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¶ρθρο 1

{ Επωιτμßα }

Ιδρýeται Σý¿ογαò κΕτÜτηγÝτηγ*ια ιòαιτß,ò δκτιßÞ,εη τOυ Ασω(οý Κþδυòα και
"} τη αχετßκ1 ßτερß σO}ματÝßÝ)γ- γομΦß}εσßα με τηγ €πΦν}βßα:

,,

<<Αναηgτü Σχο}εßο Μ*ταναστþν Πειραυß - Σý}ττοò για τη ρορφßι}τυòη
Και κοιγωνικÞ υποστÞριξη και την ποl,ιτιατυαÞ αÜrΝτυξη μεταναστòßτν

ΧßLι προσφÜτωγ»
:

Ο Σýλλογοò Üχει σφρτγßδα κυχ}ßκÞ που φÝρα σττ1 1ιÝση το Ýτοò ßδρυοτlò του
Συλλüγου καl περιφερειακÜ την ΗτΦlτμßα και την Ýδρα.

¶ρθρο Ξ
.{¸δρα }

¸δρα του Συλ}Üγου εßrται ο ΙΙειραυßò

) ' ¶ρθρο 3

.{Σκοποß} 
, .

Σκσποß τουΣυΙ}Ýγοιι εθναι: . ;

1. Η αφιΙηι,òερδÞò οργστωαη ,ιòαι διεξαγτη.Þ πραγραμlιιßτων gιψÜθησηò
τηò ελληνικÞòγlþσσαòß$ßß Ü}θfrγγλοσσdπ. , ,

2. Η σιψβCIλη σαιν οτνφÜθll.ιση του 1ιορφωτιχgý ετυßÝδου τωγ

ΚΕΦΑΔΑΙ$Α-
ΕΙΙΩΝΥΜΙΑ _ ΕΔΡΑ _ ΣΚοηαΣ - ercΣΑ

ι

σÝμιναρßον ται }Ελε«bν σχετικß }Ε τηγ
β§ μ§τþη{π€?αlαß. ζηφψτα και ττιγ

μετιrναΜ)γ, ι
3. Η εκπüνηση πραl,ραμlυßτων,

διαττοΙταητυòÞ $αιαßδgι}σιι"
mττψετdιπιστ1 τηò ξενοφοβßαò.

4. Η αυιηαξη *ΦÝσεων, τιροτÜσεατν ιαι πgρε;τβιßσεοιν τροò ηραπχοýò Þ
ι§ι φορε,θò με στüχο τηνεπfiοση τωτπροβλημßτανποιι αιιτιμετοπßζουν
οι μεταιιÜστη.
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i*;..'jf\i;.ιζ:1'il'....;.'...;,,];.,..,:i'ßjj.i,1''
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ΣΩΜΑτΕιογ ΜΕ τΗΝ ΕπΩι\τγΜιΑ
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6. ffiffiffi;'"δþ«αη δßασειlριοτÞτωνγlα9,αται§ιεξ. _,._."" 
ιιτξ,

;: ;ß *§Ý"η ;ý;;" η δηÝισυρgßα ιστοσελδαξ στο διαδßκτι:ο και η

παραγòιτγÞ ρ"αßþλ*οü' "*, γΙ*πτιιΦν 
πραl,ρÜμμÜτων με συναφξ

προò τOυò σκοπαýò τþ σιοματεßαυ *ρΨ¾::.,^,_η

8. ΓετηκÜ η *Ü;ξη-"* ß q*εοη σττlν κοινωνß3 των. agxdov 
31α

τολ;υιτολ;ιτισdfiC ττlò ισüτηταò τωγ λºÝ}γ κγ τον ανθρτΙιπον, τιlò

ωεκακüηταò';;; ;rhþß*",*οß, ßου σεβασΡ!_ ττον ατοlιυòdτν και

κοινωνικþγ ε*þμ,qß*ßrων δ*lΙ*νοwων "ºγ 
Ελ}Ýδα αΙJωδατετbν, η

αιττßσταστιστον.ρατσισμü'τηνξενοφοβßακαι,τηφυΧ"εεικÞ

η. ff"¹#fr*** τωγ ποfuτþν_ για .τα μ*gº¾χ: _::
;#;Χ " 

ξfi;;- ι _ "",t"",*u *91.¾Ψ:,._*γ¹χ}*¹*
;§..;;¹ffoi;;»'ζ*"_ *{; rr,r,&δa κα9þò και η αwιμεττbπιση

φαινοlÝνων ρατσισμοý κα1 ßενογοβßαò,
10.Γ;þ;"t Ξ λ,*ψ -κ,Þσε,ò 

ξ_¾¾. ¾_9:,º¹ «"
οþθηση τοτν οò,Üνω acotιdιv,

Ελλßδα καl στο εξCIτερικüγι§ τηγιßρ

,¶

q



του ΣυtλÜγου μπορεß γα γßνει αιιοιαδÞποτò φυσικü πρüσοττιο

Þτοò θρησιòεßαò, φυλÞò, ýαγfuειαò Þ τταγατγÞò Ýφüψν ασπÜ,ζεται

3ßrχεò *οß rουò σκοποýò "* rrrirliy* και ατιθυ}*ß γα συμβιßfl^}ιι ιχeργÜ

ιti'σ"aιv πραγμÜτCIσÞ τουò.

''*§ /r'* την g},¾βαφÞ με}ουò τα¼

απαγτßα και πΧειαιμηφßα.

