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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ     ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ     ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ    
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ    
 
    Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί 
σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την 
Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς:Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς:Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς:Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς:    
    α) Να βοηθήσουµε στη λύση των τοπικών προβληµάτων πουα) Να βοηθήσουµε στη λύση των τοπικών προβληµάτων πουα) Να βοηθήσουµε στη λύση των τοπικών προβληµάτων πουα) Να βοηθήσουµε στη λύση των τοπικών προβληµάτων που    
παρουσιάζονται κατά καιρούς.παρουσιάζονται κατά καιρούς.παρουσιάζονται κατά καιρούς.παρουσιάζονται κατά καιρούς.    
    β) Να αναπτύξουµε µια ευρύτερη πνευµατική κίνηση που να β) Να αναπτύξουµε µια ευρύτερη πνευµατική κίνηση που να β) Να αναπτύξουµε µια ευρύτερη πνευµατική κίνηση που να β) Να αναπτύξουµε µια ευρύτερη πνευµατική κίνηση που να 
ευνοήσει την κοινωνική βελτίωση και την καλυτέρευση της ζωής.ευνοήσει την κοινωνική βελτίωση και την καλυτέρευση της ζωής.ευνοήσει την κοινωνική βελτίωση και την καλυτέρευση της ζωής.ευνοήσει την κοινωνική βελτίωση και την καλυτέρευση της ζωής.    
    γ) Να αναβιώσουµε τα έθιµα του τόπου.γ) Να αναβιώσουµε τα έθιµα του τόπου.γ) Να αναβιώσουµε τα έθιµα του τόπου.γ) Να αναβιώσουµε τα έθιµα του τόπου.    
    δ) Να συγκεντρώσουµε λαογραφικό υλικό (παροιµίες, ποιήµατα, δ) Να συγκεντρώσουµε λαογραφικό υλικό (παροιµίες, ποιήµατα, δ) Να συγκεντρώσουµε λαογραφικό υλικό (παροιµίες, ποιήµατα, δ) Να συγκεντρώσουµε λαογραφικό υλικό (παροιµίες, ποιήµατα, 
τραγούδτραγούδτραγούδτραγούδια).ια).ια).ια).    
    
    Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1οοοο    
α) Η µελέτη των κοινωνικών, µορφωτικών και εκπολιτιστικών α) Η µελέτη των κοινωνικών, µορφωτικών και εκπολιτιστικών α) Η µελέτη των κοινωνικών, µορφωτικών και εκπολιτιστικών α) Η µελέτη των κοινωνικών, µορφωτικών και εκπολιτιστικών 
προβληµάτων και των προβληµάτων τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος.προβληµάτων και των προβληµάτων τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος.προβληµάτων και των προβληµάτων τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος.προβληµάτων και των προβληµάτων τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος.    
β) Η δηµιουργία διαφόρων τµηµάτων όπως:β) Η δηµιουργία διαφόρων τµηµάτων όπως:β) Η δηµιουργία διαφόρων τµηµάτων όπως:β) Η δηµιουργία διαφόρων τµηµάτων όπως:    

1.1.1.1. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.    
2.2.2.2. Λαογραφικό Μουσείο (Συγκρότηση λαογραφικού αρχείΛαογραφικό Μουσείο (Συγκρότηση λαογραφικού αρχείΛαογραφικό Μουσείο (Συγκρότηση λαογραφικού αρχείΛαογραφικό Μουσείο (Συγκρότηση λαογραφικού αρχείου).ου).ου).ου).    
3.3.3.3. Προβολές Κινηµατογραφικών ταινιών.Προβολές Κινηµατογραφικών ταινιών.Προβολές Κινηµατογραφικών ταινιών.Προβολές Κινηµατογραφικών ταινιών.    
4.4.4.4. Θεατρική οµάδα. ∆ιοργάνωση θεατρικών παραστάσεωνΘεατρική οµάδα. ∆ιοργάνωση θεατρικών παραστάσεωνΘεατρική οµάδα. ∆ιοργάνωση θεατρικών παραστάσεωνΘεατρική οµάδα. ∆ιοργάνωση θεατρικών παραστάσεων    
5.5.5.5. Μουσική και χορωδιακή οµάδα.Μουσική και χορωδιακή οµάδα.Μουσική και χορωδιακή οµάδα.Μουσική και χορωδιακή οµάδα.    
6.6.6.6. Χορευτικό συγκρότηµα.Χορευτικό συγκρότηµα.Χορευτικό συγκρότηµα.Χορευτικό συγκρότηµα.    
7.7.7.7. Αίθουσα πνευµατικών εκδηλώσεων (Εκθέσεις, ∆ιαλέξεις)Αίθουσα πνευµατικών εκδηλώσεων (Εκθέσεις, ∆ιαλέξεις)Αίθουσα πνευµατικών εκδηλώσεων (Εκθέσεις, ∆ιαλέξεις)Αίθουσα πνευµατικών εκδηλώσεων (Εκθέσεις, ∆ιαλέξεις)    

    
    Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2οοοο    
α) Ο σύλλογος βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότα) Ο σύλλογος βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότα) Ο σύλλογος βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότα) Ο σύλλογος βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας µεταξύ ητας µεταξύ ητας µεταξύ ητας µεταξύ 
των µελών του.των µελών του.των µελών του.των µελών του.    
β) Όλα τα µέλη, µε σκοπό να εξασφαλιστούν σ’ όλους τα δικαιώµατα β) Όλα τα µέλη, µε σκοπό να εξασφαλιστούν σ’ όλους τα δικαιώµατα β) Όλα τα µέλη, µε σκοπό να εξασφαλιστούν σ’ όλους τα δικαιώµατα β) Όλα τα µέλη, µε σκοπό να εξασφαλιστούν σ’ όλους τα δικαιώµατα 
και τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την ιδιότητά τους σαν µέλη, και τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την ιδιότητά τους σαν µέλη, και τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την ιδιότητά τους σαν µέλη, και τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την ιδιότητά τους σαν µέλη, 
οφείλουν να εκπληρώσουν µε καλή πίστη τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώσουν µε καλή πίστη τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώσουν µε καλή πίστη τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώσουν µε καλή πίστη τις υποχρεώσεις που 
ανέλαβαν σύµφωνα µε το παρόν καταστατικανέλαβαν σύµφωνα µε το παρόν καταστατικανέλαβαν σύµφωνα µε το παρόν καταστατικανέλαβαν σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό.ό.ό.ό.    
    

