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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

Ά ρ θ ρ ο     1ο 

Ιδρύεται στην Αθήνα, Επαγγελµατικό, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Σωµατείο µε 

την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΧΟΡΟΥ»  και συντετµηµένα « ΠΑ.Σ.Ι.Σ.Χ.». 

Το Σωµατείο θα έχει έδρα το Δήµο των Αθηναίων. Η έδρα δύναται να µεταφερθεί µε 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, όχι όµως πέραν των ορίων του Νοµού 

Αττικής. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   2ο 

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός του Σωµατείου είναι: 

1) Η αλληλοβοήθεια των µελών και η φροντίδα για την εξύψωση και κατοχύρωση 

του παρ’ αυτών ασκουµένου επαγγέλµατος (ήτοι της θεωρητικής και πρακτικής 

διδασκαλίας δια των Λατινοαµερικάνικων, Ευρωπαϊκών, µοντέρνων, λαϊκών χορών, 

και εν γένει όλων των ειδών κοινωνικών χωρών καθώς και η συνεργασία µε άλλα 

συγγενή σωµατεία (τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού) για την προάσπιση 

των συµφερόντων των µελών.  

2) Η δια νοµίµων ενεργειών και διαδικασιών επίλυση των επαγγελµατικών 

προβληµάτων τα οποία αφορούν τα µέλη.  

3)  Η επικοινωνία µετά των δηµοσίων αρχών εν γένει και ιδίως η επικοινωνία και 

συνεργασία µετά των αρµοδίων οργάνων των υπουργείων και οργανισµών για την 

εξεύρεση και εφαρµογή των ενδεδειγµένων µέτρων σχετικά µε την ανάπτυξη, 

κατοχύρωση και προστασία των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του 

Σωµατείου και γενικότερα η άσκηση κάθε νοµίµου δικαιώµατος για την προστασία 

του επαγγέλµατος και για την εφαρµογή της νοµιµότητας σχετικά µε τη λειτουργία 

των σχολών. 

 

4)  Η διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των µελών και αυτών (διαµεσολαβώντας) 

µετά των αρµοδίων κρατικών φορέων  (Υπουργεία-Δηµόσιες Υπηρεσίες) και αρχών 

για την µελέτη και αντιµετώπιση των εν γένει προβληµάτων και προάσπιση – 
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κατοχύρωση των συµφερόντων τους. 

5)  Η προσφορά (στα µέλη) Υπηρεσιών και προστασία τους σε περίπτωση κατά την 

οποία ζητηθεί παρέµβαση και παράσταση στις αρµόδιες αρχές όταν παραβλάπτονται 

τα συµφέροντα των µελών ή παραβιάζονται διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις και 

βασικοί Κανόνες Δικαίου. 

6)  Γενικά, η ηθική και υλική υποστήριξη των µελών, η ανάπτυξη του πνεύµατος 

συναδελφικότητας και αλληλεγγύης και η εν γένει ανάπτυξη επαγγελµατικής 

συνείδησης. Η οργάνωση προγραµµάτων, σεµιναρίων, συγκεντρώσεων και η 

διενέργεια πάσης φύσεως νοµίµων πράξεων, για την προστασία του επαγγέλµατός 

των και η άσκηση ελέγχου ως προς την νόµιµη λειτουργία ή µη άλλων οµοίων 

σχολών δια την παραστάσεως της Διοικήσεως του σωµατείου εις τους αρµόδιους 

κρατικούς φορείς (π.χ. Νοµαρχίες, Δικαστήρια κ.λ.π.). 

 

Ά ρ θ ρ ο     3ο 

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών 

Η πραγµατοποίηση των στόχων του σωµατείου επιτυγχάνεται µε τα κατωτέρω µέσα 

που αναφέρονται ενδεικτικά: 

1) Με την οργάνωση διαλέξεων και προβολή ταινιών επαγγελµατικού, κοινωνικού, 

πολιτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου και την κυκλοφορία εσωτερικού 

ενηµερωτικού δελτίου. 