προτεßνετα ιτποχτεωπκÜ .,αττÞ "JiqμJgμg39J:φQ- Τσυ

Συλλüγου και αrιαιτεßται ¸ºτποβληθεß ιυτü ,τον ωδυτφερýμ§/ο ÝºγραΨη

αßτηστι προò τα Δ.Σ. Iνtε αυπ1 ο α.τþγ φlτÜ ην τrραφÞ του στο ι"ιTg,Þ9jΦo

διετÝλεσε μÝλοòτου.
Σε τιερßπτω*ι * το $λοò πbu ατιψßορÞ αρηεßται να κατφd}ει τη

οþ*εþυò συνδρο#ò,,ο ßý?,1σγ9ζ:,ψορqß.γα τσ εγÜιgι gyÜrτnov_ του

αρμοδßου εικασrrιÜþþl,φ«υο βε αιb*χþ"ι" ωrv εργααþν διαφοριß,ν"

ýÝλ"ò που απο;χdιραε ιιηqρεß ιια Μσgι ττιγ επm€τrρατÞ του, : ,l 
_

ßλ"ò ;;fi}ffi; þ';üφ«οrι,rÞò τ,Σ.,,,η'αξOßα. λαρβ&ευm ," φe,β"ι
απαρτßα *α, ητοο,τηδßο þ ΖΙι ßþγ μ*Ι,α,*.,1ιι§§Ü arrü ,πρÝτÜqη ,ωγ Α,Σ;,

εφüσον φýαß Ý;' παραβιdιζη *r**μ*r"* το ξÜτασmακü και

αιιτιστρατþεται τιò αmÝò και ται)ò "χþοη 
το1 |υ}ΤÜγαιι,,Þ; 

,αÝ2ρ
αδικαιολü,Fιι.r, *ü -τ'τλφ, **Ιω*ιò του Συ}*}Ýγου για,"χτονικü

δýστημα τουλÜχιστον δýο (2) εÝ{fuν

ßο16 'οιò *οþþò περß αποβοΜlò του το μÝλοò }τrßορεß.να προσφι}γα

λο*οη,"ηò *οþò ÝΣ, ηßσποια αιοφασýζα,ομοßοò }Ε ττβ α,γωÝρω



Να π#αρχοýν στη αποφιßσετò του ΣυλλÜγσιl,

Να παφνοιιν μÝροò στιò εκδηλτßσειò του Συλ,λÝγου

Τα βλη του Συ¿Üγου πο¼ Ýχσ.lγ αòýηρτjΙσα τιò οικονομιΙò€ò υποχραdτσειò

,ουß ,ροò αυτüν, ιÝχαυν δßκαßωμα να παßρναιιν βροò στßò ΓgγικÝò

ΣιτÝλα}σεò 
"οrν 

1r"λþο, να αιφρÜζουν τιò απüψειξ τωò με λüγτ και γα

γτη φßζουγ «' *rξ, γβ,, η*p§"§i*lyδgι. 9ι5**:39ηÝ."95", τò 
" #_§g1*"§

,οüò *ο τω,"rü ωμφ*ηο ,Ý,";.Νδý,r.υ\,ºο πιßρδγ, ΚþαÜτßßτικü, να

*μlοrrηο* σε üλη 
"rò 

bρο*ηριÜητÝòτστ Συλλüγου, | , ' , ,'" ,ß j

' :ß '.,'

¶ρθρο 8
( Þικαιτbμαlα }

Στα μÝλη πα) ßταραβαßναιιν το ιαταιττατικξ τιò αποφÜσαò τοτιιΓεττυ«ß>γ

Στγειε6σεωγ κα1 η λ"γ*γ* *»ò duo' ατßθετη προò τα συβφÝρ],σιιτα τσιι

δ. ΟρßσòιÞ διαγραφÞ, ;

** Η þ;-φη'*ιη*ηÞ, η μ*μφÞ κα! Q ιψοσωρψÞ διαγραφÞ, επιβιßßÜονται με

απüφαση του Διοικητικοý r.ιryfro»lþ *g_τ* g$Ω fuΩΩgη;§γ_qψgρÝlgρ_rΙ Ιλ_

τωγ }ιεßÝν ßου *ýürοσ. ,ατλ * *,''ομ*ο μ,Ýλοò τσιι συ¿üγου εßγαι

4

"1



Γ

συνεδρßαση π_ορ,3ψηρÜ
επßβστÞò ιcaia þΡ_*

;bßßb*«Þ δr"γρ«ιρÞ εττιβÜlλεται μετÜ απü απüφαση τηò ΓòγικÞò

ζ, ¸ο1} οαθρrα.αι 1ιετÜ mü μ}στικßι ψηφοφορßα ται η οποθα

μò αυξτßμÝ,μτι απαρτßι και πλειοητηφßα τογ ff3 τον μ}ισν του

σο}ιατòßου, *φο*υ κριθεß üτι παραβιÜζα συσττιμαπτÜ το καταστατικü ιαι
wτιστρατεýεται τιò Üρχδò και τουò σκοποýò του ΣυλλÜγ¾τ χρ9γικü
αιασπßμα τουλÜχωτον δßο β) ετCον. Τ,ο θξια ααιßγεται §τη Τ.Σ. ιι9;τÜ απü

απüφαση του Δ,Σ. ιαι σιιζητεßται στην πριbτη Γ.Σ. '-1

«}



β

υποχDεθτικÞ μτιιηαß,τ ý ετιγα εισφορÜ,των μεΙτbν, καθþò 
"rrßþß-τοýψοò κα1 ο εýικüτεφò 

"ρ*οò*J,χρΟηοòχαταβοληò αιγτÞòι .,.lß",

"! ,.,,... .-,.,:, ß,

¸]