Μέλη του συλλόγουΜέλη του συλλόγουΜέλη του συλλόγουΜέλη του συλλόγου    
    Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3οοοο    
Αρχικά µέλη του Συλλόγου είναι όσοι κάτοικοι υπέγραψαν το παρόν Αρχικά µέλη του Συλλόγου είναι όσοι κάτοικοι υπέγραψαν το παρόν Αρχικά µέλη του Συλλόγου είναι όσοι κάτοικοι υπέγραψαν το παρόν Αρχικά µέλη του Συλλόγου είναι όσοι κάτοικοι υπέγραψαν το παρόν 
καταστατικό στη συνάντηση που έγινε στις 2 Ιανουαρίου 1984.καταστατικό στη συνάντηση που έγινε στις 2 Ιανουαρίου 1984.καταστατικό στη συνάντηση που έγινε στις 2 Ιανουαρίου 1984.καταστατικό στη συνάντηση που έγινε στις 2 Ιανουαρίου 1984.    
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    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 4444οοοο    
Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει όποιος κάτοικος αποδέχεται το Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει όποιος κάτοικος αποδέχεται το Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει όποιος κάτοικος αποδέχεται το Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει όποιος κάτοικος αποδέχεται το 
παρόν καταστατικό και παρόν καταστατικό και παρόν καταστατικό και παρόν καταστατικό και τη δηµοκρατική του λειτουργίατη δηµοκρατική του λειτουργίατη δηµοκρατική του λειτουργίατη δηµοκρατική του λειτουργία....    
Μέλος άλλου τοπικού Συλλόγου µε ίδιους σκοπούς δε µπορεί να είναι Μέλος άλλου τοπικού Συλλόγου µε ίδιους σκοπούς δε µπορεί να είναι Μέλος άλλου τοπικού Συλλόγου µε ίδιους σκοπούς δε µπορεί να είναι Μέλος άλλου τοπικού Συλλόγου µε ίδιους σκοπούς δε µπορεί να είναι 
και µέλος του «Μορφωτικού συλλόγου Ειδοµένης».και µέλος του «Μορφωτικού συλλόγου Ειδοµένης».και µέλος του «Μορφωτικού συλλόγου Ειδοµένης».και µέλος του «Μορφωτικού συλλόγου Ειδοµένης».    
Κάθε µέλος του Συλλόγου πρέπει να παίρνει ενεργό µέρος στη ζωή τουΚάθε µέλος του Συλλόγου πρέπει να παίρνει ενεργό µέρος στη ζωή τουΚάθε µέλος του Συλλόγου πρέπει να παίρνει ενεργό µέρος στη ζωή τουΚάθε µέλος του Συλλόγου πρέπει να παίρνει ενεργό µέρος στη ζωή του    
και να συµβάλει οικονοµικά µε ποσό που καθορίκαι να συµβάλει οικονοµικά µε ποσό που καθορίκαι να συµβάλει οικονοµικά µε ποσό που καθορίκαι να συµβάλει οικονοµικά µε ποσό που καθορίζεται από τη Γενική ζεται από τη Γενική ζεται από τη Γενική ζεται από τη Γενική 
Συνέλευση. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 300 δραχµές το χρόνο.Συνέλευση. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 300 δραχµές το χρόνο.Συνέλευση. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 300 δραχµές το χρόνο.Συνέλευση. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 300 δραχµές το χρόνο.    
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Το µέλος έχει δικαίωµα ένστασης, οπότε αποφασίζει η Συµβουλίου. Το µέλος έχει δικαίωµα ένστασης, οπότε αποφασίζει η Συµβουλίου. Το µέλος έχει δικαίωµα ένστασης, οπότε αποφασίζει η Συµβουλίου. Το µέλος έχει δικαίωµα ένστασης, οπότε αποφασίζει η 
Γενική Συνέλευση. Τέλος αποχωρεί από το σύλλογο µε έγΓενική Συνέλευση. Τέλος αποχωρεί από το σύλλογο µε έγΓενική Συνέλευση. Τέλος αποχωρεί από το σύλλογο µε έγΓενική Συνέλευση. Τέλος αποχωρεί από το σύλλογο µε έγγραφη γραφη γραφη γραφη 
αίτηση στο ∆.Σ.αίτηση στο ∆.Σ.αίτηση στο ∆.Σ.αίτηση στο ∆.Σ.    
    