2) Με την ίδρυση ταµείου αλληλοβοήθειας για την υποβοήθηση των ασθενών και 

ανίκανων συναδέλφων και των συναδέλφων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονοµική 

θέση. 

3) Με την κινητοποίηση των µελών για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους  µε τη 

νόµιµη χρησιµοποίηση κάθε µορφής συνδικαλιστικής πάλης. 

4) Με κάθε άλλο πρόσφορο µέσο µη ειδικά αναφερόµενο, µέσα στα πλαίσια του 

Συντάγµατος, των Διεθνών Συµβάσεων και της µέχρι σήµερα πρακτικής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Ιδρυτές – Μέλη - Εγγραφή, δικαιώµατα, υποχρεώσεις  

αυτών –  Πειθαρχικές Ποινές. 

 

Ά ρ θ ρ ο     4ο 

Οι συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό Ιδρυτές του Σωµατείου θεωρούνται ότι  

πληρούν τα επαγγελµατικά, τεχνικά και ηθικά προσόντα, για να είναι  τακτικά µέλη. 
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Ά ρ θ ρ ο    5ο 

Το σωµατείο αποτελείται από τακτικά και επίτιµα µέλη. 

1) Τακτικά µέλη δύνανται να γίνουν ιδιοκτήτες σχολών χορού (εξαιρούνται οι 

ιδιοκτήτες σχολών κλασικού χορού αναγνωρισµένων από το κράτος) των 

οποίων οι σχολές λειτουργούν νόµιµα και οι οποίοι έχουν δίπλωµα χορευτικής 

και ρυθµικής τέχνης είτε ηµεδαπής είτε ισότιµης  αλλοδαπής σχολής.  

2) Επίτιµο µέλος δύναται να γίνει κάθε άτοµο εξέχον στην κοινωνία, ιδίως το 

έχον σχέση µε τη χορευτική τέχνη - καλλιτέχνες κ.λ.π. και επίσης µέλη της 

κοινωνίας που συντελούν στην ευόδωση του σκοπού του Σωµατείου. 

 

Ά ρ θ ρ ο    6ο 

1) Την εγγραφή κάποιου ως τακτικού µέλους του Σωµατείου αποφασίζει το Δ.Σ. 

κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, έχοντος τα τυπικά προσόντα και 

δηλώνοντας ότι αποδέχεται το καταστατικό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται στην 

αµέσως προσεχή Γ.Σ. του Σωµατείου. 

2)  Το επίτιµο µέλος εγγράφεται κατόπιν προτάσεως ενός τακτικού µέλους και 

εγκρίσεως υπό του Δ.Σ. και στη συνέχεια της Γ.Σ. του Σωµατείου. 

3) Το Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφεροµένου περί εγγραφής του 

ως µέλους του Σωµατείου µε αιτιολογηµένη απόφαση, κοινοποιούµενη στον 

ενδιαφερόµενο εγγράφως, εντός 30 ηµερών από της αποφάσεως. Ο απορριφθείς 

δικαιούται κατ’ αρχήν να προσφύγει στην αµέσως επόµενη Γεν. Συνέλευση και σε 

περίπτωση νέας απορρίψεως προσφεύγει και κατ’ αυτής κατά το Νόµο. 

4) Δια της αποδοχής της υποβληθείσης αιτήσεως δεν αποκτά την ιδιότητα του µέλους 

ο αιτών αυτή, παρά µόνο αν καταβάλει τα δικαιώµατα εγγραφής και την ετήσια 

συνδροµή. Ο εκπληρώσας τις υποχρεώσεις αυτές εγγράφεται στα µητρώα των µελών. 