και ττληρòοιτÝò.
β.ξ1l*j.4J. ιqρ _,

ιßλg:gß"g,φ-#§lò

στοιχεßα ταιι ΣυλlÝγοιι.}mχ;|3,ßff#""rοÜφαιται Oe.a τα ιfrlU,«, λ,"; *ρλ*'σ
το Δ.ρ. fu τρÝπει να τηρηθεß

m"Hm *'.*ρ*εþ'rffi ffiffiil#o}n,*** και9¹Ψ:"ι απü 
"ην.Χα"1,,r"ικη 

;δ*Þ.
ffiº**ß*¾Ιγ*ßΙºÞ#ψ-« αßηστι *υ ** -,Ιαβαßιει γγþση τον βφλßω' *«' ;;;χ;#;Η #ilt";

χ.*,¹g}νεδÝυßσεων ai",,«ιi«J ß;;llß*.δ.Τ "üιιüιι

ΚΕΦΑJιhΙο,Δ'
ΤΟΥΣΥΛΛΟΤΟγ

Αρθρο Τ3

¼ργανα του Συ?ιλÜγου εßναι:

το - ΔΣ. 1πΣ

º,



μ,*ßlΓ**,ι Συνýευση των lvlýriry.

βηι,' 
ß.Τ.ü Διοιπlπκü Συμβοýλιο.

Ý,,,fi ΕλsγιòηιòÞ ΕπιτροτεÞ.

¶ρθρο 1α ι

( ΓwιιαÞ ΣυνÝ}ευση - ΤαιτικÞ - ¸ιααιιτη }
,,,;

}t Γενιια1 ΣυνÝ}ατη τωγ Μελ.dον εßναι τσ αγþτατο και τρ{αρχο ügγγνο του

Συλ.}üγου και αποφαßνεται βα θÝματα που αφοροýν σπι φ,9"ρ{ß-,και αι
δραστηριüττlτα του Συ}.}Üγαυ και που ιιε το, κατ,ασταπκü υßßυ ηωο υπαχθεß

στηγ αρμοδýτητα ηò εßτε δεν Ýχοιιν ιχταχθεß σην αρμο§ωτητα, ιßΛ^λου

οgγÜνου του ΣυλΙüγσυ. ,ß, j ,, ι,

Η Γ.Σ. g}5γει και ελ.ιφχει το Δωικτlτικü Συlφοýλιο και αποφασßζει,;1rw τηγ

απαΜαγÞÞτονκατýbγισμÝωθυγdτνσεαßτÜ. ,,, ι,

Ατοφααßßßεß ¾ια την σριατιχÞ διιτγραg1 μετηυò τροποαεαßηση του
χ ιεατασταακοý καχ τη διÜλυση ταυ Συ}ιλÝτου. ' Ιι

Η Γ.Σ. σιγτΚα}ε-ßτqι στην Ýδρα του.σσλ}Ýγαυ με αιΙακοfuωσι1 τογrÜΣ. που

οριζgι.εον τüπο, οι, ηβρÞ και þρα,"σιηηÜησιΙò τθþò ιòαι. τα,§Ý,τβτ.α.τηò

ημερÞ",φ διιÜταfrlò. Η mιακοßντοσÞ, ψ.fqφαεοιε-ßται, 1ιε

þΟ r 
"ουfuηr**;αι.*ααιεò*ιιÝρεò; 

φοκρηιÝνου γ* _"ýξφº
θÝ}τιß,¹βχÜßßr§ÜÝζßΙßνακοινdrισειò 1ηrφαφ[οιοýτται πριν ατιξ;}§

ΤατcτικÞ ΓαηκÞ ΣιχÝλευση συρòαΙεΙται 1ιl§ φορÜ το χ;:fuο, βσψ
Σα α,}"Þγ βα

gπΕρο?ξÞò ¾ια το ηεραοιο,τ Üεοò κα§þò και ο.προβσmfuγτωιιüò 1η& 3Φ τρÝχw

πρþταιιò μÞγεò του ιòÜθε

Τ



Με ττlν θπφφλαξq των Üρθρων 99 και 100 ταυ Α.Κ και κÜθ3 ιßψò διÜταξηò

νüμου Þ του παρüντοò ταταστατικοý, εσ¼ ΙεροβλÝπσυν gδικÜ $ιαφορfiκη

απαρτßα, ατεαιτsßται γßα σι}ζÞτηση καl Πιψη αποqÜσεον --γ ry ων}}εýαηò

ταγγ μελτbη η οορλλ "* ßßßò1 γΧÝμστοντου üλσυ αριθμ{ * *χ¾*υ
δικαßωμα ΨÞφου }"λd; Ýω, ε* επυευχθεß απαρτ,ßα κατÜ την πρòοτη

συνÝλευση, *τ*þßr« δεýτερη μ§ τ.α ßδια θÝ}ι,ατα, οριζüμειιτ1 1Ýσα σε

δεκαπÝιηε (ι5) το πþ οr*ο,ò λJΟ,ηυ π!φfη,η οΡßο βρßòιßτ.Ψο*
* 

"ρþαdο 
* αυτÞν το Ýνα τÝταρτο (1Ý) του.üλω,9ριθμοý^των εχοlfΕσl/

δικαßωμα ψÞφου μυλþγ. Αν και σαη εεοτερÞ αυτÞ συνÝλευστ1, δεν ε,,,ιτευχβεß

αεÜρτßòι, βιι¾ºcαλεßται τρßτη }ιÝσα σε απÜ (?ß το πολý ητρºº:ºΡ*º*
ffi#;-'Þºλι« ολρΗται üτι βρßσιòεται σε απαρτ{α αναξαφÞτοò ταιι

