
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

Άρθρο 78  

Σωματείον  

Ένωσις προσώπων επιδιώκουσα σκοπόν μη κερδοσκοπικόν αποκτά προσωπικότητα δια της 

εγγραφής εις το επί τούτω δημόσιον βιβλίον (σωματείον), τηρούμενον παρά τω πρωτοδικείω 

της έδρας αυτού. Προς σύστασιν σωματείου απαιτούνται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα.  

Άρθρο 79  

Αίτησις εγγραφής σωματείου  

Προς εγγραφήν του σωματείου εις το βιβλίον υποβάλλεται εις το πρωτοδικείον αίτησις των 

ιδρυτών ή της διοικήσεως του σωματείου. Εις την αίτησιν επισυνάπτονται η συστατική πράξις, 

τα ονόματα των μελών της διοικήσεως και το καταστατικόν υπογεγραμμένον υπό των μελών 

και φέρον χρονολογίαν.  

Άρθρο 80  

Καταστατικόν σωματείου  

Το καταστατικόν δέον επί ποινή ακυρότητος να καθορίζει:  

1) τον σκοπόν, την επωνυμίαν και την έδραν του σωματείου .  

2) τους όρους της εισόδου, αποχωρήσεως και αποβολής των μελών, ως και τα δικαιώματα 

και τας υποχρεώσεις αυτών .  

3) τους πόρους του σωματείου.  

4) τον τρόπον της δικαστικής και εξωδίκου αντιπροσωπεύσεως του σωματείου .  

5) τα όργανα της διοικήσεως του σωματείου ως και τους όρους του καταρτισμού και της 

λειτουργίας αυτής και της παύσεως  

των οργάνων αυτής .  

6) τους όρους, υφ' ους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευσις των μελών .  

7) τους όρους της τροποποιήσεως του καταστατικού.  

8) τους όρους της διαλύσεως του σωματείου.  

Άρθρο 81  

Απόφασις εγγραφής σωματείου  

Το πρωτοδικείον, εφ' όσον συντρέχουσιν οι νόμιμοι όροι, δέχεται την αίτησιν και διατάσσει:  

1) την δια του τύπου δημοσίευσιν περιλήψεως του καταστατικού περιεχούσης τα ουσιώδη αυτού 

στοιχεία .  

2) την εγγραφήν του σωματείου εις το βιβλίον των σωματείων. Η εγγραφή αύτη περιλαμβάνει το όνομα 

και την έδραν του σωματείου, την χρονολογίαν του κατάστατικού, τα μέλη της διοικήσεως και τους 

περιοριστικούς αυτής όρους. Το καταστατικόν βεβαιούμενον υπό του προέδρου του δικαστηρίου 

κατατίθεται εις το αρχείον αυτού.  



Άρθρο 82  

Κατά της αποφάσεως του πρωτοδικείου επιτρέπεται μόνον έφεσις. Δικαίωμα εφέσεως κατά της 

απορριπτούσης την αίτησιν αποφάσεως έχει μόνον ο αιτήσας, κατά δε της δεχομένης την αίτησιν μόνον 

η εποπτεύουσα αρχή.  

Άρθρο 83  

Χρόνος αφ‘ ου υπάρχει το σωματείον  

Το σωματείον αποκτά προσωπικότητα από της εγγραφής εις το επί τούτω βιβλίον. Η εγγραφή γίνεται 

άμα ως η διατάσσουσα αυτήν απόφασις καταστή  τελεσίδικος.  

Άρθρο 84  

Εγγραφή τροποποιήσεως καταστατικού  

Πάσα τροποποίησις του καταστατικού ισχύει μόνον μετά την εγγραφήν αυτής εις το βιβλίον κατά τας 

διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82.  

Άρθρο 85  

Σημείωσις διαλύσεως σωματείου  

Η διάλυσις του σωματείου οπωσδήποτε επερχομένη ως και τα ονόματα των εκκαθαριστών σημειούνται 

εις το βιβλίον των σωματείων παραπλεύρως της εγγραφής.  

Η σημείωσις γίνεται αιτήσει της διοικήσεως του σωματείου ή της προκαλεσάσης την διάλυσιν αρχής.  

Άρθρο 86  

Είσοδος νέων μελών  

Εφ ‘ όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε.  

Άρθρο 87  

Αποχώρησις μελών  

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσωσι του σωματείου. Η αποχώρησις δέον να γνωστοποιήται τρεις 

τουλάχιστον μήνας προ της λήψεως του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού.  

Άρθρο 88  

Αποβολή μελών  

Αποβολή μέλους επιτρέπεται:  

1) καθ'  ας περιπτώσεις προβλέπει το καταστατικόν.  

