεί εν προκειµένω σαν Πειθαρχικό Συµβούλιο: α) γραπτή επίπληξη για απλό
πειθαρχικό παράπτωµα, β) προσωρινή διαγραφή για ένα έτος, εάν συντρέχουν
επιβαρυντικές περιπτώσεις, γ) οριστική διαγραφή, που επιβάλλεται σύµφωνα µε τα
παραπάνω και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.
Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, χρέη Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκεί το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου που αποφασίζει µετά από έγγραφη απολογία του
πειθαρχικά διωκόµενου, την οποία αυτός πρέπει να υποβάλλει µέσα σε
προσδιοριζόµενη εύλογη προθεσµία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καλέσει
τον πειθαρχικά διωκόµενο να παραστεί ο ίδιος αυτοπροσώπως στην οικεία
συνεδρίασή του. Αν η απολογία δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα, το ∆.Σ. αποφαίνεται και
χωρίς αυτήν. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής από το Κέντρο ή από τη
∆ιοίκηση, είναι δυνατό να ασκηθεί η προσφυγή του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα.

6. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από:
α. Την ετήσια συνδροµή των νέων µελών, καθώς και των συνεργαζόµενων φορέων,
που καταβάλλεται κατά την εγγραφή τους και αφορά ολόκληρο το οικονοµικό έτος
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου. Το ύψος της συνδροµής καθορίζεται και
αναπροσαρµόζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η συνδροµή καταβάλλεται εφ’
άπαξ ανεξαρτήτου ηµεροµηνίας εγγραφής των νέων µελών. Σε περίπτωση αύξησης
του ποσού της ετήσιας συνδροµής στην διάρκεια του έτους, το συµπληρωµατικό
ποσό καταβάλλεται µετά από ένα µήνα από την γραπτή ανακοίνωση για την αύξηση
στα µέλη.
β. Την ετήσια συνδροµή των ήδη εγγεγραµµένων µελών και συνεργαζόµενων
φορέων, που καταβάλλεται εφ’ άπαξ κάθε χρόνο και η οποία αφορά το οικονοµικό
έτος από Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου.
γ. Ετήσιες ή περιοδικές κρατικές ενισχύσεις από τις ειδικές πιστώσεις του
Υπουργείου Πολιτισµού ή άλλου Υπουργείου ή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου
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∆ικαίου ή Ιδιωτικού, άµεσα ή έµµεσα ενδιαφερόµενου για την ευόδωση των σκοπών
της Ένωσης.
δ. Ετήσιες προαιρετικές χορηγίες των σχετιζοµένων µε το θέατρο επαγγελµατικών
σωµατείων, το ποσό των οποίων ορίζεται από τις ∆ιοικήσεις τους.
ε. Προαιρετικές εισφορές των ιδιωτικών θεατρικών επιχειρήσεων ή οργανισµών,
όπως και κάθε ενδιαφεροµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου για το θέατρο.
στ. Χορηγίες και πιστώσεις από σχετικού αντικειµένου προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ. ∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες ή καταπιστεύµατα.
Το Κέντρο τηρεί ιδιαίτερο λογαριασµό στις Τράπεζες, όπου κατατίθεται κάθε
ταµειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει ορισµένο ποσό αυξοµειούµενο µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Την Τράπεζα επιλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο
λογαριασµός καταθέσεων σ’ αυτήν κινείται µε εντολές ή επιταγές που υπογράφουν ο
Ταµίας, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του Κέντρου ή οι νόµιµοι
αναπληρωτές τους.