αυτÞ να

κ}.,iarι, πmÝ üμτωò δια βοÞò-Wþ;δ;, ü,ßορλω εÝφ ΔΣ, θÝ}ιαταg1º*τL111ò*]
Ýffi¹;-º_λ-&þοοιοò, Þικρισιι þ απολογισμοý _ψι*__ *ο,

*-*J. -.*Q^l*i ιι§lryιrc#ßÜ ;Χ;' ;þ*l'þα φ'ò Þ μΦρυò ψ*:τJ:.3_9**ffi-rH#;;; ζ'.'"Þ__*'rωο, Ü*ρÞ αγ δÝν ψ*:f*J,r*§'Χ;#;º;-þ;; ß-'?εμ""- αρχαφεσιοο ΧαμβÜνονταΙ }Ε αßßλÞ

Με εξαφeση τò περιπτιßτσειò του απαιτε{ται αυftμÝιπ1 Ζ,ελε.ωγτγρßα" οι

þδ*ò 
"Þò 

r.ε. ταφνονται με απλÞ oiιειογιηφßα ττιτιυ: πρü.ττσιι ια
τýιττοqε ýστερα απü qτηφοφορßα μ ανÜτßση ησιl,χεριαι} Þ με ονοβασπκÞ

ττ}ειοqτηφßα των τεαρüντων.



ε}*irv, πατßσταιιτ.αι δε òψj αυ§_ην

, üσg ,«Τr*"ür, τσιι ελιßχιστο αυτÜgριθφ, απαπαtται γψ τη λτιψη

η π}ειοψηφßα τοιν 3Ι4 των παρüνυαη{.,",,,

σιγτòα:_ο,ομmπι με θÝιιτι .αlν .τραιιαιιαßη§τι ºου ταρÞνεφò .lqòg,,φρπκοý

δrþ*ι þ mμ*r.ß*, βρßσι<αεαι:,σε αιτψιτßα υüγο εÜν ºυρ1q,ººffiil;;;; ß/' ;º "þ þgη ο{rφ.ßσßζο δε με τλααγτηφßα 1φν }τη

}

: ,,',ß' . _ 
, . .:,

Η Σýλ.}σγοò διοιΙιεßτατ ατιü ατταμλÝò βμβλÝ§) Διοικιlτικü. Συßlβοýfu,ο,

ε1$εγüμενο; ι§ τα αυαπΙηρσματικß, β},ητου òτησßßýò }§ μμφικÞ ψηιροφορßα

μ ηηlφοδÝλπτò ;;Ý*;Ü εγΙÜξαι ρηυ που Qουν δικαßωlφ tτfιφου,

ωμþßο μ το νüμα και ττò διααÞειò του mτqqαακου, 
ß

Το ΔΣ ειÜÝγεται σε συνε§ρßαση ηò τ¸, η oroia ατγκαλεßτγ για το; σκοπü

αυτü 1χ διαδικασßα μυστιJßÞò ºfηφO9ορφ Η"τφ,οχ*φ"9ßεg-r**

δφ'δδδ ΓραμματÝα ιαι fuay ηηιφο¸ ",òτιι, , , , I

το ΔΣ αÜÝγεται με αταDροδασßo μ þ,b** üρω σΤαυρdυν ΤΟυò 
'ρqò 

(3).'
ßß

το ΔΣ θεωρεßται;;ιrη*ò ".l,rrω 
και,,αν..αβüβη τα.πρüσωαα π'η τ9λι,κÜ

{εΧÝγησοτγ εßγαι, μδ υλρgλ¹ τeρια.ρκ}φ_φ}t§τρtιfßιφ,,ιgΤÞΤOτ, φürερα:

ατü, ? μ,2.η. ε, JüΙ-"ρρþ*«ι,üþ ;,..qρφ|ò§*τÞ}ν,μ*fußw, του,ßΔ|,δεν

μπορεß γα εßγαι μιφüτεροò απü τον απαιτοýl,αü þ.τrtγ,ýιqρh αßΤαßΠßqζ (,4

ιιελη). 

" 
ι,,,ι, 

,;ß 
_")ι"," ;ι l "

Το Δ.Σ. μÝσα σε σττÜ (?) ηιερεò απü την §,Ü§γÞ του, σιιγÝρχετα1';qq 1ληιρη

σιιιθεσ,η σΕα τ;;þ' λ' ,συψÝγου 
' lαι. τρο.θδρφÝβ§τg._,*;,ψιü ,τ_ογ

πλειογτηψÞσORτα σι}Φουλο, σιτγιòροτι{τφ σε **.:ffiffi
#ffi ,χffidιι;ffi"tr};¹,e#§δ ßρ*μρd,þ φ,
Τ;μ{" απαγορεýιτÜτ να αιηαÝσαw αcο §ιο πρüσαπο, , ;j ,\ ι ;;ß',,,,,",

Η θητθßα τιιιν με}ιον τσυ Δ.Σ" gßγαι,þσ§ ξ*qrτ *gηþγ.,,*,διρJιòτισηò

ατü οιοδÞποτε ,-», λÝαη,fußξτι ηò ftταßqò αlαγqρþεταΙ,tφ9ε,ω

επιχαροýμειπ1 "ρδ *ß; ßλρι, κ"r'εξrßρ€§η gγ; }ιε_ιÜ ξη ,}ýξη .,τηò φτqΙq§
του ΔΣ ο* *rοJÜ τ* þ,*ιÞη"ο,ß$ο §υγατÞ,η,διτÝπεψ ψΦσιd'νι