2) εάν συντρέχη σπουδαίος λόγος και αποφασίση περί τούτου η συνέλευσις. Το 

αποβληθέν μέλος εντός δύο μηνών, αφ' ης εγνωστοποιήθη εις αυτό η περί αποβολής απόφασις, 

δικαιούται εις προσφυγήν ενώπιον του προέδρου των πρωτοδικών εάν η αποβολή εγένετο εναντίον των 

όρων του καταστατικού, ή αν δεν συνέτρεχον προς ταύτην σπουδαίοι λόγοι.  

Άρθρο 89  

Ισοτιμία μελών  

Πάντα τα μέλη του σωματείου έχουσιν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα 

απονέμονται ή αφαιρούνται τη συναινέσει πάντων των μελών .  

Άρθρο 90  

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξελθόντων μελών  

Μέλη του σωματείου εξελθόντα ουδέν δικαίωμα έχουσιν επί της περιουσίας του σωματείου. Εις κατα 

βολήν της εισφοράς αυτών ευθύνονται αναλόγως του χρόνου, καθ' ον διετέλεσαν μέλη.  

Άρθρο 91  



Αμεταβιβαστον ιδιότητος μέλους  

Η ιδιότης του μέλους, εφ , όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, είναι ανεπίδεκτος 

αντιπροσωπεύσεως και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.  

Άρθρο 92  

Διοίκησις σωματείου  

Η διοίκησις του σωματείου, εφ , όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, αποτελείται εκ μελών του 

σωματείου  

Άρθρο 93  

Συνέλευσις σωματείου  

Η συνέλευσις των μελών αποτελεί το ανώτατον όργανον του σωματείου και αποφασίζει περί πάσης 

υποθέσεως αυτού μη υπαγομένης εις την αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η συνέλευσις, εφ' όσον το 

καταστατικόν δεν ορίζει άλλως, ιδία εκλέγει τα πρόσωπα της διοικήσεως, αποφασίζει περί της εισόδου ή 

αποβολής μέλους, περί  

εγκρίσεως του ισολογισμού, περί μετάβολής του σκοπού του σωματείου, περί τροποποιήσεως του 

καταστατικού και περί διαλύσεως του σωματείου.  

Άρθρο 94  

Έργον της συνελεύσεως  

Η συνέλευσις έχει την εποπτείαν και τον έλεγχον των οργάνων της διοικήσεως 

και δικαιούται οποτεδήποτε να παύει αυτά, επιφυλαττομένου του δικαιώματος 

τουτων προς απαίτησιν της συμφωνηθείσης αμοιβής. Το προς παύσιν 

δικαίωμα της συνελεύσεως δεν δύναται δια του καταστατικού να περιορισθεί, 

εφ' όσον η παύσις των οργάνων υπαγορεύεται εκ σπουδαίων λόγων και ιδία 

ένεκα βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων αυτών, ή ανικανότητος προς 

τακτικήν διαχείρισιν.  

Άρθρο 95  

Σύγκλησις  

Η συνέλευσις συγκαλείται υπό της διοικήσεως, καθ' ας περιπτώσεις ορίζει το καταστατικόν, ή οσάκις 

τούτο επιβάλλεται εκ του συμφέροντος του σωματείου.  

Άρθρο 96  

Η συνέλευσις συγκαλείται εάν ζητήσει τούτο ο υπό του καταστατικού οριζόμενος αριθμός μελών. Εν 

ελλείψει τοιούτου ορισμού, δύναται να ζητήσει την σύγκλησιν το εν πέμπτον των μελών δι, εγγράφου 

αιτήσεως αναγραφούσης τα συζητητέα θέματα. Εάν η αίτησις δεν εισακουσθή, ο πρόεδρος των 

πρωτοδικών δύναται να εξουσιοδοτήση τους αιτούντας όπως συγκαλέσωσι την συνέλευσιν και να 

ρυθμίση τα της προεδρίας αυτής.  

Άρθρο 97  

Λήψις αποφάσεων συνελεύσεως  

αι αποφάσεις συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των 

παρόντων μελών. Απόφασις επί θέματος μη αναγραφέντος εν τη προσκλήσει 

είναι άκυρος Η απόφασις δύναται να ληφθεί και άνευ συνελεύσεως των μελών, 

εάν πάντα τα μέλη δηλώσωσιν εγγράφως την συναίνεσιν αυτών επί τινος 

προτάσεως.  



Άρθρο 98  

Δεν δικαιούται εις ψήφον μέλος τι, εάν η απόφασις αφορά την επιχείρησιν δικαιοπραξίας ή την έγερσιν ή 

κατάργησιν δίκης μεταξύ του σωματείου αφ , ενός και του μέλους αφ' ετέρου, ή του συζύγου αυτού, ή 

συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.  