Μετά ένα έτος από της εγγραφής του έχει δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   7ο 

1)  Τα µέλη του Σωµατείου πληρώνουν υποχρεωτικά σε αυτό: α) εφ’ άπαξ ποσό το 

οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. για δικαιώµατα εγγραφής, β) στην αρχή εκάστου έτους 

(πρώτους δύο µήνες) την ετήσια συνδροµή, οριζόµενη επίσης από το Δ.Σ. γ) τις υπό 

της Γενικής Συνελεύσεως οριζόµενες εκάστοτε υποχρεώσεις και εισφορές των µελών 

για την επιτυχία του σκοπού του σωµατείου, οι οποίες δε δύνανται κατ’ έτος να 

υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο της µηνιαίας συνδροµής. Τα δικαιώµατα 

εγγραφής και η µηνιαία συνδροµή δύναται να αυξοµοιώνονται µε απόφαση του Δ.Σ., 
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τελούν όµως της εγκρίσεως της Γ.Σ. 

2)  Η επί διετία αδικαιολόγητη καθυστέρηση οποιασδήποτε των εισφορών της 

προηγουµένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, κάποιου µέλους, στερεί αυτό του 

δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και της συµµετοχής στις Γενικές 

Συνελεύσεις του Σωµατείου και συνεπάγεται την άνευ επιστροφής των συνδροµών 

διαγραφή αυτού του µέλους µετ’ απόφαση του Δ.Σ. λαµβανοµένης µετά 

προηγουµένη έγγραφη πρόσκληση του µέλους, όπως καταβάλει αυτή και την 

άπρακτη παρέλευση ευλόγου προθεσµίας. Σε περίπτωση όµως πληρωµής όλων των 

καθυστερουµένων εισφορών δικαιούται να επανεγγραφεί ως µέλος κατόπιν 

αποφάσεως του Δ.Σ. και αποκτά άπαντα τα δικαιώµατα του µέλους. 

 

Ά ρ θ ρ ο   8ο 

Τα τακτικά µέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, 

καθώς και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

 

Ά ρ θ ρ ο   9ο 

Τα τακτικά µέλη του Σωµατείου δικαιούνται να συζητούν επί παντός θέµατος 

ηµερησίας διατάξεως και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου. 

Έκαστο τακτικό µέλος µία (1) µόνο ψήφο έχει. Ψήφος δια αντιπροσώπου δεν είναι 

δυνατή. 

 

Ά ρ θ ρ ο  10ο 

Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει του Σωµατείου. Η αποχώρηση δέον να 

γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και 

ισχύει για το τέλος αυτού. Η αποχώρηση όµως αυτή πρέπει να λάβει χώρα εγγράφως. 

Το µέλος που αποχωρεί καταβάλει την εισφορά του τρέχοντος έτους και δεν έχει  

κανένα δικαίωµα στην περιουσία του Σωµατείου. Μέλος που αποχωρεί για 

οποιονδήποτε λόγο του σωµατείου, εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Σωµατείου 

για τις υποχρεώσεις τις αναληφθείσες υπ’ αυτού καθ’ ό χρόνο ήταν µέλος του 

Σωµατείου. 
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Ά ρ θ ρ ο   11ο 

 

Παύει αυτοδικαίως να είναι µέλος του Σωµατείου: 

α) Αν ετράπη σε άλλο επάγγελµα, β) Αν παύσει ν’ ασκεί το επάγγελµα, σχέση έχον 

µε την χορευτική τέχνη και γ) Ο µε απόφαση του Δικαστηρίου στερηθείς του 

δικαιώµατος της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισµών ή ενώσεων προσώπων και εφ’ 

όσον χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

 

Το Δ.Σ. υποχρεούται µόλις βεβαιωθεί για αυτά  να διαγράψει το µέλος εκ του 

µητρώου των µελών, ειδοποιώντας  αυτό εγγράφως. 

Οι  συνδροµές δεν επιστρέφονται. Εάν το µέλος, κατόπιν, αποδείξει ότι δε 

συνέτρεξαν οι ανωτέρω λόγοι ή εάν αρθεί η στέρηση του δικαιώµατος της ελευθερίας 

ιδρύσεως συνεταιρισµών ή ενώσεων προσώπων, επανεγγράφεται ως µέλος. 