Όργανα και ∆ιοίκηση του ΣυλλόγουΌργανα και ∆ιοίκηση του ΣυλλόγουΌργανα και ∆ιοίκηση του ΣυλλόγουΌργανα και ∆ιοίκηση του Συλλόγου    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 5555οοοο    
α) Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.α) Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.α) Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.α) Τα όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.    Σ.) και το Σ.) και το Σ.) και το Σ.) και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.). Κυρίαρχο σώµα είναι η Γ.∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.). Κυρίαρχο σώµα είναι η Γ.∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.). Κυρίαρχο σώµα είναι η Γ.∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.). Κυρίαρχο σώµα είναι η Γ.    Σ.Σ.Σ.Σ.    
β) Άλλα βοηθητικά όργανα µπορούν να συστηθούν, αν θεωρηθούν β) Άλλα βοηθητικά όργανα µπορούν να συστηθούν, αν θεωρηθούν β) Άλλα βοηθητικά όργανα µπορούν να συστηθούν, αν θεωρηθούν β) Άλλα βοηθητικά όργανα µπορούν να συστηθούν, αν θεωρηθούν 
αναγκααναγκααναγκααναγκαία, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό.ία, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό.ία, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό.ία, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό.    
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τα µέλη του γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τα µέλη του γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τα µέλη του γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τα µέλη του 
Συλλόγου σε τακτικές Γενικές Συνελεύσεις δύο φορές το χρόνο: µία Συλλόγου σε τακτικές Γενικές Συνελεύσεις δύο φορές το χρόνο: µία Συλλόγου σε τακτικές Γενικές Συνελεύσεις δύο φορές το χρόνο: µία Συλλόγου σε τακτικές Γενικές Συνελεύσεις δύο φορές το χρόνο: µία 
στο δεκαπενθήµερο των σχολικών διακοπών των εορτών του Πάσχα και στο δεκαπενθήµερο των σχολικών διακοπών των εορτών του Πάσχα και στο δεκαπενθήµερο των σχολικών διακοπών των εορτών του Πάσχα και στο δεκαπενθήµερο των σχολικών διακοπών των εορτών του Πάσχα και 
µία στο δεκαπενθήµερο των µία στο δεκαπενθήµερο των µία στο δεκαπενθήµερο των µία στο δεκαπενθήµερο των σχολικών διακοπών των εορτών των σχολικών διακοπών των εορτών των σχολικών διακοπών των εορτών των σχολικών διακοπών των εορτών των 
Χριστουγέννων.Χριστουγέννων.Χριστουγέννων.Χριστουγέννων.    
δ) Έκτακτα συνέρχεται η Γ.δ) Έκτακτα συνέρχεται η Γ.δ) Έκτακτα συνέρχεται η Γ.δ) Έκτακτα συνέρχεται η Γ.    Σ. όταν την συγκαλέσει το ∆.Σ. ή το Σ. όταν την συγκαλέσει το ∆.Σ. ή το Σ. όταν την συγκαλέσει το ∆.Σ. ή το Σ. όταν την συγκαλέσει το ∆.Σ. ή το 
ζητήσει το 1/5 των µελών του Συλλόγου, οπότε το ∆.Σ. την συγκαλεί ζητήσει το 1/5 των µελών του Συλλόγου, οπότε το ∆.Σ. την συγκαλεί ζητήσει το 1/5 των µελών του Συλλόγου, οπότε το ∆.Σ. την συγκαλεί ζητήσει το 1/5 των µελών του Συλλόγου, οπότε το ∆.Σ. την συγκαλεί 
υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών.υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών.υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών.υποχρεωτικά εντός 10 ηµερών.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 6666οοοο    
α) Η Γ.α) Η Γ.α) Η Γ.α) Η Γ.    Σ. είναι σε απαρτία και συνέρχεΣ. είναι σε απαρτία και συνέρχεΣ. είναι σε απαρτία και συνέρχεΣ. είναι σε απαρτία και συνέρχεται όταν είναι παρόνταται όταν είναι παρόνταται όταν είναι παρόνταται όταν είναι παρόντα πάνω  πάνω  πάνω  πάνω 
από το 50% συν 1 των µελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση µη απαρτίας από το 50% συν 1 των µελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση µη απαρτίας από το 50% συν 1 των µελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση µη απαρτίας από το 50% συν 1 των µελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση µη απαρτίας 
συγκαλείται νέα Γ.συγκαλείται νέα Γ.συγκαλείται νέα Γ.συγκαλείται νέα Γ.    Σ. µετά 7 (επτά) ηµέρες και είναι σε απαρτία µε τα Σ. µετά 7 (επτά) ηµέρες και είναι σε απαρτία µε τα Σ. µετά 7 (επτά) ηµέρες και είναι σε απαρτία µε τα Σ. µετά 7 (επτά) ηµέρες και είναι σε απαρτία µε τα 
παρευρισκόµενα µέλη. Ο αριθµός των µελών του Συλλόγου παρευρισκόµενα µέλη. Ο αριθµός των µελών του Συλλόγου παρευρισκόµενα µέλη. Ο αριθµός των µελών του Συλλόγου παρευρισκόµενα µέλη. Ο αριθµός των µελών του Συλλόγου 
καθορίζεται από τις τελευταίες εκλογέςκαθορίζεται από τις τελευταίες εκλογέςκαθορίζεται από τις τελευταίες εκλογέςκαθορίζεται από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη του ∆.Σ. για την ανάδειξη του ∆.Σ. για την ανάδειξη του ∆.Σ. για την ανάδειξη του ∆.Σ.    
β) Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.β) Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.β) Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.β) Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.    Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.    Σ. Σ. Σ. Σ. 
το προεδρείο που αποτελείται από πρόεδρο και χρέη γραµµατέα το προεδρείο που αποτελείται από πρόεδρο και χρέη γραµµατέα το προεδρείο που αποτελείται από πρόεδρο και χρέη γραµµατέα το προεδρείο που αποτελείται από πρόεδρο και χρέη γραµµατέα 
αναλαµβάνει ο γραµµατέας του συλλόγου.αναλαµβάνει ο γραµµατέας του συλλόγου.αναλαµβάνει ο γραµµατέας του συλλόγου.αναλαµβάνει ο γραµµατέας του συλλόγου.    
γ) Μετά την έναρξη της Γ.γ) Μετά την έναρξη της Γ.γ) Μετά την έναρξη της Γ.γ) Μετά την έναρξη της Γ.    Σ. συµπληρώνεται και η ηµερήσια ∆ιάΣ. συµπληρώνεται και η ηµερήσια ∆ιάΣ. συµπληρώνεται και η ηµερήσια ∆ιάΣ. συµπληρώνεται και η ηµερήσια ∆ιάταξη.ταξη.ταξη.ταξη.    
δ) Οι ψηφοφορίες γίνονται µυστικές ή µε ανάταση του χεριού. Γι’ αυτό δ) Οι ψηφοφορίες γίνονται µυστικές ή µε ανάταση του χεριού. Γι’ αυτό δ) Οι ψηφοφορίες γίνονται µυστικές ή µε ανάταση του χεριού. Γι’ αυτό δ) Οι ψηφοφορίες γίνονται µυστικές ή µε ανάταση του χεριού. Γι’ αυτό 
αποφασίζει η πλειοψηφία της Γ.αποφασίζει η πλειοψηφία της Γ.αποφασίζει η πλειοψηφία της Γ.αποφασίζει η πλειοψηφία της Γ.    Σ.Σ.Σ.Σ.    
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    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 7777οοοο    
α) Το ∆.Σ. θα εκλεγεί αµέσως µετά την επικύρωση του παρόντος α) Το ∆.Σ. θα εκλεγεί αµέσως µετά την επικύρωση του παρόντος α) Το ∆.Σ. θα εκλεγεί αµέσως µετά την επικύρωση του παρόντος α) Το ∆.Σ. θα εκλεγεί αµέσως µετά την επικύρωση του παρόντος 
καταστατικού µε µυστική ψηφοφορία των µελών του Συλλόγου στην καταστατικού µε µυστική ψηφοφορία των µελών του Συλλόγου στην καταστατικού µε µυστική ψηφοφορία των µελών του Συλλόγου στην καταστατικού µε µυστική ψηφοφορία των µελών του Συλλόγου στην 
τακτική Γ.τακτική Γ.τακτική Γ.τακτική Γ.    Σ.Σ.Σ.Σ. Η ανανέωση του ∆.Σ. θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στην  Η ανανέωση του ∆.Σ. θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στην  Η ανανέωση του ∆.Σ. θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στην  Η ανανέωση του ∆.Σ. θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στην 
τακτική Γ.τακτική Γ.τακτική Γ.τακτική Γ.    Σ. των Χριστουγέννων.Σ. των Χριστουγέννων.Σ. των Χριστουγέννων.Σ. των Χριστουγέννων.    
β) Τις εκλογές διεξάγει τριµελής εφορευτική επιτροπή (Ε.Ε.) που β) Τις εκλογές διεξάγει τριµελής εφορευτική επιτροπή (Ε.Ε.) που β) Τις εκλογές διεξάγει τριµελής εφορευτική επιτροπή (Ε.Ε.) που β) Τις εκλογές διεξάγει τριµελής εφορευτική επιτροπή (Ε.Ε.) που 
εκλέγεται στην ίδια Γ.εκλέγεται στην ίδια Γ.εκλέγεται στην ίδια Γ.εκλέγεται στην ίδια Γ.    Σ. και πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι Σ. και πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι Σ. και πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι Σ. και πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι 
για το ∆.Σ. δε µπορούν να πάρουν µέρος για το ∆.Σ. δε µπορούν να πάρουν µέρος για το ∆.Σ. δε µπορούν να πάρουν µέρος για το ∆.Σ. δε µπορούν να πάρουν µέρος στην εφορευτική επιτροπή. Η στην εφορευτική επιτροπή. Η στην εφορευτική επιτροπή. Η στην εφορευτική επιτροπή. Η 
επιτροπή παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και έγγραφα επιτροπή παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και έγγραφα επιτροπή παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και έγγραφα επιτροπή παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και έγγραφα 
του Συλλόγου.του Συλλόγου.του Συλλόγου.του Συλλόγου.    
γ) Η Ε.Ε. την ηµέρα των εκλογών δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας γ) Η Ε.Ε. την ηµέρα των εκλογών δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας γ) Η Ε.Ε. την ηµέρα των εκλογών δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας γ) Η Ε.Ε. την ηµέρα των εκλογών δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας 
και καταχωρεί τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά σ’ ένα και καταχωρεί τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά σ’ ένα και καταχωρεί τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά σ’ ένα και καταχωρεί τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά σ’ ένα 
πίνακα. Στη συνέχεια δπίνακα. Στη συνέχεια δπίνακα. Στη συνέχεια δπίνακα. Στη συνέχεια διανέµει στους ψηφοφόρους το ψηφοδέλτιο από ιανέµει στους ψηφοφόρους το ψηφοδέλτιο από ιανέµει στους ψηφοφόρους το ψηφοδέλτιο από ιανέµει στους ψηφοφόρους το ψηφοδέλτιο από 
όλα τα µέλη της επιτροπής. Οι ψηφοφόροι γράφουν στο ψηόλα τα µέλη της επιτροπής. Οι ψηφοφόροι γράφουν στο ψηόλα τα µέλη της επιτροπής. Οι ψηφοφόροι γράφουν στο ψηόλα τα µέλη της επιτροπής. Οι ψηφοφόροι γράφουν στο ψηφοδέλτιο φοδέλτιο φοδέλτιο φοδέλτιο 
που τους έχει διανεµηθεί πέντε υποψήφιους.που τους έχει διανεµηθεί πέντε υποψήφιους.που τους έχει διανεµηθεί πέντε υποψήφιους.που τους έχει διανεµηθεί πέντε υποψήφιους.    
Ψηφοδέλτιο που λαµβάνεται από την κάλπη χωρίς χωρίς τις Ψηφοδέλτιο που λαµβάνεται από την κάλπη χωρίς χωρίς τις Ψηφοδέλτιο που λαµβάνεται από την κάλπη χωρίς χωρίς τις Ψηφοδέλτιο που λαµβάνεται από την κάλπη χωρίς χωρίς τις 
υπογραφές των µελών της επιτροπής θεωρείται άκυρο.υπογραφές των µελών της επιτροπής θεωρείται άκυρο.υπογραφές των µελών της επιτροπής θεωρείται άκυρο.υπογραφές των µελών της επιτροπής θεωρείται άκυρο.    
Οι πέντε υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς Οι πέντε υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς Οι πέντε υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς Οι πέντε υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς 
είναι το νέο ∆.Σ. Σε συνάντησή τους ορίζουν τον πρόεδρο, γραµµατέα είναι το νέο ∆.Σ. Σε συνάντησή τους ορίζουν τον πρόεδρο, γραµµατέα είναι το νέο ∆.Σ. Σε συνάντησή τους ορίζουν τον πρόεδρο, γραµµατέα είναι το νέο ∆.Σ. Σε συνάντησή τους ορίζουν τον πρόεδρο, γραµµατέα 
και τα µέλη του ∆.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η θέση καταλαµβάνεται και τα µέλη του ∆.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η θέση καταλαµβάνεται και τα µέλη του ∆.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η θέση καταλαµβάνεται και τα µέλη του ∆.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η θέση καταλαµβάνεται 