Άρθρο 99  

Προς λήψιν αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως του σωματείου, 

απαιτείται η παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 

παρόντων.  

Άρθρο 100  

Προς λήψιν αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεσις πάντων 

των μελών. Η συναίνεσις των απόντων δίδεται εγγράφως.  

Άρθρο 101  

Ακυρότης αποφάσεως συνελεύσεως  

Απόφασις της συνελεύσεως αντικειμένη εις τον νόμον ή το καταστατικόν είναι άκυρος. Η ακυρότης 

κηρύσσεται υπό του δικαστηρίου επί τη αγωγή μέλους μη συναινέσαντος ή παντός έχοντος έννομον 

συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά παρέλευσιν εξ μηνών από της αποφάσεως της συνελεύσεως. Η 

κηρύττουσα την ακυρότητα απόφασις ισχύει υπέρ και κατά πάντων.  

Άρθρο 102  

Ο πρόεδρος των πρωτοδικών, αιτήσει της διοικήσεως του σωματείου ή μέλους αυτού ή του 

εισαγγελέως, δύναται να αναστείλη την εκτέλεσιν αποφάσεως ακύρου.  

Άρθρο 103  

Διάλυσις σωματείου  

Το σωματείον διαλύεται κατά πάντα χρόνον δι'  απόφάσεως της συνελεύσεως των μελών.  

Άρθρο 104  

Το σωματείον διαλύεται καΘ , ας περιπτώσεις ορίζει περί τούτου το καταστατικόν. Το σωματείον 

διαλύεται άμα ως τα μέλη αυτού εμειώθησαν εις ολιγώτερα των δέκα.  

Άρθρο 105  

Το σωματείον δύναται να διαλυθή δι ' αποφάσεως του πρωτοδικείου επί τη αιτήσει της διοικήσεως του 

σωματείου ή του ενός πέμπτου των μελών , ή της εποπτευούσης αρχής  

1) εάν λόγω μειώσεως του άριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβαίνη αδύνατος η ανάδειξις 

διοικήσεως, ή εν γένει καθίσταται αδύνατος η εξακολούθησις του σωματείου συμφώνως προς το 

καταστατικόν.  

2) εάν εξεπληρώθη ο σκοπός του σωματείου, ή αν ένεκα μακράς αδρανείας συνάγεται εγκατάλειψις του 

σκοπού αυτού .  

3) εάν το σωματείο επιδιώκει σκοπόν διάφορον του εν τω καταστατικώ καθοριζομένου, ή αν ο σκοπός ή 

η λειτουργέα του σωματείου απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την δημόσιαν τάξιν. Η 

απόφασις του πρωτοδικείου υπόκειται μόνον εις έφεσιν.  

Άρθρο 106  

Περιουσία διαλυθέντος σωματείου  

Η περιουσία του διαλυθέντος σωματείου εν ουδεμιά περιπτώσει διανέμεται μεταξύ των μελών.  



Άρθρο 107  

Ενώσεις μη αποτελούσαι σωματεία  

Επί ενώσεως προσώπων προς επιδίωξιν σκοπού μη αποτελούσης σωματείον, εφ , όσον δεν ορίζεται 

άλλως ισχύουσιν αι περί εταιρείας διατάξεις. . Αμα ως η ένωσις αύτη μετατραπεί εις σωματείον, η 

μεταβίβασις της περιουσιας εις τούτο γίνεται κατά τας κοινάς διατάξεις.  

Άρθρο 108  

Ίδρυμα  

Εάν δι’ , Ιδρυτικής πράξεως ετάχθη περιουσία προς εξυπηρέτησιν ωρισμένου σκοπού, το ίδρυμα 

αποκτά προσωπικότητα δια βασιλικού διατάγματος εγκρίνοντος την σύστασιν αυτού.  

Άρθρο 109  

Ιδρυτική πράξις  

Η ιδρυτική πράξις γένεται είτε δια δικαιοπραξίας εν ζωή είτε δια διατάξεως τελευταίας βουλήσεως. Η εν 

ζωή δικαιοπραξία απαιτείται να γίνει δια συμβολαιογραφικού εγγράφου.  