αιχü δεγ ασεßπτòξ d}rÜ παρατεfuεται,.ηß θψεßq χ§Q,ß,Jηg εß,ßσfρ_{χρτ'e

διÜσòημα, ηη *þ δεγ μπÜρεß γατξατερÜσα._ταß}§_, τΡgò;(Ξ),,β,τιψ§;,,",,ι*6

μσιτδικü αmπü þ προο*φφ_rαr,§rεξαγαηη1 αòιαßω ßιαθdιò"ßιψι,ψβ

«αΙrrγη ετεÜκεοιγ σ*aykdov του Συ}ý,dτγου_; ,:ß, ._.:_ 
,___ ::;J, ; ,, 

, ,

ΙγlÝσα σε πÝντε {5; ;;þ {ltτü τη 
"rrΙ-gü,η-η,σε 

σÜ,ιtα *r, φ{ .Δ.I. ,Þ

òιπερχüμειπ1 δωßιαιση οφεßεt υο ηορþþ σε,αιπü τπ Δωjηflgη,.τ9u

Συλ}Üγου τθdιò,.*Ι *αßι* ηγητÞ ,«ei þdνητη περι§υσßò,τηò*,Γι,ßρπü,σε

ilffi" ## συτττÜσσε'ατ πρωτüκοßο παρÜδοσηò κOrι πqιραλφÞò

9
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λρθρα 18
(ΚαΟÞκοιπα Δ.Σ. }

'.
ò;+

Το Διοιισlπκü Συμβοýλιο δωικεß υπειßθüγα το Σýλλσγο με β*ση "*j.ηομοrrò::}j,:.j::ººº«ü., Διαχαρßζεται^τα συηοÝοο*ο *ο, rηυ þ,ουφß- ;,

ι0



¶ρOρο 19
( Συνεδρýσεη Δ.Σ. - ΛÞψη αττοφÜσεων }

1

',θ

Ι1



ι

υπολειπüμ€να μ§tη τουλßμστσιι 4, þστε ,LΞνα σ)ßt]ματιòσι)γ&ειναΙ

dειογτηφßα τωγ 3/4 τουλÜχιστον των ιτÜρüψων.,

ΠÝρα απü üσα αναφÝροντατ στο Üρθρü 9 τα οτεοßα Ýχουν τη6ß καιΙΙδρα απΟ Qσßι αναφεροντα1 στο αρυρο 9 τα οτεοßα ξχουν ισ7ρ και για τα μÝλτ1
του Δ.Σ., αυτÜ υπüκεινται και στην ÜοιγÞ τηò Ýκειοισηò απü ττlνßýýτητßιτου
μÝλουòτουΔωικητικοýΣυμβαυλßευ,'
Για τηý επιβολÞ τηò Ýτπωστlò αρμüδιο üργþ,ο εßναι η Γ*ικη ΣυιjÝf,φ,αΙ, º

' ,",g'fu-';, _

.:ß:β ''

"_J

orεoia επýαμβÜνεται μετÜ απü:Ýτrραφτι,α.ναφqρÜ πÝιττε (5) }Ελιrηt,του Δ.Σι Þ
3υ !/α ταυΧÝμστον ττ*ν μÝλÜν ¸ο1}:υσΡλλÜταυ Þ τÝßοò τηò»Ε,ληττικιlß
Επτροτπlò. Σε αιιπ1 τη Γ.Σ. πρÝτΕι να,πßßραηρßÜòεταß 

"*ΠΙ,2g»,,rου'το 
il3,"ωß

ταμαακÜ -τΦòτοrτCIlημsνων μελ"dιν και."¸α να ληφθεß αmφαση- hπαιτεßται

ΗτοινÞ τηò Üαπωσηò ατιβιß¿ωαι üτw συwρξαι» οι εξÞò λÜγοι;
α. Επßδαfr1 αδιαφορ{αò για τακαθÞßοwα και τιò υπαχρεd:σÜò του.
β- Χρησιμοποßησιι ττlò lδιüτηÝαòτσυ για πφσατπικÞ ωφÝ}εια,
γ. ΠαρÜβαòτη τοßτ κατασταακοý καl τΦν ατωφÜσεων ηò Γ.Σ;¾. τταραραòrη του κατασταακου καl τΦν ατωφÜσεων ηò Γ.Σ; . -,, 

ß

δ. Η απü ηγ §λετ,òτßκη ΕΖτπρστÞ ?,,διιßπιστ_οýμειιη παρÜβαgη ..üσοτν

Ο ΙΙρ6εδροò εσιροσþτεß τα Σý¿σγσ"'αε:,κÜθε;ΔιοικlτικÞ και ΔικαστικÞ
ΑρχÞ, καθιbò και αααÝγοτγτι ατουò φßταιιò.,,Σßηιòα}εß,,και διατOι)νει τιò
συνεδρýσεò τηò Τ.Σ, {μξρι να αÜεγεß το'φοεδρεßο τηò) καθdψ και τσυ
Δ,Σ., κηρýσωνταò την Ýναρφ1 αιιτdτν και τß| λÞfr;θÝκΗναw τφ Δ.Σ. ; 6h
ΣυwπαγρÜφει }ωζt με τον Γραμμια,τÝα ,ü}Ü, τα Ýγγραφq ι ßο γραμμÜαα
ααπμ*ξεοιν και τα εwιßλματα Üηρωιιüν ιòαθþò και τα,πραι,òτικÜ,τηò Γ.Σ.
Καταρτßζα την ημερÞσια διÜταfr1 τωý ,συγελεýσgογ, lιαι σιιμβσιτλßων.
Φροwßζα γßα την ααÝλδση ττον απαφÜσεòιπ τηò ,Γ.Σ. και ται) Δ.Σ. μαι γενικÜ
ττροβαtνει σε κÜθε ενÝργειεß που πρOΦθεß τα σιτμφÝροιτα τ.ριτ συλΙÝ},σιτ. ΕÜγ
ατωυσιÜ.ζα Þ κωλýεται αναπληρdινεται αττü τοιι αιπιπρüεδρο. ,. 