µε κλήρο.µε κλήρο.µε κλήρο.µε κλήρο.    
δ) ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσοι εκ των µελών του Συλδ) ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσοι εκ των µελών του Συλδ) ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσοι εκ των µελών του Συλδ) ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσοι εκ των µελών του Συλλόγου έχουν λόγου έχουν λόγου έχουν λόγου έχουν 
τακτοποιήσει τους ταµτακτοποιήσει τους ταµτακτοποιήσει τους ταµτακτοποιήσει τους ταµεεεειακούς τους λογαριασµούς.ιακούς τους λογαριασµούς.ιακούς τους λογαριασµούς.ιακούς τους λογαριασµούς.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 8888οοοο    
α) Το ∆.Σ. συγκαλείται σε σώµα µία εβδοµάδα µετά τις εκλογές. Στην α) Το ∆.Σ. συγκαλείται σε σώµα µία εβδοµάδα µετά τις εκλογές. Στην α) Το ∆.Σ. συγκαλείται σε σώµα µία εβδοµάδα µετά τις εκλογές. Στην α) Το ∆.Σ. συγκαλείται σε σώµα µία εβδοµάδα µετά τις εκλογές. Στην 
ίδια συγκέντρωση παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και ίδια συγκέντρωση παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και ίδια συγκέντρωση παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και ίδια συγκέντρωση παραλαµβάνει και το αρχείο, ταµείο, σφραγίδα και 
έγγραφα του Συλλόγου από την Ε.Ε.έγγραφα του Συλλόγου από την Ε.Ε.έγγραφα του Συλλόγου από την Ε.Ε.έγγραφα του Συλλόγου από την Ε.Ε.    
β) Το ∆.Σ. έχει διβ) Το ∆.Σ. έχει διβ) Το ∆.Σ. έχει διβ) Το ∆.Σ. έχει διοικητική πρωτοβουλίαοικητική πρωτοβουλίαοικητική πρωτοβουλίαοικητική πρωτοβουλία και εκτελεστική εξουσία µέσα  και εκτελεστική εξουσία µέσα  και εκτελεστική εξουσία µέσα  και εκτελεστική εξουσία µέσα 
στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.    Σ. ενώπιον Σ. ενώπιον Σ. ενώπιον Σ. ενώπιον 
της οποίας απολογείται.της οποίας απολογείται.της οποίας απολογείται.της οποίας απολογείται.    
γ) Το ∆.Σ. αποτελείται από πέντε µέλη, πρόεδρο, γραµµατέα, ταµία και γ) Το ∆.Σ. αποτελείται από πέντε µέλη, πρόεδρο, γραµµατέα, ταµία και γ) Το ∆.Σ. αποτελείται από πέντε µέλη, πρόεδρο, γραµµατέα, ταµία και γ) Το ∆.Σ. αποτελείται από πέντε µέλη, πρόεδρο, γραµµατέα, ταµία και 
δύο µέλη.δύο µέλη.δύο µέλη.δύο µέλη.    
Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σύλλογο, Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σύλλογο, Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σύλλογο, Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει το Σύλλογο, προπαρασκευάζει και προπαρασκευάζει και προπαρασκευάζει και προπαρασκευάζει και 
διευθύνει τα ∆.Σ.διευθύνει τα ∆.Σ.διευθύνει τα ∆.Σ.διευθύνει τα ∆.Σ.    
Ο γραµµατέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., τηρεί Ο γραµµατέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., τηρεί Ο γραµµατέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., τηρεί Ο γραµµατέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., τηρεί 
την αλληλογραφία και το µητρώο των µελών, διαφυλάσσει το αρχείο την αλληλογραφία και το µητρώο των µελών, διαφυλάσσει το αρχείο την αλληλογραφία και το µητρώο των µελών, διαφυλάσσει το αρχείο την αλληλογραφία και το µητρώο των µελών, διαφυλάσσει το αρχείο 
και τη σφραγίδα του Συλλόγου και ενηµερώνει τα µέλη µε και τη σφραγίδα του Συλλόγου και ενηµερώνει τα µέλη µε και τη σφραγίδα του Συλλόγου και ενηµερώνει τα µέλη µε και τη σφραγίδα του Συλλόγου και ενηµερώνει τα µέλη µε 
ανακοινώσεις.ανακοινώσεις.ανακοινώσεις.ανακοινώσεις.    
Ο Ταµίας ευθύνεται γιΟ Ταµίας ευθύνεται γιΟ Ταµίας ευθύνεται γιΟ Ταµίας ευθύνεται για την τήρηση των λογαριασµών και διαφυλάσσει α την τήρηση των λογαριασµών και διαφυλάσσει α την τήρηση των λογαριασµών και διαφυλάσσει α την τήρηση των λογαριασµών και διαφυλάσσει 
τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.    
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δ) Μέλος του Συλλόγου µπορεί να εκλεγεί στο ∆.Σ. αφού συµπληρώσει δ) Μέλος του Συλλόγου µπορεί να εκλεγεί στο ∆.Σ. αφού συµπληρώσει δ) Μέλος του Συλλόγου µπορεί να εκλεγεί στο ∆.Σ. αφού συµπληρώσει δ) Μέλος του Συλλόγου µπορεί να εκλεγεί στο ∆.Σ. αφού συµπληρώσει 
το 18το 18το 18το 18οοοο έτος της ηλικίας του. έτος της ηλικίας του. έτος της ηλικίας του. έτος της ηλικίας του.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 9999οοοο    
Ο σύλλογος διαλύεται εάν το επιθυµούν πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) Ο σύλλογος διαλύεται εάν το επιθυµούν πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) Ο σύλλογος διαλύεται εάν το επιθυµούν πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) Ο σύλλογος διαλύεται εάν το επιθυµούν πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) 
ττττων µελών του.ων µελών του.ων µελών του.ων µελών του.    
Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου τα περιουσιακά στοιχεία Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου τα περιουσιακά στοιχεία Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου τα περιουσιακά στοιχεία Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου τα περιουσιακά στοιχεία 
περιέχονται στην Κοινότητα Ειδοµένης.περιέχονται στην Κοινότητα Ειδοµένης.περιέχονται στην Κοινότητα Ειδοµένης.περιέχονται στην Κοινότητα Ειδοµένης.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 10101010οοοο    
Τριµελές εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία του Τριµελές εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία του Τριµελές εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία του Τριµελές εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία του 
Συλλόγου.Συλλόγου.Συλλόγου.Συλλόγου.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 11111111οοοο    
α) Το ∆.Σ. συνέρχεται µία φορά το δεκαπενθήµερα) Το ∆.Σ. συνέρχεται µία φορά το δεκαπενθήµερα) Το ∆.Σ. συνέρχεται µία φορά το δεκαπενθήµερα) Το ∆.Σ. συνέρχεται µία φορά το δεκαπενθήµερο και σε έκτακτες ο και σε έκτακτες ο και σε έκτακτες ο και σε έκτακτες 
περιπτώσεις (κατόπιν ειδοποίησης των µελών του).περιπτώσεις (κατόπιν ειδοποίησης των µελών του).περιπτώσεις (κατόπιν ειδοποίησης των µελών του).περιπτώσεις (κατόπιν ειδοποίησης των µελών του).    
β) Οι αποφάσεις παίρνονται κατόπιν ψηφοφορίας και µε ανάταση του β) Οι αποφάσεις παίρνονται κατόπιν ψηφοφορίας και µε ανάταση του β) Οι αποφάσεις παίρνονται κατόπιν ψηφοφορίας και µε ανάταση του β) Οι αποφάσεις παίρνονται κατόπιν ψηφοφορίας και µε ανάταση του 
χεριού και απλή πλειοψηφία.χεριού και απλή πλειοψηφία.χεριού και απλή πλειοψηφία.χεριού και απλή πλειοψηφία.    
γ) Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. µπορεί να παρευρίσκεται οποιοδήποτε γ) Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. µπορεί να παρευρίσκεται οποιοδήποτε γ) Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. µπορεί να παρευρίσκεται οποιοδήποτε γ) Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. µπορεί να παρευρίσκεται οποιοδήποτε 
µέλος του Συλλόγου µε δικαίωµα λόµέλος του Συλλόγου µε δικαίωµα λόµέλος του Συλλόγου µε δικαίωµα λόµέλος του Συλλόγου µε δικαίωµα λόγου και πρότασης.γου και πρότασης.γου και πρότασης.γου και πρότασης.    
δ) Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρία συνεχή δ) Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρία συνεχή δ) Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρία συνεχή δ) Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρία συνεχή 
συµβούλια διαγράφεται από το ∆.Σ.συµβούλια διαγράφεται από το ∆.Σ.συµβούλια διαγράφεται από το ∆.Σ.συµβούλια διαγράφεται από το ∆.Σ.    
ε) Σε περίπτωση παραίτησης µελών του ∆.Σ. οι κενές θέσεις ε) Σε περίπτωση παραίτησης µελών του ∆.Σ. οι κενές θέσεις ε) Σε περίπτωση παραίτησης µελών του ∆.Σ. οι κενές θέσεις ε) Σε περίπτωση παραίτησης µελών του ∆.Σ. οι κενές θέσεις 
συµπληρώνονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τις εκλογές, συµπληρώνονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τις εκλογές, συµπληρώνονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τις εκλογές, συµπληρώνονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τις εκλογές, 
οι οποίοι συγκέντρωσοι οποίοι συγκέντρωσοι οποίοι συγκέντρωσοι οποίοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς.αν τους περισσότερους σταυρούς.αν τους περισσότερους σταυρούς.αν τους περισσότερους σταυρούς.    
στ) Σε περίπτωση παραίτησης ταυτόχρονα τριών µελών του ∆.Σ. στ) Σε περίπτωση παραίτησης ταυτόχρονα τριών µελών του ∆.Σ. στ) Σε περίπτωση παραίτησης ταυτόχρονα τριών µελών του ∆.Σ. στ) Σε περίπτωση παραίτησης ταυτόχρονα τριών µελών του ∆.Σ. 
διενεργούνται νέες εκλογές εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών για ανάδειξη διενεργούνται νέες εκλογές εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών για ανάδειξη διενεργούνται νέες εκλογές εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών για ανάδειξη διενεργούνται νέες εκλογές εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών για ανάδειξη 
νέου ∆.Σ.νέου ∆.Σ.νέου ∆.Σ.νέου ∆.Σ.    
ζ) Το ∆.Σ. µπορεί να οργανώσει συγκεντρώσεις των µελών του ζ) Το ∆.Σ. µπορεί να οργανώσει συγκεντρώσεις των µελών του ζ) Το ∆.Σ. µπορεί να οργανώσει συγκεντρώσεις των µελών του ζ) Το ∆.Σ. µπορεί να οργανώσει συγκεντρώσεις των µελών του 
Συλλόγου όποτε θεωρεί αναγκΣυλλόγου όποτε θεωρεί αναγκΣυλλόγου όποτε θεωρεί αναγκΣυλλόγου όποτε θεωρεί αναγκαίο ή να δηµιουργεί επιτροπές ανοιχτές αίο ή να δηµιουργεί επιτροπές ανοιχτές αίο ή να δηµιουργεί επιτροπές ανοιχτές αίο ή να δηµιουργεί επιτροπές ανοιχτές 
στα µέλη του Συλλόγου για µελέτη διαφόρων θεµάτων ή κινητοποίηση στα µέλη του Συλλόγου για µελέτη διαφόρων θεµάτων ή κινητοποίηση στα µέλη του Συλλόγου για µελέτη διαφόρων θεµάτων ή κινητοποίηση στα µέλη του Συλλόγου για µελέτη διαφόρων θεµάτων ή κινητοποίηση 
σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Η δουλειά αυτών των επιτροπών θα σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Η δουλειά αυτών των επιτροπών θα σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Η δουλειά αυτών των επιτροπών θα σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Η δουλειά αυτών των επιτροπών θα 
πρέπει να εγκρίνεται από το ∆.Σ. που απολογείται γι’ αυτές στη Γ.πρέπει να εγκρίνεται από το ∆.Σ. που απολογείται γι’ αυτές στη Γ.πρέπει να εγκρίνεται από το ∆.Σ. που απολογείται γι’ αυτές στη Γ.πρέπει να εγκρίνεται από το ∆.Σ. που απολογείται γι’ αυτές στη Γ.    Σ.Σ.Σ.Σ.    
η) ∆ικαστικώς ο σύλλογοςη) ∆ικαστικώς ο σύλλογοςη) ∆ικαστικώς ο σύλλογοςη) ∆ικαστικώς ο σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον εκάστοτε πρόεδρο  αντιπροσωπεύεται από τον εκάστοτε πρόεδρο  αντιπροσωπεύεται από τον εκάστοτε πρόεδρο  αντιπροσωπεύεται από τον εκάστοτε πρόεδρο 
του ∆.Σ.του ∆.Σ.του ∆.Σ.του ∆.Σ.    
θ) Σ’ όλα τα συνέδρια ο Σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο θ) Σ’ όλα τα συνέδρια ο Σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο θ) Σ’ όλα τα συνέδρια ο Σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο θ) Σ’ όλα τα συνέδρια ο Σύλλογος αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο 
του ∆.Σ.του ∆.Σ.του ∆.Σ.του ∆.Σ.    
    