Κατά της αποφάσεως του ΔΣ που απορρίπτει την αίτηση επανεγγραφής χωρεί 

προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εντός προθεσµίας 2 µηνών από της 

γνωστοποιήσεως της αποφάσεως στον ενδιαφερόµενο και κατ΄ αυτής κατά το Νόµο. 

 

Ά ρ θ ρ ο  12ο 

Παύει κάποιος να είναι µέλος του Σωµατείου µε απόφαση του Δ.Σ. και της Γεν. 

Συνελεύσεως, α) εάν η διαγωγή και η εν γένει δράση αυτού δεν συµβιβάζεται µε την 

αξιοπρέπεια του Σωµατείου, β) εάν εργάζεται εναντίον των συµφερόντων του 

Σωµατείου ή διαδίδει εις βάρος αυτού γεγονότα που µπορούν να βλάψουν την 

υπόληψη ή δράση αυτού, γ) εάν καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα, που επισύρει  

αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων ή αδικήµατα περί τα νοµίσµατα ή επί 

λαθρεµπορία και δ) εάν µε απόφαση του Δικαστηρίου στερηθεί του δικαιώµατος της 

ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισµών ή ενώσεων προσώπων. Οι συνδροµές δεν 

επιστρέφονται. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   13ο 

Στις περιπτώσεις της διαγραφής που χωρεί αυτοδίκαια για να αποκτήσει 

κάποιος την ιδιότητα του µέλους θα πρέπει  να παρέλθει τριετία. 
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Ά ρ θ ρ ο   14ο 

 

1) Μέλος που απουσίασε αδικαιολογήτως από µία Γ.Σ. τιµωρείται µε την ποινή 

της επιπλήξεως από το  Δ.Σ. 

2) Μέλος που απουσίασε αδικαιολογήτως από δύο συνεχείς Γεν. Συνελεύσεις, ή 

παραλείπον την κατά τα άρθρα 9 και 16 του παρόντος καταστατικού δήλωση 

τιµωρείται δια προστίµου µέχρι δύο µηνιαίων συνδροµών. 

3) Το Δ.Σ. επιβάλλει το πρόστιµο η δε Γεν. Συνέλευση αποφαίνεται οριστικώς 

επ’ αυτού κατ΄ έφεση. 

4) Μέλος  που έχει τιµωρηθεί τρείς φορές µέσα στο ίδιο έτος µε πρόστιµο  

διαγράφεται κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. 

5) Μέλος που έχει τιµωρηθεί µε αποβολή, δύναται µε την απόφαση αυτή του 

Δ.Σ .ή της Γ.Σ. να ασκήσει προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του ΑΚ είτε 

πρόκειται περί απλού µέλους, είτε πρόκειται περί µέλους της Διοικήσεως. 

Πράξη ή παράλειψη µέλους του Σωµατείου που αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα 

έναντι του Σωµατείου, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις ή και αποβολή από το 

Σωµατείο. Κατόπιν αποφάσεως περί αποβολής µέλους του Σωµατείου ή της 

Διοικήσεως αυτού για πειθαρχικούς λόγους δύναται να ασκηθεί υπό του 

ενδιαφεροµένου προσφυγή. 

Οι πειθαρχικές ποινές είναι επίπληξη, πρόστιµο έως και έξι (6) ετήσιες 

συνδροµές και προσωρινή µέχρι ενός έτους  αποβολή. Διαγραφή χωρεί κατά τα ως 

άνω. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   15ο 

Έκαστο µέλος υποχρεούται να δηλώσει στο Σωµατείο τον ακριβή αριθµό των 

σχολών, των οποίων τυγχάνει ιδιοκτήτης ή διευθυντής. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Δωρητές – Ευεργέτες – Πόροι – Κληρονοµίες – Κληροδοσίες 

Εκµετάλλευση περιουσίας 
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Ά ρ θ ρ ο   16ο 

1) Δωρητές ανακηρύσσονται οι προσφέροντες εις  το Σωµατείο εφ’ άπαξ 

τουλάχιστον € 500. 

2) Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες εις το Σωµατείο εφ’ άπαξ 

τουλάχιστον € 1000. 

3) Οι αναφερόµενοι στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου 

ανακηρύσσονται δωρητές ή ευεργέτες δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως. Τα ως 

άνω ποσά δύνανται ν’ αλλάζουν µε απόφαση της Γ.Σ. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   17ο 

Τακτικοί πόροι του Σωµατείου είναι το δικαίωµα εγγραφής, οι ετήσιες 

συνδροµές, καθώς και τα εκ της περιουσίας του Σωµατείου χρηµατικής ή κτηµατικής 

τακτικά εισοδήµατα. 

Έκτακτοι πόροι του Σωµατείου είναι οι τυχόν κληρονοµίες, κληροδοσίες, 

δωρεές, νόµιµοι έρανοι, καθώς και κάθε άλλο έσοδο (π.χ. έκτακτη εισφορά) νοµίµως 

περιερχόµενο στο Ταµείο του Σωµατείου. 

Η κτήση ακινήτων ή κινητών σηµαντικής αξίας, γίνεται πάντοτε κατόπιν 

εγκρίσεως της συνελεύσεως των µελών. 

Η εκµετάλλευση της περιουσίας του Σωµατείου δεν δύναται κατά πάσα 

περίπτωση να συνεπάγεται την ανάµειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. 

Απαγορεύεται η λήψη προµήθειας κατά τη διενέργεια των πράξεων 

εκµεταλλεύσεως της περιουσίας του Σωµατείου. 

Η περιουσία του Σωµατείου δε µπορεί  να διατίθεται για σκοπούς διαφόρους 

των προβλεποµένων στο καταστατικό. 

Οι τυχόν κληροδοσίες ή κληρονοµίες ή δωρεές υπέρ του Σωµατείου γίνονται 

δεκτές µόνο κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως της συνελεύσεως των µελών δια 

πλειοψηφίας τουλάχιστον του ηµίσεως των µελών. Προκειµένου όµως περί 

κληρονοµιών θα πρέπει  η αποδοχή να γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.  

Κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωµατείου επ’ ορισµένο σκοπό 

τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του  προϋπολογισµού, οι εξ’ αυτών δε 

πρόσοδοι διατίθενται κατά τους υπό του διαθέτη ή δωρητή τεθέντες όρους προς το 

Σωµατείο, οι δε δωρεές εις το Σωµατείο γίνονται επωνύµως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’ 

Διοικητικό Συµβούλιο – καθήκοντα και υποχρεώσεις 

 

Ά ρ θ ρ ο  18ο 

1) Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά µέλη εκλεγόµενα υπό των 

τακτικών µελών του Σωµατείου δια µυστικής, δια ενιαίου ψηφοδελτίου, ψηφοφορίας 

παρά της Γεν. Συνελεύσεως και δια σχετικής πλειοψηφίας. Σε ισοψηφία διενεργείται 

κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. 

 

2) Τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει  να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους, να ασκούν τα πολιτικά αυτών δικαιώµατα, να έχουν πλήρη ικανότητα προς 

δικαιοπραξία, να έχουν συµπληρώσει έτος τουλάχιστον ως τακτικά µέλη του 

Σωµατείου, πλην εάν από της συστάσεως του Σωµατείου ο χρόνος είναι βραχύτερος, 

του άνω διαστήµατος, οπότε ο εκλεγόµενος δέον να είναι µέλος από της συστάσεως 

του Σωµατείου, και να είναι κάτοχοι επαγγελµατικού διπλώµατος χορού ή 

διπλώµατος ισότιµου της αλλοδαπής. 

Η ιδιότητα του Προέδρου, του αντιπροέδρου, του γενικού γραµµατέως και του 

Ταµείου δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο . 