Άρθρο 110  

Περιεχόμενον αυτής  

Εν τη ιδρυτική πράξει δέον να καθορίζεται ο σκοπός του ιδρύματος, η αφιερουμένη περιουσία και ο 

οργανισμός αυτού. Ο οργανισμός δύναται να ορισθή ή να συμπληρωθή ή τροποποιηθή και δια του 

εγκρίνοντος το ίδρυμα διατάγματος, τηρουμενης της θελήσεως του ιδρυτού. Η συμπλήρωσις ή 

τροποποίησις δύναται να  

γίνει υπό τους αυτούς όρους και δια μεταγενεστέρου διατάγματος, επιφυλαττομένης της διατάξεως του 

άρθρου 119.  

Άρθρο 111  

Ανάκλησις ιδρυτικής πράξεως.  

Αιτήσει του ιδρυτού το δικαστήριον δύναται να επιτρέψη την ανάκλησιν της Ιδρυτικής πράξεως:  

1) ένεκα επιγενομένης απορίας του ιδρυτού .  

2) ένεκα σπουδαίων λόγων δικαιολογούντων την ανάκλησίν. Μετά την έκδοσιν του διατάγματος δεν 

χωρεί αίτησις περί ανακλήσεως.  

Άρθρο 112  

Έγκρισις ιδρύματος  

Η έγκρισις του ιδρύματος προκαλείται αυτεπαγγέλτως υπό της προς τούτο αρμοδίας αρχής.  

Άρθρο 113  

Υποχρεώσεις ιδρυτού  

Ο ιδρυτής από της συστάσεως του ιδρύματος υποχρεούται να μεταβιβάση εις τούτο την υπ' αυτού 

ταχθείσαν περιουσίαν. Δικαιώματα μεταβιβαζόμενα απλώς δι , εκχωρήσεως, ελλείψει εναντίας 

βουλήσεως του ιδρυτού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως άμα τη συστάσει του Ιδρύματος.  

Άρθρο 114  

Ίδρυσις μετά θάνατον ιδρυτού  

Ίδρυμα συσταθέν μετά θάνατον του ιδρυτού, ως προς την ταχθείσαν υπέρ αυτού περιουσίαν λογίζεται 

υφιστάμενον κατά τον χρόνον του θανάτου του Ιδρυτού.  

Άρθρο 115  

Δικαιώματα δανειστών και μεριδούχων  



Η σύστασις του ιδρύματος, έναντι των πιστωτών και των νομίμων μεριδούχων του ιδρυτού, υπόκειται εις 

προσβολήν κατά τας περί δωρεών διατάξεις.  

Άρθρο 116  

Δικαιώματα ωφελουμένων προσώπων  

Τα εκ του σκοπού του ιδρύματος ωφελούμενα πρόσωπα έχουσι κατά τούτου αγωγήν. Εάν τα πρόσωπα 

ταύτα δεν προσδιορίζωνται επαρκώς εκ της ιδρυτικής πράξεως ο προσδιορισμός γίνεται υπό της 

διοικήσεως του ιδρύματος κατ' εύλογον κρίσιν.  

Άρθρο 117  

Τέλος ιδρύματος  

Το Ίδρυμα παύει υφιστάμενον καθ' ας περιπτώσεις ορίζεται τούτο εν τη ιδρυτική πράξει ή τω οργανισμώ 

αυτού.  

Άρθρο 118  

Το ίδρυμα διαλύεται δια βασιλικού διατάγματος:  

1) εάν ο σκοπός αυτού εξεπληρώθη ή απέβη ανέφικτος.  

2) εάν εξέκλινε του σκοπού του, ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία αυτού απέβη παράνομος ή ανήθικος ή 

αντίθετος προς την δημοσίαν τάξιν.  

Άρθρο 119  

Μεταβολή οργανισμού  

Αιτήσει της διοικήσεως του ιδρύματος δύναται να μεταβληθή ο οργανισμός αυτού, και εναντίον έτι της 

θελήσεως του ιδρυτού, εάν η μεταβολή αύτη επιβάλλεται προς συντήρησιν της περιουσίας του 

Ιδρύματος ή εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού.  

Άρθρο 120  

Μετατροπή σκοπού  

Εάν ο σκοπός του ιδρύματος κατέστη ανέφικτος, δια βασιλικού διατάγματος προκαλουμένου υπό της 

αρμοδίας αρχής δύναται να δοθή εις το ίδρυμα έτερος παρεμφερής σκοπός κατά την πιΘανωτέραν 

θέλησιν του ιδρυτού.  

Άρθρο 121  

Η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξέως κατά τας υπέρ δημοσίου ή 

κοινωφελούς σκοπού διατάξεις αυτής, απαγορεύεται. Εξαιρετικώς δύναται δι , ειδικού νόμου, όταν η 

θέλησις του ιδρυτού  

αποβαίνη απολύτως απραγματοποίητος να διατεθή η ταχθείσα περιουσία προς άλλον παρεμφερή 

σκοπόν. 

 


