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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

«ΤΛΛΟΓΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΡΥΑΙΟΠΡΔΠΔ 

ΟΠΛΙΣΙΚΟ ΑΓΗΜΑ ΚΟΡΤΒΑΝΣΔ» 

 

Άπθπο 1
ο
 

Ίδπςζη – επυνςμία - έδπα 

 

Ιδξύεηαη ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία 

«ΤΛΛΟΓΟ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΡΥΑΙΟΠΡΔΠΔ 

ΟΠΛΙΣΙΚΟ ΑΓΗΜΑ ΚΟΡΤΒΑΝΣΔ», κε
  

όξνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο όπσο νξίδνληαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό θαη από ην 

λόκν. 

Γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην εμσηεξηθό, ην ζσκαηείν ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

επσλπκία ηνπ ζε αθξηβή κεηάθξαζε. 

Έδξα  ηνπ  ππό  ίδξπζε  ζσκαηείνπ  νξίδεηαη  ε Νίθαηα  Αηηηθήο , ζηελ  

νδό  Δπηαιόθνπ αξ. 70
Α 

. Σν ζσκαηείν δύλαηαη λα ηδξύεη παξαξηήκαηα 

ζε πόιεηο ηεο Διιάδαο θαζώο θαη ζην εμσηεξηθό. 

 

 

Άπθπο 2
ο
 

κοπόρ 

θνπόο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη:  

-Η δεκηνπξγία ελόο αξραηνπξεπνύο αγήκαηνο απνδόζεσο ηηκώλ, ην νπνίν 

ζα θέξεη αξραηνειιεληθή εζληθή ελδπκαζία κε πιήξε εμάξηπζε από 

αθξηβή αληίγξαθα – νκνηώκαηα αγρέκαρσλ θαη εθήβνισλ όπισλ 

(πεξηθεθαιαία, αζπίδα, δόξπ, θιπ) ηα νπνία ζα δύλαηαη λα θέξνπλ θαη λα 

κεηαθέξνπλ γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ επηδείμεσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

-ε ζπκκεηνρή σο άγεκα απνδόζεσο ηηκώλ ζε εζληθέο, δεκνηηθέο ή άιιεο 

ενξηέο, θαηόπηλ πξνζθιήζεσο από ηνπο δηνξγαλσηέο ή ζε 

ζπλδηνξγάλσζε κε απηνύο ή ζε δηνξγάλσζε ηνπ ζσκαηείνπ. 

-ε κειέηε, ε έξεπλα, αλαβίσζε θαη δηάδνζε ησλ αξραίσλ νπιηηηθώλ 

ηδεσδώλ θαη ηεο αξραηνειιεληθήο ζηάζεσο δσήο θαη αγσγήο ηνπ πνιίηε. 

-ε δεκηνπξγία ηνπ αγήκαηνο έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθό θαη πνιηηηζηηθό 

ραξαθηήξα. 

-ε εζεινληηθή πξνζθνξά κέζσ νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δσήο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο 

πγείαο ησλ αλζξώπσλ. 

-ε πξνώζεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, ε 

αλάπηπμε δξάζεσλ ζε πεξίπησζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ή άιισλ 

εθηάθησλ θαηαζηάεσλ. 

-ε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 
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-ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεζκώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

δσήο, ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο 

θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Άπθπο 3
ο
 

Μέζα για ηην επίηεςξη ηος ζκοπού 

Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπώλ ηνπ ζσκαηείνπ, ζα επηδηώθεηαη κε 

θάζε λόκηκν κέζν θαη ελδεηθηηθά: 

ε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ, νκηιηώλ, εηδηθώλ καζεκάησλ (ζεκηλαξίσλ), 

θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ θιπ, ε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ ζε 

θάζε είδνπο εθδήισζε θαη δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ 

ζσκαηείνπ. Θα θαηαβάιιεηαη δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα έξεπλα επί 

ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηζηνξία, ηελ εθπαίδεπζε ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ θαη εθαξκνγή ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Θα 

αλαπηπρζνύλ ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ηνπ ζσκαηείνπ θαη άιισλ εκεδαπώλ ή 

αιινδαπώλ ζσκαηείσλ, νκνζπνλδηώλ, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, 

ηδησηηθώλ ή θξαηηθώλ Αξρώλ, πνπ επηδηώθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνύο. 