7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το Κέντρο διοικείται από εννεαµελές (9)∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται κάθε
δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, µε µυστική ψηφοφορία των τακτικών µελών
που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και δεν οφείλουν συνδροµές.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στην Γραµµατεία του
Κέντρου, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα των αρχαιρεσιών. Το
δικαίωµα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από αναβολές από έλλειψη απαρτίας µέχρι την
τελικά απαρτία.
Κάθε µέλος του Κέντρου έχει δικαίωµα να εκλεγεί σε τρία µόνο συνεχόµενα
∆ιοικητικά Συµβούλια.
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου πρέπει, να είναι, κατά το δυνατόν,
αντιπροσωπευτική των επαγγελµατικών κατηγοριών των τακτικών µελών,
περιλαµβάνοντας έναν εκπρόσωπο από τις παρακάτω κατηγορίες: α) θεατρικοί
συγγραφείς - µεταφραστές, β) ηθοποιοί, γ) σκηνοθέτες, δ) θεατρολόγοι, ε)
σκηνογράφοι - ενδυµατολόγοι, στ) µουσικοί - µουσικοί επιµελητές - λυρικοί
καλλιτέχνες, ζ) χορευτές, χορογράφοι, η) κριτικοί θεάτρου, µουσικής και χορού θεατρικοί συντάκτες, θ) λοιπές κατηγορίες, όπου εντάσσονται τα υπόλοιπα τακτικά
µέλη του σχετικού άρθρου
Κάθε κατηγορία µπορεί να αναδείξει τον υποψήφιό της ή τους υποψηφίους της. Στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται ένα µέλος από κάθε κατηγορία κατ’ αρχήν, εάν
διαθέτει τις ψήφους του 5% τουλάχιστον των ψηφισάντων µελών.
Τις έδρες που αδυνατούν να καλυφθούν από τις κατηγορίες τους για τον παραπάνω
λόγο ή διότι δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες καλύπτουν οι µη εκλεγέντες
υποψήφιοι που διαθέτουν τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.
Κάθε κατηγορία δεν µπορεί να εκπροσωπηθεί µε περισσότερα από 2 µέλη στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο και το δικαίωµα µετακυλίεται στον αµέσως επόµενο
πλειοψηφίσαντα άλλης κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο υποψήφιος
κατηγορίας που δεν εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σε περίπτωση που δύο κατηγορίες που δεν εκπροσωπούνται ισοψηφούν, εκλέγεται
ο υποψήφιος που η κατηγορία του έχει λάβει τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων. Εάν και
ως προς το συνολικό αριθµό ψήφων υπάρχει ισοψηφία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
κατηγοριών, εκλέγεται ο υποψήφιος της κατηγορίας µε τον µεγαλύτερο αριθµό
τακτικών µελών.
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Όταν µια κατηγορία δεν εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µπορεί να
αποστείλει αντιπρόσωπό της κατά τη συνεδρίασή του ως εισηγητή των θεµάτων του
κλάδου που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συγκεκριµένης
συνεδρίασης και, γενικότερα, να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου,
συµβουλευτικά, χωρίς ψήφο.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ανάδειξή του να συνεδριάσουν στα γραφεία του Κέντρου, παρουσία
της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η (µυστική)
ψηφοφορία για την εκλογή του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου, του Γενικού
Γραµµατέα, του Ταµία, του αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα και του αναπληρωτή
Ταµία. Οφείλουν επίσης, εντός µίας εβδοµάδας από την εκλογή τους, να παραλάβουν
από το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλα τα απαραίτητα στοιχεία και το υλικό
που θα τους επιτρέψουν ν’ ασκήσουν κυριαρχικά τα καθήκοντά τους.
Τα µέλη του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν την υποχρέωση να
ενηµερώσουν το νεοεκλεγέν Συµβούλιο, συµµετέχοντας, εάν και εφόσον κληθούν,
µέσα στο πρώτο δίµηνο της θητείας του, στις συνεδριάσεις του προς ενηµέρωση ή
διευκρίνιση εκκρεµών θεµάτων.
Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα
µέλη του ή τέσσερα µέλη µε αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. Οι αποφάσεις του
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση λαµβάνεται µε
την ψήφο του Προέδρου.
Το Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο µία φορά τον µήνα και αποφασίζει
για όλα τα ζητήµατα, εκτός από εκείνα που µε το παρόν καταστατικό ανατίθενται
στον Πρόεδρο, στον Ταµία ή στον Γραµµατέα και από εκείνα για τα οποία απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα µέλη της ∆ιοίκησης του Κέντρου δεν αµείβονται ούτε µπορούν να παρέχουν στο
Κέντρο την εργασία τους µε όρους εξαρτηµένης εργασίας ούτε να συνάπτουν µε την
Κέντρο συµβάσεις επ’ αµοιβή για προσφορά οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών που
αποβλέπουν σε κέρδος µε την ανάληψη έργου, προµήθειας ή άλλης παροχής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή εµπρόθεσµα τα κατά
την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιολογητικά.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που δεν παρέστη σε τέσσερις (4) συνεχόµενες
συνεδριάσεις, χωρίς δικαιολογηµένη αιτία ή ειδική άδεια του Συµβουλίου, θεωρείται
ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται µε τον πρώτο κατά σειρά ψήφων υποψήφιο που
δεν εξελέγη στην τελευταία Γενική Συνέλευση.

8. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον κάθε Αρχής -∆ιοικητικής και
∆ικαστικής-, κάθε ∆ικαστηρίου οποιασδήποτε αρµοδιότητας, βαθµού και
δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συµβούλιο
Επικρατείας και κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Προΐσταται στις συνεδριάσεις
του Συµβουλίου, υπογράφει τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα µαζί µε τον Γενικό
Γραµµατέα και συνυπογράφει µε τον Ταµία όλα τα αποδεικτικά των οικονοµικών
συναλλαγών. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον
Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο
αναπληρώνει το αρχαιότερο µέλος του Συµβουλίου, που δεν έχει άλλο αξίωµα µέσα
σ’ αυτό.
Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων, το µητρώο των µελών, τη σφραγίδα , το πρωτόκολλο και το
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αρχείο του Κέντρου. Συντάσσει και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά και
όλα τα έγγραφα.
Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας εκλέγεται ένας/µία Σύµβουλος από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας βοηθά το Γενικό
Γραµµατέα σε όλες του τις αρµοδιότητες και τον αναπληρώνει κατά την απουσία του.
Ο Ταµίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωµές µε εντάλµατα που
υπογράφονται από αυτόν και προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραµµατέα. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για
την οικονοµική κατάσταση του Κέντρου. Συντάσσει και υποβάλλει στην Τακτική
Γενική Συνέλευση τον ετήσιο Ισολογισµό και Απολογισµό. Αναπληρωτής Ταµίας
εκλέγεται ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος και αναλαµβάνει
τα παραπάνω καθήκοντα σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Ταµία, µετά από
έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εάν η απουσία του Ταµία προβλέπεται ότι θα
παραταθεί πέραν των δύο µηνών, τότε ο τελευταίος οφείλει να παραδώσει στον
αναπληρωτή του ολόκληρο το ταµείο και τα δικαιολογητικά της διαχείρισης του.

9. ΕΦΟΡΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει τους Έφορους Βιβλιοθήκης και ∆ηµοσίων
Σχέσεων, οι οποίοι µετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του ως εισηγητές των
ζητηµάτων της αρµοδιότητας τους, µε τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Ο Έφορος Βιβλιοθήκης έχει την επιµέλεια της Βιβλιοθήκης του Κέντρου
και φροντίζει για τον εµπλουτισµό της είτε µε την αγορά σχετικού υλικού, µέσα στα
όρια του προβλεπόµενου γι’ αυτόν τον σκοπό κονδυλίου του προϋπολογισµού, είτε
µε πρόκληση δωρεών. Υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση όσων έχει πράξει.
β. Ο Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων αναλαµβάνει κάθε εκδήλωση που σχετίζεται
µε την δηµόσια εικόνα του Κέντρου και απευθύνεται σε ευρύ ή ειδικό κοινό, έτσι
όπως η αφορµή, το περιεχόµενο και ο σκοπός της προσδιορίζεται στην σχετική
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου.
Η επιλογή των Εφόρων γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεταξύ των
ταµειακώς ενήµερων µελών του Κέντρου. Τα µέλη που αναλαµβάνουν τα
προπεριγραφόµενα καθήκοντα επιλέγονται µε κριτήριο την ιδιαίτερα αποδεδειγµένη
εµπειρία τους στους σχετικούς τοµείς και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν
εκδηλώσει την σχετική επιθυµία τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγγράφως πέντε
(5) ηµέρες πριν την σχετική συνεδρίαση του. Η επιλογή τους γίνεται κατόπιν
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

10. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά µέλη του Κέντρου, που έχουν
εκπληρώσει τις προβλεπόµενες από το καταστατικό και τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου οικονοµικές υποχρεώσεις τους. Μόνο αυτά τα µέλη
µπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Κάθε τακτικό µέλος, που είναι παρόν στη Γενική Συνέλευση, µπορεί,
εξουσιοδοτηµένο µε έγγραφη ειδική εντολή, να αντιπροσωπεύει ένα ακόµα τακτικό
µέλος, που έχει δικαίωµα ψήφου αλλά απουσιάζει για σοβαρούς λόγους οι οποίοι
αναφέρονται στην εξουσιοδότηση.
Η Γενική Συνέλευση, που αποτελεί το ανώτατο όργανο του Κέντρου, έχει την
εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ∆ιοίκησης, ψηφίζει και τροποποιεί το
Καταστατικό και εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την Εξελεγκτική και
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Εφορευτική Επιτροπή. Εγκρίνει τον Ισολογισµό και τον Απολογισµό κάθε έτους,
όπως και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που υποβάλλονται υποχρεωτικά σ’
αυτήν για έγκριση µέσα σε τρεις (3) µήνες από την λήξη του οικονοµικού έτους.
Εγκρίνει, επίσης, τον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, αποφασίζει για την
τύχη και την περιουσία του Κέντρου σε περίπτωση διάλυσής του και για κάθε
υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα από τα αρχαιότερα µέλη της για Πρόεδρο και ένα
από τα νεότερα για Γραµµατέα.

11. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρία µία φορά το χρόνο για την
διεξαγωγή των τακτικών της εργασιών και σε έκτακτη κάθε φορά που θα κληθεί από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που ενεργεί είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από έγγραφη
αίτηση του ενός πέµπτου (1/5) τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών
του Κέντρου. Τα µέλη καλούνται σε Γενική Συνέλευση εγγράφως, µε προσωπικές
προσκλήσεις που περιγράφουν µε ακρίβεια τα προς συζήτηση θέµατα (ηµερήσια
διάταξη) και τους αποστέλλονται δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα
ηµεροµηνία και δηµοσιεύονται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστο του αριθµού των τακτικών µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου και δεν
οφείλουν συνδροµές στο Κέντρο. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση καλείται πάλι
µέσα σε οκτώ ηµέρες, οπότε λογίζεται σε απαρτία οποιοσδήποτε κι αν είναι ο
αριθµός των παρισταµένων τακτικών µελών.
Στην Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων τακτικών µελών. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στην ηµερήσια
διάταξη, είναι άκυρη.
Για την τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία των δύο τρίτων
(2/3) τουλάχιστο των τακτικών µελών που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα και
πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

12. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει 3µελή Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει την
οικονοµική διαχείριση κάθε έτους αναφορικά µε όλα τα πραγµατοποιθέντα έσοδα και
τις πηγές τους, όπως και µε τις πραγµατοποιθείσες δαπάνες. Η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση µε το πόρισµά της στην αµέσως επόµενη στο υπόλογο έτος Γενική
Συνέλευση, µέσα στο τρίµηνο από τη λήξη του οικονοµικού έτους.

13. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λογοδοτεί για τα
πεπραγµένα του και υποβάλλει τον απολογισµό του έτους που έληξε. Το οικονοµικό
έτος λογίζεται από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Η Γενική Συνέλευση προβαίνει κάθε δύο χρόνια σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
των οργάνων της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:
α. Εκλέγει τον Προέδρο της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Νόµου περί Σωµατείων.
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β. Εκλέγει ένα µέλος αδιαµφισβήτητου κύρους για Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής, το οποίο, στη συνέχεια, προτείνει δύο µέλη τα οποία αναλαµβάνουν την
συλλογή των ψήφων.
γ. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαµβάνει από τον Γραµµατέα τα ψηφοδέλτια και τα
διανέµει στα παρόντα µέλη και σ’ αυτούς που έχουν έγκυρη εξουσιοδότηση µε
επιστολή.
δ. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να είναι ενιαίο, να αναγράφει καθαρά τις κατηγορίες των
επαγγελµάτων που θα εκπροσωπηθούν στο Συµβούλιο και τους υποψηφίους της κάθε
κατηγορίας µε αλφαβητική σειρά. Σε ειδικό χώρο αναγράφονται οι υποψήφιοι για
την Εξελεγκτική Επιτροπή.
ε. Κάθε µέλος βάζει ένα σταυρό µπροστά από το επώνυµο του υποψηφίου της
εκλογής του για την κάθε κατηγορία. Έτσι, µπορούν να βάλουν συνολικά έως εννέα
(9) σταυρούς για την εκλογή των µελών τους ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και τρεις (3)
για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο µε περισσότερους
σταυρούς από τους παραπάνω, είναι άκυρο.
στ. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, πριν από την ψηφοφορία, ονοµαστική
κατάσταση των παρόντων µελών. Κατά την συλλογή των σφραγισµένων φακέλων
ψηφοφορίας, σηµειώνεται στην κατάσταση δίπλα στο όνοµα του µέλους που
παραδίνει τον φάκελο η ένδειξη (Α). Τις εξουσιοδοτικές επιστολές η Εφορευτική
Επιτροπή τις παραλαµβάνει µαζί µε τον φάκελο ψηφοφορίας του απόντος µέλους και
σηµειώνει στην κατάσταση το όνοµα του εξουσιοδοτηµένου παρόντος µέλους µαζί µε
την ένδειξη (Β).