Πόροι Πόροι Πόροι Πόροι ---- Αλλαγή Καταστατικού Αλλαγή Καταστατικού Αλλαγή Καταστατικού Αλλαγή Καταστατικού    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 12121212οοοο    
Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται:    
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α) Από τις εισφορές και συνδροµές των µελών του. Η ετήα) Από τις εισφορές και συνδροµές των µελών του. Η ετήα) Από τις εισφορές και συνδροµές των µελών του. Η ετήα) Από τις εισφορές και συνδροµές των µελών του. Η ετήσια συνδροµή, σια συνδροµή, σια συνδροµή, σια συνδροµή, 
όπως προαναφέρθηκε, είναι καθορισµένη στο ποσό των 300 δραχµών.όπως προαναφέρθηκε, είναι καθορισµένη στο ποσό των 300 δραχµών.όπως προαναφέρθηκε, είναι καθορισµένη στο ποσό των 300 δραχµών.όπως προαναφέρθηκε, είναι καθορισµένη στο ποσό των 300 δραχµών.    
β) Από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.β) Από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.β) Από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.β) Από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.    
γ) Από δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ., εφόσον οι παραπάνω προσφορές δε γ) Από δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ., εφόσον οι παραπάνω προσφορές δε γ) Από δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ., εφόσον οι παραπάνω προσφορές δε γ) Από δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ., εφόσον οι παραπάνω προσφορές δε 
θέτουν όρους και γενικά δεν έρχονται σε αντίθεση µε το πνεύµα του θέτουν όρους και γενικά δεν έρχονται σε αντίθεση µε το πνεύµα του θέτουν όρους και γενικά δεν έρχονται σε αντίθεση µε το πνεύµα του θέτουν όρους και γενικά δεν έρχονται σε αντίθεση µε το πνεύµα του 
παρόντος καταστατικού.παρόντος καταστατικού.παρόντος καταστατικού.παρόντος καταστατικού.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 11113333οοοο    
Η εκ νέου αλλαγή ή τροποποίηση άρθρων του παρόντος καταστατικού, Η εκ νέου αλλαγή ή τροποποίηση άρθρων του παρόντος καταστατικού, Η εκ νέου αλλαγή ή τροποποίηση άρθρων του παρόντος καταστατικού, Η εκ νέου αλλαγή ή τροποποίηση άρθρων του παρόντος καταστατικού, 
γίνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών ειδικής καταστατικής Γ.γίνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών ειδικής καταστατικής Γ.γίνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών ειδικής καταστατικής Γ.γίνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών ειδικής καταστατικής Γ.    Σ.Σ.Σ.Σ.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 14141414οοοο    
Το χειρόγραφο του παρόντος καταστατικού φυλάσσεται στα αρχεία του Το χειρόγραφο του παρόντος καταστατικού φυλάσσεται στα αρχεία του Το χειρόγραφο του παρόντος καταστατικού φυλάσσεται στα αρχεία του Το χειρόγραφο του παρόντος καταστατικού φυλάσσεται στα αρχεία του 
Συλλόγου καΣυλλόγου καΣυλλόγου καΣυλλόγου και αντίτυπό του είναι στη διάθεση κάθε µέλους.ι αντίτυπό του είναι στη διάθεση κάθε µέλους.ι αντίτυπό του είναι στη διάθεση κάθε µέλους.ι αντίτυπό του είναι στη διάθεση κάθε µέλους.    
    