Δπίζεο ην ζσκαηείν ζα ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθνύο επηζηήκνλεο, 

κειεηεηέο, εξεπλεηέο, ηζηνξηθνύο.  

Η δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλεο βηβιηνζήθεο, ε έθδνζε εηδηθώλ 

δεκνζηεπκάησλ, αξρείσλ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, εκεξνινγίσλ 

πεξηνδηθνύ ηύπνπ θαη εθεκεξίδνο, θαζώο θαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. 

Η εθπαίδεπζε ζηε δηαβίσζε θαη ζηελ πεηζαξρία ζύκθσλα κε ην 

αξραηνειιεληθό ήζνο, ε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ ζσκαηηθήο άζθεζεο 

θαζώο θαη ε δηνξγάλσζε ή ζπλδηνξγάλσζε κε άιινο θνξείο – ζσκαηεία, 

αζιεηηθά ή άιια, όπσο θαη αλαπαξαζηάζεηο αξραίσλ αζιεκάησλ. 

 

Άπθπο 4
ο
 

Αςηοηέλεια ηος υμαηείος 
Σν ζσκαηείν ραίξεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ε νπνία δηέπεηαη κόλν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ θαη ηεο πεξί σκαηείσλ λνκνζεζίαο. Δπέκβαζε άιινπ 

ζσκαηείνπ, ρσξίο δηάηαμε λόκνπ, δε γίλεηαη απνδεθηή, ππνρξεσηηθά δε, 

ζα απνξξίπηεηαη από ηα όξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

Άπθπο 5
ο
 

Πόποι ηος υμαηείος 

 

Πόξνη  ηνπ  ζπιιόγνπ  είλαη  : 

α)νη  εηζθνξέο  από  εγγξαθέο  θαη  ζπλδξνκέο  ησλ  κειώλ , β) νη  

πξναηξεηηθέο εηζθνξέο  ησλ  κειώλ  γ) νη  δσξεέο , θιεξνδνζίεο , 

θιεξνλνκηέο , επηρνξεγήζεηο  από  νπνηνδήπνηε  θπζηθό  ή  λνκηθό  
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πξόζσπν , δ) ηα  έζνδα  από  δηάθνξεο  εθδόζεηο  θαη  εθδειώζεηο  ηνπ  

ζπιιόγνπ , ε) θάζε  άιιν  έζνδν  λόκηκα  εηζεξρόκελν  ζην  ζύιινγν. 

Γσξεέο ή δηαζήθεο  πνπ ππνρξεώλνπλ ην σκαηείν ζε ελέξγεηεο, πξάμεηο 

ή παξαιείςεηο πνπ είλαη αληίζεηεο ζηνπο ζθνπνύο ηνπ δε ζα γίλνληαη 

δεθηέο. 

Γηα θάζε ζύζηαζε δηθαηώκαηνο, απόθηεζε, κεηαβίβαζε, ηεο  αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ, απαηηείηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Η δηάζεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ σκαηείνπ γίλεηαη κόλν κεηά από 

δηθαηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη πάληα ππέξ 

ησλ ζθνπώλ ηνπ. 

Ρεηά απαγνξεύεηαη αλάκεημε ηνπ σκαηείνπ ζε νπνηαδήπνηε θύζεσο θαη 

ζθνπνύ θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε. 

 

Άπθπο 6
ο
  

          Μέλη 

Αίηεζε γηα εγγξαθή σο κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

όινη νη ελήιηθεο Έιιελεο πνιίηεο. 

Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, επίηηκα, αξσγά θαη 

δόθηκα. 

Σαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ 

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζπλνδεπόκελε από πξόηαζε δύν (2) κειώλ ηνπ 

σκαηείνπ θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ 

ακεηαθιήησο θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα, όηη απνδέρνληαη πιήξσο 

ηνπο όξνπο ηνπο παξόληνο θαη όηη είλαη άθξσο πγηείο. Δλ ζπλερεία θη 

αθνύ επαθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ γηα ηα 

δόθηκα κέιε, αθνινπζεί έγθξηζε ηεο εγγξαθήο από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηνπ λα κελ εγθξίλεη ην αίηεκα εγγξαθήο ελδηαθεξνκέλνπ σο 

κέινο ηνπ σκαηείνπ. Καηά ηεο πξάμεο απηήο ν ελδηαθεξόκελνο έρεη 

δηθαίσκα λα αζθήζεη αγσγή ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Πεηξαηώο, γηα ηελ δηθαζηηθή πιένλ αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

εγγξαθήο ηνπ, ή αθόκα θαη γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ σκαηείνπ ζε δήισζε 

βνπιήζεσο.   

Σα Σαθηηθά Μέιε αληηζηνηρνύλ ζηελ Κιάζε ησλ Οπιηηώλ, ε ζύλνδνο 

ησλ νπνίσλ ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

ηα αγήκαηα ελδύνληαη ππνρξεσηηθά, νη κελ άληξεο ηελ νπιηηηθή 

πεξηβνιή θαηά ηα αλσηέξσ, νη δε γπλαίθεο ηελ αξραηνειιεληθή πεξηβνιή 

θαη νπιηζκό ησλ «Σνμνηώλ» ή ησλ «Ιππνηνμνηώλ».  

Καηά ηελ εγγξαθή ην λέν κέινο πξέπεη λα θαηαβάιεη ην δηθαίσκα 

εγγξαθήο θαη ηελ εηήζηα εηζθνξά, όπσο απηά θαζνξίδνληαη κε απόθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Δπίηηκα κέιε 
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ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηε δπλαηόηεηα 

θαη ην δηθαίσκα, κε πξόηαζε ελόο ηαθηηθνύ κέινπο θαη ζύκθσλε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, λα απνλέκεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

«επίηηκνπ κέινπο» ζε πξόζσπα ηξίηα πνπ έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηελ πξναγσγή ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ. 

Σα επίηηκα κέιε νθείινπλ λ ζέβνληαη θαη λα απνδέρνληαη ην παξόλ 

θαηαζηαηηθό θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

Σα κέιε απηά έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ρσξίο 

όκσο δηθαίσκα ςήθνπ. Δπίζεο δελ έρνπλ νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

έλαληη ηνπ ζσκαηείνπ. 

Αξσγά κέιε. 

Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ δελ είλαη ηαθηηθό κέινο, κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη απηόβνπια ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ κε πιηθή ή 

εζηθή ππνζηήξημε. 

Σα αξσγά κέιε γίλνληαη απνδεθηά κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπο. 

Έρνπλ Σα κέιε απηά έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ρσξίο όκσο δηθαίσκα ςήθνπ.  

Γόθηκα κέιε 

Κάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ έρεη ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο απόθηεζεο 

ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, δύλαηαη θαηόπηλ αηηήζεσο πξνο ην 

Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα γηα ηελ εγγξαθή ηνπ σο 

ηαθηηθό κέινο. Η αίηεζε κπνξεί λα γίλεη δεθηή κεηά από εηζήγεζε ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη απόθαζε ηνπ Γ.., ε νπνία πξέπεη λα 

επηθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Γ.. ησλ κειώλ. 

 

Άπθπο 7
ο
 

Τποσπεώζειρ μελών 

 

Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαηαβάινπλ ππνρξεσηηθά ζην ηακείν 

απηνύ: α) δηθαίσκα εγγξαθήο θαη β) εηήζηα ζπλδξνκή θαζώο θαη 

έθηαθηεο εηζθνξέο εθόζνλ είλαη αλαγθαίεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζσκαηείνπ. Σα πνζά απηά ζα θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. 

Σα ηαθηηθά κέιε ππνρξενύληαη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο 

ηνπ ζσκαηείνπ θαη κάιηζηα κε νπιηηηθή πεξηβνιή ζύκθσλα κε ηα όζα 

αλσηέξσ νξίδνληαη, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο εηεζίσο.  