.

Η σýναιlπ1 οποιασδÞποτε οιιββασηò ταιß φοδρσιι 1ε τρßτο, προιαιμÝνσιι να
δεηιεýα το δýλλ.ιγι,CI, τεα§ß υπü πγν προÜýθεα ,λÞψrιò ΖφστγσιßlιειΖηò
σχ§τικÞò απüφαιπlò ατεü,το ΔΣ Þ σε περfiπωση πο¼ Φ)τü δεγ καταστεß εφυτü
σι}μφτονα τ§ τη\τ καλÞ τζßστιι, 1ιεταγαÝστερηò]Üτφþηò τηò σιßμβαφò απü το
ΔΣ. ß",. ß

Διορßζα ΖιληρÞοýσισιιò διιqγüρουò κατüπιν αττοφÜσει,τò το¼ Δ.Σ.',ßòοινοτοιεß
και δÝχεται αγαγÝò και ιτσκεß ü}α τα fuδικα }Ýσα. ß

-, ",ß

ι
ß
,



ρρüεδροò επικσιτρεßτα στο Ýφο τσιι απü τον Ανππρεδρο στογ,σττοßηνα ααχατρlσα μρò τωγ αρβOδιοτÞτον του" ο;€ρß *rü,
, σχετιιòÞ

του Δ"Σ.

Αρθρο ?2

dß

¶ρθβο,23 ,,, , ,.

( Αρμοδυüqτε.ò, ΓραρματÝα )

§ Ο ΓραμματÝαò fuτ μ Δι€ýθιιμση ηò Γραμlιρτεßαò του ΣυΧtüγσυ.οΦυΙrßυοr",
το αρχεßο του συλ}Ýγου κßι πι 

"φρεεαtüß.τηρ*ι * μηrρω;,ω-;Ιδ;¾ .9 πρατüκολ^λε εισερχαμfußßw ιααι εξ9ρχσ,μÝνþ qºη,ρ{φο}ν,
αΧληλσγραφßι του σιι)ÜÜγüυß.ιòαι. αηα6qι,ρÜφει 1ε, ων",,*ρd
,Ý,,"fριßφα και τα ειτιÜÞmτα πληρομÞò.φαΦΕþ* þþ;δ;ß§ 

-, 

Ι;,,"*Εßναι ιτιεýθιwοò τι.α, τηγ^ºÞρη«ι,rr* þ;i«δ δ, a,ε., του;Δ§,,.τηò.
εφορευηκÞò εππροτÞò χαθþò επßσηò ρò,αΦÝ.σειò τrlò ÝΤεγr.τικηò ρr*þrrÞò
}òαι για την þρυθττ1 Χειτουρ.l,ßg,τO}νγραρ€ßφγο**ßßαγου ß '
¼1* αrßουαÜζει Þ κωλýεταò α*υòοι{ηρωνεtßη αrrο þ* Σýμβαυ}ο οb,ζομ",τ
ωεü τq ΔΣ.

α

Ι3



ρ'

r:j.lηº¾ρ.r¾ αο Ýρτο τσι} αυü, τον Αιτιπρüεδρο στQγ οποßονα αòχατρ,lσει ιεροò τωγ αρβοδιοτητον 
"οο" 

*λ*ρß ;;a
του Δ"Σ. , σχετικÞ

χ,¾º:;¾_:,'frβγ j*,º"φρατιδ*:þ.sηÝ-;,η;ß;Ι';δ;,'fib;
¹_:ßß|¾l«"λß* εισερχαμÝιßßιw και εξgρχσ,μενþ -rrρ{δ;
αΧληλσγραφßα του σιιλλÜγουß:ιαι «rφffφq,. β;: ;;;;;;ffΤ¾ΧαιΨτ τεληρορÞò.*θÞg,,,þ; þ,,.ßΧ,,,δò fr§, 

*
3χ::χ*Ρ::^ηgò*γ;;'þ;;;d,"¹;:ffi:,'λß¸ε,,,λ,*.ιΙ

γl¾χ}lºτºΨ! ιdþß επωηò αò,þþ*οειò rηò 
"ßη"τ"λ"ηß þtþ«,και για την αιρυθμη Ιειτουργjα ταπ

§

arrü το ΔΣ.

υ

Ι3



j;':Ιß,ß'Ευρþ, 

μπσρεß Φστüσε το ποσü τοýτο ια.αυξομα.þγετιιι ýστερα απü

του Δ.Σ,
Αγ,rληα εκ μΕρεμò ταυ χρη}τατικþν πCIσþν απü τιò κßßταθÝσειò του Σφφ
στην ΤρÜπεζα, ατòιτρÝ7τs,Εαι μχÜ ατòü ειδικÞ Þ.γραφη εξουσιοδüπ1'ßÞß,
ΓΙροιßδρου και το1} ΓραμματÝα Þ τοτν οrνατληροιμαακτbν ται)ò, η
sκδθδ§ται μετÜ απü σχετικÞ απüφqση του Δ.Σ.
ΦÝτα στη διÜθεα-ß þ *Χ, οιò ÝΤrτ,«"rοßò Ετιτροιπlξ, αºζ ΓΣ, του ΠροÝδρου
ü,τι του hτηθεß {χετιιεÜ με τηγ οικσιομικÞ κατÜσταση τοιτ Σαι}λüγου.,
'¼ταν αιτουσιdα Þ κωΜεται ανατ"Κlρd:νεται αlτü το ωμβουλο πβδ ορßζεται

μ απüφαση του Δ.Σ.