Κανονισµός εργασιών της Γ. Σ.Κανονισµός εργασιών της Γ. Σ.Κανονισµός εργασιών της Γ. Σ.Κανονισµός εργασιών της Γ. Σ.    
1.1.1.1. Το Προεδρείο της Γ. Σ.Το Προεδρείο της Γ. Σ.Το Προεδρείο της Γ. Σ.Το Προεδρείο της Γ. Σ. εισηγείται τα θέµατα για συζήτηση. Η  εισηγείται τα θέµατα για συζήτηση. Η  εισηγείται τα θέµατα για συζήτηση. Η  εισηγείται τα θέµατα για συζήτηση. Η 

ίδια Γ. Σ. αποφασίζει µε ψηφοφορία για τις συµπληρώσεις ή ίδια Γ. Σ. αποφασίζει µε ψηφοφορία για τις συµπληρώσεις ή ίδια Γ. Σ. αποφασίζει µε ψηφοφορία για τις συµπληρώσεις ή ίδια Γ. Σ. αποφασίζει µε ψηφοφορία για τις συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις της ηµερήσιας διάταξης. Εγκρίνει, συµπληρώνει, τροποποιήσεις της ηµερήσιας διάταξης. Εγκρίνει, συµπληρώνει, τροποποιήσεις της ηµερήσιας διάταξης. Εγκρίνει, συµπληρώνει, τροποποιήσεις της ηµερήσιας διάταξης. Εγκρίνει, συµπληρώνει, 
τροποποιεί.τροποποιεί.τροποποιεί.τροποποιεί.    