Όια ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ (ηαθηηθά, επίηηκα, αξσγά θαη δόθηκα) 

νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ 

ζσκαηείνπ, λα απνθεύγνπλ θάζε δξαζηεξηόηεηα επηβιαβή θαη αληίζεηε 

ζηνπο ζθνπνύο ηνπ ζσκαηείνπ, ππνρξενύληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ, λα ηεξνύλ ηηο απνθάζεηο 

ησλ νξγάλσλ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο απηέο. 
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Κάζε κέινο πνπ αληηδξά ζηηο επηδηώμεηο θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ σκαηείνπ 

ή δεκηνπξγεί πξνζθόκκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ 

ή ε δηαγσγή ηνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα ήζε ηνπ 

αζιεηηθνύ πλεύκαηνο δηαγξάθεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο κπνξεί, ην δηαγξαθέλ κέινο λα 

πξνζθύγεη ελώπηνλ ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο ε νπνία απνθαίλεηαη 

νξηζηηθά θαη αηηηνινγεκέλα. 

Έξηδεο θαη δηελέμεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ζα επηιύνληαη από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην. 

 

Άπθπο 8
ο
 

Γικαιώμαηα μελών 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο απηνπξνζώπσο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ όια 

ηα κέιε. Γηθαίσκα ςήθνπ, θαζώο θαη ην δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη 

εθιέγεζζαη ζηα όξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ, έρνπλ κόλνλ ηα ηαθηηθά κέιε 

πνπ είλαη ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα. 

 

Άπθπο 9
ο
 

Αποσώπηζη – διαγπαθή μελών 

 

Κάζε  κέινο  κπνξεί  λα  απνρσξήζεη  από  ην  ζύιινγν  γλσζηνπνηώληαο  

πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εγγξάθσο  ηελ  απνρώξεζε  ηνπ ε νπνία 

ζα παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα κεηά από δπν (2) κήλεο. 

Κάζε κέινο πνπ απεβίσζε, παξαηηήζεθε ή θαζπζηέξεζε ηελ θαηαβνιή 

ηεο ζπλδξνκήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα άλσ ηνπ εμακήλνπ, ή αλ πεξηήιζε 

ζηηο απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ παξόληνο, 

δηαγξάθεηαη από ην σκαηείν κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Άπθπο 10
ο
 

                 Γενική ςνέλεςζη 

 

Η  Γεληθή  πλέιεπζε  είλαη ην  αλώηαην  θαη  θπξίαξρν  όξγαλν  ηνπ  

ζπιιόγνπ , θαη  απνηειείηαη  από  ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ. 

Οη  γεληθέο  ζπλειεύζεηο  δηαθξίλνληαη  ζε  τακτικές  θαη  έκτακτες. Η  

ηαθηηθή  γεληθή  ζπλέιεπζε  ζπγθαιείηαη  ππνρξεσηηθά  κηα  θνξά  ην  

ρξόλν, θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην.  

Η  έθηαθηε  Γεληθή  πλέιεπζε  ζπγθαιείηαη  όηαλ  ην  δεηήζεη  ην  έλα  

ηξίην (1/3)  ησλ  ηαθηηθώλ  κειώλ  ηνπ  ζπιιόγνπ  εγγξάθσο  από  ην  

Γηνηθεηηθό  πκβνύιην , αλαγξάθνληαο  ην  ζέκα  πνπ  ζα  ζπδεηεζεί , ή  

όηαλ  ην  απνθαζίζεη  ην  Γηνηθεηηθό  πκβνύιην. Οη έθηαθηεο Γεληθέο 

πλειεύζεηο πξέπεη λα ζπγθαινύληαη εληόο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ 

από ηελ αίηεζε. 
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Αλ ε Γεληθή πλέιεπζε δελ βξίζθεηαη ζε απαξηία, ζπγθαιείηαη εθ λένπ 

εληόο νθηώ (8) εκεξώλ θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα αλεμάξηεηα από ηνλ 

αξηζκό ησλ παξόλησλ κειώλ. 