Αρθρο 2{Α
(Ορ,Þδεò Εργααßαò)

Ο Σý1},ο¾οò λατουργεß μα πιγ ατßτειιφ1 των σιòοπdογ τOυ με ομÜδÝò εργασßαò.
ΑυτÝò σιτγιφοτο{ινται απü 1Ýλη του Στ¿,üγφι Þ κα} μη μιÝλη (φßλρυò τσιι
ΣυλλÜγου), που ε6ιθυμοýν γα σιιββÜλ,φγ,,ο:τηγ ατßτευò1 ορισριfu,ου σιòοποý.
Εξειδικεýουν ττ1 δρÜση του :ΣυΧλÜγου qε θÝμφτα που ατÜσσοτ{εÜι στο
π.λαßσιο τιογ oxoτεdrv το¼ και κινητοποιοýττται βα τηγ πραγlrÜτωση ται}ò.

Λειτουργοιlν }Ε òσωτερικü κανονισμü που òτιηÜσσοττ οι ßδιηκαι εl.ßφßνετατ
αττü το Δ.Σ. ß

ßJ|τ

ξΙ

ΚΕΦΑΛ§QΕ,

ι{



Η ψηφοφορßα γßιετατ μ βÜση .1ºι**,φò mταστÜσεò ηων μυßο κατÜαλφαβητιÞ σεßρÜ *þþ;; '"ου λρ'αßυξ,JΕ αòü το' ετεüηßlßρ, τσüνορ'q τα πατρdτνυμ9, η εJþ*1, 
"ην "ημ"**η Ýγημρüτηr- *ηΙ,""ßΙηστην οποßα θα καταχωρεßται'ο αρωμοòþß;6ταò ταυ οροgηþρÝγου

ffi-Ηr*φορßα '*θþ *' *'fi *ß ;iffi; *οτρüφ", το ;ιßοò που
rl Κλριαß Εφορειπιια1 ΕΦτρο¾ 

ff3rs,r* επν τÞmατι,«, *ηr' ;εποπταßει, þστε οι ορχ«,ρυοßυò να διειερl.jοbου þμφωrrο ιΕ ηòιδßÜτιßξαòτου νüμου και του τßαταστατß*οý,υΡ Η*;""λrρο των μ*\hν καιffiffirλ ;iffi* γα' 
- ýß ;;l#"ßσα, .αμφτφÞηßση Þ

fr βΙφοφορßα διαραß αυν.εχþò «:1;γ,9*ò κιι ηιß*ραò οþ ορßζρ,τþ *ο
#ffi,;¹Η",Η*ß*Ιffi-:h3º, ττΕ#*«ι η
ψηιφφüροò *"*ρι,*þ ;;ffi;*p- χd,fi;;βλº#*ffi9;#ß;γηφαδÝλαο οg ,"Ι"γτlò ß* ,λ-l.οροσπß «" þr"* ατü το üτομα τωνº:Ψφ*ν τηòαροτßμη-lò τgυ: ' , .,

3J òrΧρ' τρειò ΙSΙ 
"rαιιροrßò γßα το ΔΣ. ,: 

' 
' ' '. 

ι ,

ρ/ τυεχjßι τρειò (3) σταιιρουò γτα τηγ ΕΡκηκÞ Επτροιπß . .ß , :Στη σιτνÝχεια ΨΡ^;: .r*δÝλπο δ;''; σφραττηιÝγο .ιαιμονστραφημÝνο φÜòετρ, τον στεοßο 
φ,r" λrffi, λ,*ρο§üχο,gορ,fuεl#ffi¹"ffi *"- η ψτιφ9ρορßοι

¶ρθρο 2|
( Ψηφοφορßα }

,ι
,:

**:τχ:11ºº33* η Κειηριιαι Χ*οο.*,* λ-þΗ



,'*ßßº:Ýßß . ηι ^..A,z^*,r 

""''

;ß,.,,;;;.,;_.,ß,::.g;.§ιº σι}γι*6-ια το σι5νολü τουò 9Ειι γΓηφοδüχο περιτομÝιτων φακÝλωßßß_.
"; ' ',"''' . τινχüν ?Ερι$σ,gýOυν φÜκεΧοξ Üφαιρεßται κα1 καταστρÝφεται 9β"Ρ,ffi*«ΗυυßºΙ*,;;;;þ; *η; þ, ß"η *»ηο«, λ_σφραγßζü*_fr:

σαρÜ α1 φÜκελCIl και σΕο κÜθε Þηòιιρο ψηφCIδÝιλαο, ο.πρüεδροò 
"ηò 

κ.
ανÜγρÜφεß ολσγρÜφωò και αριOριητικÜ , 

τον ετ' αυτOý αριθμü ,σταtιρ(Ιτν§

πρþμη,αηò βα ßÜθg αÜεγüμ:wο üργανο, παρÜτελαιρα δε {ττü üπστι,και θfuη--
ττ1 μονογραφÞ ταιl. ß

Η δια3fu τεΙειdινα με τη συνταξη και ,ýßαγραφÞ τ§¼ ,πgαγκοý

ψηφCIφ§ρG και διαλαγÞ§, στο οποßο αναγρÜφεταl δ αριθμqòτφνμτηφισþιτòον

«οß:r#l»ò τΦγ ,σlραßρων και ακιßρωγ γτηφοδελτßων"τααθιfiò κα κφÜ'σειρÜ
επιπ}χßαò λ ονüματα τωγ υποqτηφ{ων μ, ,ου οττßστοιχο αριθμü,στmιρþν