2.2.2.2. Πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε µέλος του Πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε µέλος του Πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε µέλος του Πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε µέλος του 
Συλλόγου µπορεί να γραφεί στον κατάλογο οµιλητών και να εκθέσει Συλλόγου µπορεί να γραφεί στον κατάλογο οµιλητών και να εκθέσει Συλλόγου µπορεί να γραφεί στον κατάλογο οµιλητών και να εκθέσει Συλλόγου µπορεί να γραφεί στον κατάλογο οµιλητών και να εκθέσει 
τις απόψεις του σε τακτά χρονικά όρια, που ορίζονται από το τις απόψεις του σε τακτά χρονικά όρια, που ορίζονται από το τις απόψεις του σε τακτά χρονικά όρια, που ορίζονται από το τις απόψεις του σε τακτά χρονικά όρια, που ορίζονται από το 
προεδρείο. Προνοµιακά θεωρούνται τα θέµατα επί της διαδικασπροεδρείο. Προνοµιακά θεωρούνται τα θέµατα επί της διαδικασπροεδρείο. Προνοµιακά θεωρούνται τα θέµατα επί της διαδικασπροεδρείο. Προνοµιακά θεωρούνται τα θέµατα επί της διαδικασίας, ίας, ίας, ίας, 
προσωπικού, έκτακτη ανακοίνωση και προηγούνται όποτε και αν προσωπικού, έκτακτη ανακοίνωση και προηγούνται όποτε και αν προσωπικού, έκτακτη ανακοίνωση και προηγούνται όποτε και αν προσωπικού, έκτακτη ανακοίνωση και προηγούνται όποτε και αν 
εµφανιστούν.εµφανιστούν.εµφανιστούν.εµφανιστούν.    

3.3.3.3. Στις συγκεκριµένες προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις Στις συγκεκριµένες προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις Στις συγκεκριµένες προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις Στις συγκεκριµένες προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις 
προτάσεων ή ψηφίσµατα για έγκριση ορίζεται αριθµός επεµβάσεων (1προτάσεων ή ψηφίσµατα για έγκριση ορίζεται αριθµός επεµβάσεων (1προτάσεων ή ψηφίσµατα για έγκριση ορίζεται αριθµός επεµβάσεων (1προτάσεων ή ψηφίσµατα για έγκριση ορίζεται αριθµός επεµβάσεων (1----
2) υπέρ και κατά. Στη συνέχεια η Γ. Σ. προχωρεί σε ψηφ2) υπέρ και κατά. Στη συνέχεια η Γ. Σ. προχωρεί σε ψηφ2) υπέρ και κατά. Στη συνέχεια η Γ. Σ. προχωρεί σε ψηφ2) υπέρ και κατά. Στη συνέχεια η Γ. Σ. προχωρεί σε ψηφοφορία.οφορία.οφορία.οφορία.    

4.4.4.4.     Τις εργασίες της Γ. Σ. µπορούν να παρακολουθούν παρατηρητές Τις εργασίες της Γ. Σ. µπορούν να παρακολουθούν παρατηρητές Τις εργασίες της Γ. Σ. µπορούν να παρακολουθούν παρατηρητές Τις εργασίες της Γ. Σ. µπορούν να παρακολουθούν παρατηρητές 
χωρίς δικαίωµα ψήφου και λόγου εκτός αν δικαιολογηµένα χωρίς δικαίωµα ψήφου και λόγου εκτός αν δικαιολογηµένα χωρίς δικαίωµα ψήφου και λόγου εκτός αν δικαιολογηµένα χωρίς δικαίωµα ψήφου και λόγου εκτός αν δικαιολογηµένα 
αποφασίσει διαφορετικά το Προεδρείο. Το Προεδρείο έχει δικαίωµα να αποφασίσει διαφορετικά το Προεδρείο. Το Προεδρείο έχει δικαίωµα να αποφασίσει διαφορετικά το Προεδρείο. Το Προεδρείο έχει δικαίωµα να αποφασίσει διαφορετικά το Προεδρείο. Το Προεδρείο έχει δικαίωµα να 
πάρει µέτρα (επίπληξη ή αποβολή για ορισµένο χρονικό διάστηµα απόπάρει µέτρα (επίπληξη ή αποβολή για ορισµένο χρονικό διάστηµα απόπάρει µέτρα (επίπληξη ή αποβολή για ορισµένο χρονικό διάστηµα απόπάρει µέτρα (επίπληξη ή αποβολή για ορισµένο χρονικό διάστηµα από    
τη Γ. Σ.) ενάντια σε µέλος του Συλλόγου, ή παρατηρητή αν η τη Γ. Σ.) ενάντια σε µέλος του Συλλόγου, ή παρατηρητή αν η τη Γ. Σ.) ενάντια σε µέλος του Συλλόγου, ή παρατηρητή αν η τη Γ. Σ.) ενάντια σε µέλος του Συλλόγου, ή παρατηρητή αν η 
συµπεριφορά του αποτελεί εµπόδιο στην κανονική εργασία της Γ. Σ. Σε συµπεριφορά του αποτελεί εµπόδιο στην κανονική εργασία της Γ. Σ. Σε συµπεριφορά του αποτελεί εµπόδιο στην κανονική εργασία της Γ. Σ. Σε συµπεριφορά του αποτελεί εµπόδιο στην κανονική εργασία της Γ. Σ. Σε 
περίπτωση που κατ’ επανάληψη ή µε ιδιαίτερη βαρύτητα µέλος ή περίπτωση που κατ’ επανάληψη ή µε ιδιαίτερη βαρύτητα µέλος ή περίπτωση που κατ’ επανάληψη ή µε ιδιαίτερη βαρύτητα µέλος ή περίπτωση που κατ’ επανάληψη ή µε ιδιαίτερη βαρύτητα µέλος ή 
παρατηρητής παρεµποδίζει τις εργασίες της Γ. Σ., το προεδρείοπαρατηρητής παρεµποδίζει τις εργασίες της Γ. Σ., το προεδρείοπαρατηρητής παρεµποδίζει τις εργασίες της Γ. Σ., το προεδρείοπαρατηρητής παρεµποδίζει τις εργασίες της Γ. Σ., το προεδρείο έχει  έχει  έχει  έχει 
δικαίωµα να πάρει το µέτρο της οριστικής αποβολής από τη Γ. Σ. δικαίωµα να πάρει το µέτρο της οριστικής αποβολής από τη Γ. Σ. δικαίωµα να πάρει το µέτρο της οριστικής αποβολής από τη Γ. Σ. δικαίωµα να πάρει το µέτρο της οριστικής αποβολής από τη Γ. Σ. 
Ενάντια στην απόφαση µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, Ενάντια στην απόφαση µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, Ενάντια στην απόφαση µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, Ενάντια στην απόφαση µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, 
οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.    

5.5.5.5. Το προεδρείο έχει δικαίωµα να επαναφέρει στην ηµερήσια Το προεδρείο έχει δικαίωµα να επαναφέρει στην ηµερήσια Το προεδρείο έχει δικαίωµα να επαναφέρει στην ηµερήσια Το προεδρείο έχει δικαίωµα να επαναφέρει στην ηµερήσια 
διάταξη και να αφαιρέσει το λόγο από οµιλητή αν ηδιάταξη και να αφαιρέσει το λόγο από οµιλητή αν ηδιάταξη και να αφαιρέσει το λόγο από οµιλητή αν ηδιάταξη και να αφαιρέσει το λόγο από οµιλητή αν η επέµβασή του δεν  επέµβασή του δεν  επέµβασή του δεν  επέµβασή του δεν 
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έχει καµιά σχέση µε το θέµα που συζητείται. Ενάντια στην απόφαση έχει καµιά σχέση µε το θέµα που συζητείται. Ενάντια στην απόφαση έχει καµιά σχέση µε το θέµα που συζητείται. Ενάντια στην απόφαση έχει καµιά σχέση µε το θέµα που συζητείται. Ενάντια στην απόφαση 
µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.µπορεί να υποβληθεί αιτιολογηµένη ένσταση, οπότε αποφασίζει η Γ. Σ.    