Η πξόζθιεζε ζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα αλαθέξεη ην νίθεκα, ηελ 

εκέξα θαη ώξα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, γλσζηνπνηείηαη δε 

επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε πλέιεπζε. 

Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απόιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη ηακεηαθώο εληάμεη κειώλ κε δηθαίσκα 

ςήθνπ. Η απόθαζε επί ζέκαηνο πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ πξόζθιεζε, 

είλαη άθπξε. 

Η  Γεληθή  πλέιεπζε  είλαη ην  αλώηαην  όξγαλν ηνπ σκαηείνπ θαη 

απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζή ηνπ. Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη 

κέζα ζην πξώην ηξίκελν θάζε ηξίηνπ ρξόλνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, 

ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ηνλ 

απνινγηζκό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο πξνεδξεύεη έλα κέινο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ 

εθιέγεηαη από ηα παξόληα κέιε. Δθιέγεηαη επίζεο θαη γξακκαηέαο γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη 

γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ κε απαηηνύκελε παξνπζία ησλ κηζώλ 

κειώλ πνπ είλαη ηακεηαθώο εληάμεη θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, θαη κε 

πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξόλησλ.   

 

         Άπθπο 11
ο
 

         Γιοίκηζη 

 

Σν σκαηείν δηνηθείηαη από πεληακειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ 

απνηειείηαη από Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γεληθό Γξακκαηέα, Σακία θαη 

έλαλ ύκβνπιν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγώλ εθιέγνληαη θαη δύν 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

 

     Άπθπο 12
ο
  

                               ςγκπόηηζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

Δληόο δέθα εκεξώλ από ηελ εθινγή ηνπ από ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ζπλέξρεηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ζπγθξνηείηαη ζε ώκα κε ηελ 

εθινγή Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνύ Γξακκαηέα, Σακία θαη 

Μέινπο (ζπκβνύινπ). 

 

Άπθπο 13
ο
 

  Κυλύμαηα εκλογήρ ζηο Γ.. – Ανηιππόζυποι 
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Γελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή λα 

εθπξνζσπνύλ ην σκαηείν όζα πξόζσπα εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. 

Σν σκαηείν εθπξνζσπείηαη ζε ζπλειεύζεηο ή άιιεο εθδειώζεηο κε 

αληηπξνζώπνπο πνπ εθιέγεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, από ηα κέιε ηνπ 

σκαηείνπ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη. 

 

Άπθπο 14
ο
 

   Απμοδιόηηηερ Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε 

ζρεηηθή κε ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, εθηόο ηεο αθίλεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

νπνίαο είλαη αξκόδηα ε Γεληθή πλέιεπζε. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην δελ κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα όζα ζέκαηα εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Άπθπο 15
ο
 

               Απαπηία – Λήτη αποθάζευν Γ.. – Έκπηυζη Μελών 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηξηώλ 

(3) ηνπιάρηζηνλ κειώλ θαη ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. 

Με  ππνρξέσζε  ηνπ  πξνέδξνπ  πνπ  νξίδεη  θαη  ηελ  εκεξεζία  δηάηαμε  

ζπγθαιείηαη  ην  Γ.. εηθνζηηέζζεξηο (24)  ώξεο  πξηλ  ηε  ζπλεδξίαζε. Οη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ, ζε 

πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο ππεξηεξεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα ζε 

ηξεηο ζπλερόκελεο ζπλεδξηάζεηο θαιείηαη  ζε  έγγξαθε  απνινγία  εληόο  

δέθα (10) εκεξώλ  κε  πξόζθιεζε ησλ  κειώλ  ηνπ  Γ.. Αλ  ε  

δηθαηνινγία  ηνπ  δελ  είλαη  επαξθήο , παξαηηείηαη  από  ην  Γ..  θαη  

αλαπιεξώλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Άπθπο 16
ο
 

                Αναπλήπυζη Μελών ηος Γ..   
 