προτθμηστlò για τον kaθfua τουò. . , .;

, ΚΦε'υποþφ»ò δικαιοýται να τþρßστατα,ι κατÜ τη διÜρκαα τº§ ψηγοφορßαζ
και ττιò διαλογÞò αυτοπροσdτπφò Þ gιε Þοιlσιοδοττιμfuο ετιρüσωπο 

¾,.ου.
:ι

λ ßß)

ι{ κη:gρικη Εφορεττιια1 Εr*ροrrÞ FÝσα- σε ,τρΕ¸ ιÝρεò απü την φ"rÞ
προβαßνει þηη ω*οξη καß υrυαγραφÞ τρÜκτικοιι αvαισιΡξηò επιl_υ26üτπων

{ò,ò,δrrrλοýν), στο σποßο αναγρÜφονεαι κατÜ σεψÜ αααηχßαò;τα ονüματα,των

",«Ι"γ*r*η 
και των, αναπληρωμαπκþν για κÜθε Üργανο με τον αιιτßστοιχο

qριθ}τÝ το}γ σταß}ρÜν gιοτξ-ηζτηò ¾τ9τογ ι,òαθενα,

Ατττßγραφα ßθν opaΗ,idro ψßιφüδδbtgò:,δ,ιφοτÞò και οτνακÞρυfrηò.

"rrr*χΟ*ßυη 
παραδßνοwαι απü την ΚòιηρικÞ ΕφοραιτικÞ ΕπιτρρτεÞ

ωμβλΙο οου rrηρ" τουò ιιερισσüτερουò σεαl}ραýò προτßμησηò,. 
,

pru ßÞ"η οr*δÞrr*υ ι.þουò και μÝσα σε τρεΙßò (3) ηβρεò ατü τΡjυΖτοβqλτß

τηò, χορlγεßται υπσχlτεòστικÜ απü τη Δισßòηστι του Συ}^λüγσιι 9τον.αποýγα,
, *ΗγßÝφδ ß*r, πραþκþν τηò κειπρικιßß εγο.ηατιγÞò §τειgρσττÞò, 

, , : )

τ"α)ν

(Σεο

Þι

9q



ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΣΤ"
ΤΡοπο§ΟΙΕΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚοΥ - fiΑΛγΣΗ ΣγΔΔΟτΟΥ

Αρθρο 31

(Τροποποßη α1 Καταστατικοý)

Η τροποτmßησιι Þ συμπλÞρωση του παρüντοò ιòαταστατικοιß, βνεται απü τηΓενηòÞ ΣυνÝΙετση 1ιετÜ απü αδι§ι βα τ; σκοτd, αυτü ;þ;þ ηò,ετεργεßται δε σιßμφωνα ι§ οlυ υrρ,ßγρ. 4 του Üρθραιι Ι6 ; 
"«ροlrrοòκαταmαακοιß

ΑΠüφαση γΙα Τη 1ιεταβολÞ τοτν σκοτειbν και τΦν αρχþν του Συ}λüγου πριÝτεεινlληφθεß ομüφωνα απü ττlν ΓενιÞ ΣυνÝλαυστ1,'§r*» παρßστmπαι üλα τα
ρÝλη του Συλ"λÝγοιτ.
ΚÜθε τροτσιιοßηση ιqμlει απü τητι επαlιfuη τηò εγγραφÞò τηò στα σ;gετικÜ
βßβλßα τοτι Γφωτοδικε{ου ΠειραιÜ 

lJ ''

ΑρOρο 32
{ Εαωτερικοß Κανονισμοß }

ΦÝματα που αφορα5ν στιlν εσòατερικÞ λατουργßα του Συ¿üγου Þ Επιτροπdτν
αυτοý μτεορε{ να ρ,υsμßζανται με εσωτερηωýò χανονισμοýò. Οι Κανονισμοß,
mιτοß ιòαταρτßζοwαι ατü τιò §πιτροπεò - ομßεrò εργασßαò κòιι εγφßνοwαι
ωεü το ΔΣ,

¶ρθρο 33
{ΔιÜλυση ΧυßÝχου}

Ο ΣýΙλσγοò διαλιßεtαι σε περßπτωστι ,ßαι} ο αριθμüò των μελdιν ταιτ καταστεß
μιφüτφοò τιιw εßκοσι {20) Þ συιτρfuαιτν οι'νüμηωι λÜτσι ταιι Üρθρου 105
του Α.Κ.
Η _διÜjιυη τσιι αιλ}Ýγου ρτορεß να απ.οφασιοýεß ακüμη απü πιγ Γ.Σ. τωγ
g**v το υ σιßμφòονα }Ε την παρÜγ,ραφο 4 τσυ Üρ9ροιι ιÝ τσυ *ρλοò,
Σε περßπτωσι1 διιßfl,υ3η§ τοιι Συ¿Üγσιι διενεργεßτþ αòιòαθÜριση' συμφλνο μετqδιατÜξειòτοιτΑ.ΚκαιτΦνλοιß!d]γΝüμCIß.'' Ι --Τ-Τ*"

Αρθμο 34
{ Τý;η Περωυσßαò ταιι Σto;ιατεßου }

Η περιοιισßα του Σωματεßου σε περßπτòοση διαλτßσþò του δεγ διανÝμεται
μδταξý τατν μελdτν τσιl. Ινßπορεß γα διατΦεß γ.α φιΧτηÝραπυωýò αòοτοιßß. Για
3ο ¾φ τηò τqρια}σßαò ταιι Συ}^λüγοιι αποφαωòο'σs τcÜθ§ πrρßπτþ ηΓw,r«η ΣυνÝΙευση τωγ μελdιγ.

,º