14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Την ηµέρα των αρχαιρεσιών τα µέλη µπορούν να ψηφίζουν και µε
ηλεκτρονική
ψηφοφορία (remote e-voting). O ψηφοφόρος µπορεί να ψηφίσει, κατά την
ηµεροµηνία και τις προβλεπόµενες ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, από
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ηλεκτρονική κάλπη) εγκατεστηµένους οπουδήποτε,
αρκεί να είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο. Από την ηµέρα ανακοίνωσης των
εκλογών και µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν την διεξαγωγή τους, όσοι επιθυµούν να
ψηφίσουν ηλεκτρονικά πρέπει να κάνουν αίτηση για να λάβουν από το Κέντρο ένα
µυστικό κωδικό µε τον οποίο θα ψηφίσουν στην ειδική, συγκεκριµένη φόρµα
«ηλεκτρονικής κάλπης» στην ιστοσελίδα του Κέντρου (www.hellastheatre.gr).
Η καταµέτρηση των ηλεκτρονικών ψήφων γίνεται κανονικά µετά το τέλος της
διαδικασίας της ψηφοφορίας και µετά την καταµέτρηση των υπόλοιπων ψήφων. Η
όλη διαδικασία εποπτεύεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Για την διαδικασία αυτή,
προβλέπεται εγκατάσταση
ειδικού υπολογιστή στον χώρο διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών, για την συλλογή και καταµέτρηση των ψήφων.
Η διασφάλιση της µυστικότητας της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια και σωστή
λειτουργία της διαδικασίας αυτής θεωρούνται πρώτιστης σηµασίας.
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15. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Με το τέλος της ψηφοφορίας και το άνοιγµα της κάλπης, η Εφορευτική Επιτροπή
προχωρά στην καταµέτρηση των φακέλων και συγκρίνει τον αριθµό τους µε το
άθροισµα των ενδείξεων στην κατάσταση.
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους και
εποπτεύει την σωστή καταγραφή των σταυρών προτίµησης στην µερίδα των
υποψηφίων. Εν συνεχεία, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρά στην καταµέτρηση των
ηλεκτρονικών ψήφων. Η ανάγνωση των ονοµάτων γίνεται δυνατά εις επήκοον όλων.
Ο Πρόεδρος κάνει την οριστική καταµέτρηση και ανακοινώνει τα ονόµατα των
εκλεγµένων.
Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συντάσσει
το πρακτικό της ψηφοφορίας, που υπογράφεται και από τα τρία (3) µέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται στο νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αµέσως µόλις αυτό συγκροτηθεί σε σώµα, µαζί µε το υπόλοιπο υλικό της
ψηφοφορίας.

16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Κέντρο µπορεί να διαλυθεί µόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Για την απόφαση της διάλυσης απαιτείται να είναι παρόντα τα τέσσερα
πέµπτα (4/5) των τακτικών µελών του και ύστερα από πλειοψηφία των τεσσάρων
πέµπτων (4/5) των παρόντων µελών. Η περιουσία του Κέντρου περιέρχεται σε
πολιτισµικούς φορείς ή οργανισµούς τους οποίους επιλέγει η Γενική Συνέλευση που
αποφασίζει τη διάλυση του Κέντρου.

17. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Μιχαήλ Μαρµαρινός

Θεόδωρος Αµπαζής

10