Κελέο ζέζεηο πκβνύισλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, 

ζπκπιεξώλνληαη από ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη θαηά ηε ζεηξά ηεο 

επηηπρίαο ηνπο ζηηο εθινγέο. ε πεξίπησζε ειιείςεσο αλαπιεξσκαηηθώλ 

κειώλ ή ζηελ πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπο θαη εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δελ αλέξρεηαη ζε ηξία, ζπγθαιείηαη  

έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 
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Άπθπο 17
ο
 

Γιάπκεια θηηείαρ μελών Γ.. 

 

Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. 

 

Άπθπο 18
ο
 

                       Έθοποι – Δπιηποπέρ 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηελ θαιύηεξε θαη πιεξέζηεξε 

εμππεξέηεζε θαη επηηπρία ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ, κπνξεί λα νξίδεη 

εηδηθνύο Δθόξνπο θαη ηερληθνύο ζπκβνύινπο, θαζώο θαη εηδηθέο 

επηηξνπέο, από  κέιε ή κε κέιε ηνπ ζσκαηείνπ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηόηεηα πξόζιεςεο πξνπνλεηώλ θαη άιισλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ, ζε 

ζέκαηα άζιεζεο, πξνπνλεηηθήο, ηζηνξίαο θιπ. 

 

Άπθπο 19
ο
  

   Πειθαπσικά παπαπηώμαηα μελών 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζηηο πεξηπηώζεηο παξαβηάζεσο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ή εθείλσλ ησλ Γεληθώλ 

πλειεύζεσλ, κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο παξαθάησ πνηλέο : 

Έγγξαθε παξαηήξεζε, έγγξαθε επίπιεμε, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 

απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο ρώξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ σκαηείνπ, νξηζηηθή 

δηαγξαθή πνπ ππόθεηηαη επηπιένλ ζηνλ έιεγρν ηεο Γεληθήο πλειεύζεσο, 

απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Ωο παξάπησκα ραξαθηεξίδεηαη θάζε πξάμε ή παξάιεηςε κέινπο πνπ 

αληηβαίλεη ζην αξραηνειιεληθό πλεύκα θαη ζην απαηηνύκελν ήζνο θαη 

πεηζαξρία πνπ επηβάιιεη ν ζθνπόο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Κάζε κηαο ησλ αλσηέξσ πνηλώλ, πξέπεη λα πξνεγείηαη έγγξαθε απνινγία 

ηνπ κέινπο. 

 

Άπθπο 20
ο
 

    Ο Ππόεδπορ ηος υμαηείος  

 

Ο Πξόεδξνο εθπξνζσπεί ην ζσκαηείν ελώπηνλ θάζε Γηθαζηηθήο, 

Γηνηθεηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη ελώπηνλ θάζε ηξίηνπ. Πξνεδξεύεη ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζπγθαιεί κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο, 

θαζώο θαη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπγθαιεί απηό θαη εθηάθησο όηαλ ην δεηήζνπλ ηέζζεξηο 
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(4) από ηνπο ζπκβνύινπο. Τπνγξάθεη ηα πξαθηηθά, επηβιέπεη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ, θαη δίλεη εληνιή κεηά από απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα θάζε δαπάλε. Σα  πξαθηηθά  ηνπ   Γ.  

ππνγξάθνληαη  από  όια  ηα  κέιε  ηνπ. πλππνγξάθεη κε ην Γεληθό 

Γξακκαηέα θάζε έγγξαθν ηνπ σκαηείνπ θαη θξνληίδεη γεληθά γηα ηελ 

πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ ζσκαηείνπ. 

Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, 

ιακβάλνληαο θάζε κέηξν, αθόκα δε θαη ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αλ θξίλεη όηη από ηελ θαζπζηέξεζε επίθεηηαη 

θίλδπλνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Σνλ Πξόεδξν, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ, ηνλ αληηθαζηζηά ν Αληηπξόεδξνο θαη απηόλ, έλαο 

ζύκβνπινο πνπ ζα νξηζηεί από ηα παξόληα κέιε. 