6.6.6.6. Ενάντια στο προεδρείο, αν από µέλος κρίνεται ότι καταπατείται Ενάντια στο προεδρείο, αν από µέλος κρίνεται ότι καταπατείται Ενάντια στο προεδρείο, αν από µέλος κρίνεται ότι καταπατείται Ενάντια στο προεδρείο, αν από µέλος κρίνεται ότι καταπατείται 
η δηµοκρατική διαδικασία της Γ. Σ. µπορεί νη δηµοκρατική διαδικασία της Γ. Σ. µπορεί νη δηµοκρατική διαδικασία της Γ. Σ. µπορεί νη δηµοκρατική διαδικασία της Γ. Σ. µπορεί να υποβληθεί α υποβληθεί α υποβληθεί α υποβληθεί 
αιτιολογηµένη πρόταση µοµφής.αιτιολογηµένη πρόταση µοµφής.αιτιολογηµένη πρόταση µοµφής.αιτιολογηµένη πρόταση µοµφής.    
Ακολουθεί συζήτηση µε (1Ακολουθεί συζήτηση µε (1Ακολουθεί συζήτηση µε (1Ακολουθεί συζήτηση µε (1----2) επεµβάσεις υπέρ και κατά και 2) επεµβάσεις υπέρ και κατά και 2) επεµβάσεις υπέρ και κατά και 2) επεµβάσεις υπέρ και κατά και 
ψηφοφορία. Στην περίπτωση που η πρόταση µοµφής εγκριθεί η ίδια Γ. ψηφοφορία. Στην περίπτωση που η πρόταση µοµφής εγκριθεί η ίδια Γ. ψηφοφορία. Στην περίπτωση που η πρόταση µοµφής εγκριθεί η ίδια Γ. ψηφοφορία. Στην περίπτωση που η πρόταση µοµφής εγκριθεί η ίδια Γ. 
Σ.Σ.Σ.Σ. προχωρεί στην εκλογή νέου προεδρείου. προχωρεί στην εκλογή νέου προεδρείου. προχωρεί στην εκλογή νέου προεδρείου. προχωρεί στην εκλογή νέου προεδρείου.    

7.7.7.7. Σε περίπτωση που οι εργασίες της Γ. Σ. δεν είναι δΣε περίπτωση που οι εργασίες της Γ. Σ. δεν είναι δΣε περίπτωση που οι εργασίες της Γ. Σ. δεν είναι δΣε περίπτωση που οι εργασίες της Γ. Σ. δεν είναι δυνατόν να υνατόν να υνατόν να υνατόν να 
τελειώσουν εξαντλώντας όλα τα θέµατα για συζήτηση στα τακτά τελειώσουν εξαντλώντας όλα τα θέµατα για συζήτηση στα τακτά τελειώσουν εξαντλώντας όλα τα θέµατα για συζήτηση στα τακτά τελειώσουν εξαντλώντας όλα τα θέµατα για συζήτηση στα τακτά 
χρονικά όρια (αυθηµερόν) οι εργασίες της συνεχίζονται την επόµενη, χρονικά όρια (αυθηµερόν) οι εργασίες της συνεχίζονται την επόµενη, χρονικά όρια (αυθηµερόν) οι εργασίες της συνεχίζονται την επόµενη, χρονικά όρια (αυθηµερόν) οι εργασίες της συνεχίζονται την επόµενη, 
εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γ. Σ. και από το σηµείο όπου είχαν εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γ. Σ. και από το σηµείο όπου είχαν εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γ. Σ. και από το σηµείο όπου είχαν εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γ. Σ. και από το σηµείο όπου είχαν 
διακοπεί.διακοπεί.διακοπεί.διακοπεί.    
    
    Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 15151515οοοο    
Η σφραγίδα και τα έγγραφα τοΗ σφραγίδα και τα έγγραφα τοΗ σφραγίδα και τα έγγραφα τοΗ σφραγίδα και τα έγγραφα του Συλλόγου:υ Συλλόγου:υ Συλλόγου:υ Συλλόγου:    
α) Η σφραγίδα του συλλόγου έχει σχήµα κυκλικό και φέρει στο µέσο α) Η σφραγίδα του συλλόγου έχει σχήµα κυκλικό και φέρει στο µέσο α) Η σφραγίδα του συλλόγου έχει σχήµα κυκλικό και φέρει στο µέσο α) Η σφραγίδα του συλλόγου έχει σχήµα κυκλικό και φέρει στο µέσο 
της την παράσταση ενός περιστεριού που από το ράµφος του κρέµεται της την παράσταση ενός περιστεριού που από το ράµφος του κρέµεται της την παράσταση ενός περιστεριού που από το ράµφος του κρέµεται της την παράσταση ενός περιστεριού που από το ράµφος του κρέµεται 
το σύµβολο των Ολυµπιακών αγώνων. Αναγράφεται κυκλικά και γύρω το σύµβολο των Ολυµπιακών αγώνων. Αναγράφεται κυκλικά και γύρω το σύµβολο των Ολυµπιακών αγώνων. Αναγράφεται κυκλικά και γύρω το σύµβολο των Ολυµπιακών αγώνων. Αναγράφεται κυκλικά και γύρω 
από την παράσταση: «Έτος ιδρύσεως 1984» από την παράσταση: «Έτος ιδρύσεως 1984» από την παράσταση: «Έτος ιδρύσεως 1984» από την παράσταση: «Έτος ιδρύσεως 1984» ---- «Μορφωτι «Μορφωτι «Μορφωτι «Μορφωτικός Σύλλογος κός Σύλλογος κός Σύλλογος κός Σύλλογος 
Ειδοµένης»Ειδοµένης»Ειδοµένης»Ειδοµένης»    
β) Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου που απευθύνονται σε τρίτους β) Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου που απευθύνονται σε τρίτους β) Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου που απευθύνονται σε τρίτους β) Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου που απευθύνονται σε τρίτους 
γράφουν την ονοµασία του, την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του, γράφουν την ονοµασία του, την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του, γράφουν την ονοµασία του, την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του, γράφουν την ονοµασία του, την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του, 
τον αριθµό που µ’ αυτόν καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του τον αριθµό που µ’ αυτόν καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του τον αριθµό που µ’ αυτόν καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του τον αριθµό που µ’ αυτόν καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του 
Πρωτοδικείου της έδρας του και τέλος στην υπογραφΠρωτοδικείου της έδρας του και τέλος στην υπογραφΠρωτοδικείου της έδρας του και τέλος στην υπογραφΠρωτοδικείου της έδρας του και τέλος στην υπογραφή του εκπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του εκπροσώπου 
του µπαίνει η παραπάνω σφραγίδα του.του µπαίνει η παραπάνω σφραγίδα του.του µπαίνει η παραπάνω σφραγίδα του.του µπαίνει η παραπάνω σφραγίδα του.    
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