 

Άπθπο 21
ο
 

                       Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 

 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο είλαη ν εηζεγεηήο θαη εθηειεζηήο ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνΐζηαηαη ησλ γξαθείσλ θαζώο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ζσκαηείνπ, δηεθπεξαηώλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

ζσκαηείνπ, ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, 

ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν θάζε έγγξαθν, ηεξεί ην Μεηξών ησλ 

κειώλ θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ.  

ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ή θσιύκαηνο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο αλαπιεξώλεηαη  από  κέινο  ηνπ  Γ.  πνπ  

νξίδεηαη  κε  απόθαζε  ηεο  πιεηνςεθίαο  ηνπ, κεηαμύ ησλ  παξόλησλ 

κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Άπθπο 22
ο
 

               Ο Σαμίαρ   
 

Ο Σακίαο ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία, ην δειηίν απνδείμεσλ ηνπ 

σκαηείνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ εηζπξάηηεη ηηο ζπλδξνκέο θαη  δηάθνξα άιια 

έζνδα θαη ελεξγεί όιεο ηηο πιεξσκέο. Σηο δηπιόηππεο απνδείμεηο 

εηζπξάμεσλ ππνγξάθεη θαη ν Πξόεδξνο ηα δε εληάικαηα πιεξσκώλ 

ππνγξάθεη επίζεο ν Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο. 

Ο  ηακίαο  εηζπξάηηεη  κε  δηπιόηππεο  απνδείμεηο  πνπ  έρνπλ  ηελ  

ππνγξαθή  ηνπ  θαη  ηε  ζθξαγίδα  ηνπ  ζπιιόγνπ , ηηο  εηζθνξέο  ησλ  

κειώλ  ηνπ  ζπιιόγνπ  θαη  γεληθά  όια  ηα  έζνδα  ηνπ  ζπιιόγνπ , ηεξεί  

ηα  απαξαίηεηα  βηβιία , ελεξγεί  θάζε  πιεξσκή  θαη θάζε αλάιεςε 

ρξεκάησλ πνπ  νξίδεη  ην  Γ.. θαη  είλαη  ππεύζπλνο  γηα  θάζε  

αηαζζαιία , απώιεηα  ρξεκάησλ  ή  πιεξσκή  ρσξίο  απόθαζε  ηνπ  Γ.. 
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πληάζζεη θαηαζηάζεηο ηεο ηακεηαθήο θίλεζεο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζην ηέινο θάζε ηεηξακελίαο. Οη θαηαζηάζεηο 

απηέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, καδί κε ηα 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά έγγξαθα. 

Ο Σακίαο ππνρξενύηαη λα θαηαζέηεη ζε Σξάπεδα πνπ ζα ππνδεηρζεί εθ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην όλνκα ηνπ σκαηείνπ, ηα 

εηζπξαηηόκελα πνζά, εμαηξώληαο ηεο θαηαζέζεσο έλα πνζό, ην νπνίν ζα 

θαζνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ηνπ σκαηείνπ. Ο Σακίαο ππνρξενύηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα έιεγρν ην ηακείν, όπνηε ηνπ δεηεζεί.   

Δάλ  ν  ηακίαο  εθηειεί  πιεκκειώο  ηα  θαζήθνληα  ηνπ , αληηθαζίζηαηαη  

κε  απόθαζε  ηνπ  Γ..  

 

Άπθπο 23
ο
 

          Ανηιππόεδπορ – ύμβοςλοι  
 

Ο  Αληηπξόεδξνο  ηνπ  Γ..  αληηθαζηζηά  ηνλ  πξόεδξν  όηαλ  απηόο  

θσιύεηαη  ή  απνπζηάδεη , θαη  εθηειεί  ηα  θαζήθνληα  ηνπ. 

Οη ύκβνπινη κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη εθηεινύλ ηα εηδηθά θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζνληαη. 

 

Άπθπο 24
ο
 

                  Η Δλεγκηική Δπιηποπή  

 

Η  ειεγθηηθή  επηηξνπή  είλαη  ηξηκειήο  κε  έλα  αλαπιεξσκαηηθό  κέινο. 

Σα κέιε ηεο δελ κπνξνύλ λα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Δθιέγεηαη  θάζε  ηξία (3) ρξόληα  θαη  έξγν  ηεο  είλαη  ν  έιεγρνο  θαη  ε  

επνπηεία  ησλ  νηθνλνκηθώλ  ηνπ  ζπιιόγνπ. Διέγρεη  ηα  βηβιία  ηνπ  

ηακία  θαη  ζπληάζζεη  έθζεζε  ηελ  νπνία  ππνβάιιεη  ζηε  Γεληθή 

πλέιεπζε. Η  εμειεγθηηθή  επηηξνπή  ιεηηνπξγεί  παξάιιεια  κε  ηε  

ζεηεία  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηεο 

εθιέγεη ηνλ πξόεδξν απηήο, ν νπνίνο δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. 

πλέξρεηαη ζε ζώκα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην εμάκελν κε κέξηκλα ηνπ 

πξνέδξνπ. Σεξεί βηβιίν πξαθηηθώλ ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη ηα 

πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηνπο δηελεξγνύκελνο ειέγρνπο, 

θαζώο θαη νη εθζέζεηο πνπ ζπληάζζεη πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Άπθπο 25
ο
 

Απσαιπεζίερ 

 

Καηά ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ θάζε ηξίηνπ 

έηνπο, πιελ ηεο πξώηεο ζπλειεύζεσο ε νπνία ζα γίλεη εληόο είθνζη (20) 
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εκεξώλ από ηελ δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

Πξσηνδηθείνπ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ζσκαηείνπ, δηελεξγνύληαη 

εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο.  

ηηο αξραηξεζίεο θαηέξρνληαη νη ππνςήθηνη γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπο ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

ζε θνηλό ςεθνδέιηην θαη εγγξάθνληαη κε απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά 

βάζεη ησλ επσλύκσλ ηνπο. Οη εθινγείο έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ έσο 

5 ππνςεθίνπο ( κε 5 αληίζηνηρνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο). Η εθινγή ησλ 

κειώλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη κε ηε κέξηκλα ηξηκεινύο εθνξεπηηθήο 

επηηξνπήο πνπ εθιέγεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, δηα  αλαηάζεσο  ηνπ  

ρεξηνύ ε νπνία εθιέγεη θαη δύν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Η εθνξεπηηθή 

επηηξνπή θξνληίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

αξραηξεζίεο, ζην ηέινο δε ηεο ςεθνθνξίαο θάλεη ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ 

θαη αλαθεξύζζεη ηνπο επηηπρόληεο θαη ηε ζεηξά δηαινγήο ηνπο, ελώ ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε. Γηα όια απηά ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθό.       

 

Άπθπο 26
ο
 

θπαγίδα 

 

Σν σκαηείν έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα πνπ  θέξεη πεξηθεξεηαθά ηελ 

επσλπκία ηνπ θαη ην έηνο ηδξύζεσο. 

 

Άπθπο 27
ο
 

             Βιβλία ηος υμαηείος 

    

Σν σκαηείν ππνρξενύηαη ζηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ βηβιίσλ : 

Α) κεηξών κειώλ 

Β) πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ 

Γ) πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Γ) πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Δ) εζόδσλ  - εμόδσλ 

η) πξσηνθόιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρόκελσλ εγγξάθσλ 

 

Άπθπο 28
ο
 

 

Σν σκαηείν ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

78 – 106 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, θαζώο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε λόκνπ. 

 

Άπθπο 29
ο
 

           Γενικέρ Γιαηάξειρ 
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Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό ζα 

ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ζπληάζζεη εζσηεξηθνύο 

θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ηνπ σκαηείνπ νη νπνίνη δελ αληηβαίλνπλ ή 

ηξνπνπνηνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

 

Άπθπο 30
ο
 

Ακποηελεύηια διάηαξη
 

 

Σν παξόλ θαηαζηαηηθό, πεξηέρεη ηξηάληα (30) άξζξα, δηαβάζζεθε, 

ζπδεηήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην ζύλνιν ησλ ηδξπηηθώλ κειώλ ηνπ 

σκαηείνπ ηελ 26
ε
 Οθησβξίνπ 2008. 
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