 

3) Το ΔΣ, εντός 8 ηµερών από της εκλογής του, µε πρωτοβουλία του 

πλειοψηφίσαντος συµβούλου, συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρίαση, συγκροτείται 

σε σώµα και προεδρευόµενο υπό του λαβόντος τις περισσότερες ψήφους ή – σε 

ισοψηφία- του µεγαλύτερου σε ηλικία εκλέγει ( σε περίπτωση διαφωνίας µε µυστική 

ψηφοφορία) µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α & Β), 

Γενικό Γραµµατέα, Ειδικό Γραµµατέα και τον Ταµία του Σωµατείου. 

4) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής και αρχίζει από την εποµένη της 

συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώµα και λήγει την προηγουµένη ηµέρα της 

συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ. σε σώµα. Από της εποµένης ηµέρας των αρχαιρεσιών 

µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ., το παλαιό Δ.Σ. διενεργεί µόνο τις 

απολύτως απαραίτητες εργασίες προς αποφυγή διοικητικού κενού.  

 

Ά ρ θ ρ ο   19ο 

Το Δ.Σ. αναλαµβάνει τα καθήκοντα του το αργότερο εντός εννέα (9) ηµερών από της 

εκλογής και παραλαµβάνει συγχρόνως την περιουσία, τα βιβλία και το αρχείο του 

Σωµατείου δια πρακτικών υπογραφόµενων υπό του Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα 
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και του Ταµεία του αποχωρούντος Δ.Σ. αφ’ ενός και του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. από όλα 

τα µέλη του αφ’ ετέρου. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   20ο 

Τα Δ.Σ. δύναται ν’ ανακαλέσει τον Πρόεδρο ή Αντιπροέδρους ή Γεν. Γραµµατέα ή 

Ειδικό Γραµµατέα ή Ταµία του Σωµατείου όταν κρίνει αυτό σκόπιµο και αναθέσει τ’ 

αξιώµατα αυτά σε άλλα µέλη του Δ.Σ. 

 

Ά ρ θ ρ ο   21ο 

Οι κατά τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη του Δ.Σ. τρείς (3) πρώτοι κατά σειρά 

επιλαχόντες είναι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι και αναπληρώνουν τα για 

οποιονδήποτε λόγο αποχωρούντα µέλη του Δ.Σ. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   22ο 

1) Το Δ.Σ. συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού 

υποχρεωτικώς µία φορά το µήνα, εκτάκτως δε όταν παραστεί ανάγκη. Επίσης µε 

έγγραφη αίτηση 3 συµβούλων απευθυνόµενη προς τον πρόεδρο. Στην αρχή κάθε 

συνεδριάσεως διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούµενης. 

2) Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γεν. Συνελεύσεως και εκτελεί τις 

αποφάσεις αυτής, διοικεί και διαχειρίζεται  την περιουσία του Σωµατείου και  

λαµβάνει όλα τα µέτρα για την αντιµετώπιση και λύση των απασχολούντων 

αυτό ζητηµάτων. 

3) Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον µέλη 

αυτού. 

4) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε την σχετική (50% + 1)  πλειοψηφία 

των παρόντων συµβούλων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. 

5) Μέλος του Δ.Σ. το οποίο παραιτήθηκε ή απουσίασε από τρεις συνεχείς 

τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωµατικό  

µέλος, εφ’ όσον δεν αποφασίσει άλλως το Δ.Σ.  Μέλος του Δ.Σ. που έχει υποβάλει 

παραίτηση εξακολουθεί  να έχει την ιδιότητά του, εφ’ όσον προ της παρελεύσεως 

µηνός από της υποβολής δεν έγινε αποδεκτή υπό του Δ.Σ. 

Παρελθούσης της προθεσµίας αυτής θεωρείται παραιτηµένο. Μέχρι της 

αναλήψεως καθηκόντων του νέου Δ.Σ., εξακολουθεί να διοικεί το παλαιό. 
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6) Μέλη της Διοικήσεως του Σωµατείου δεν δύνανται να παρέχουν επ’ αµοιβή 

εξηρτηµένη εργασία ή να συνάπτουν µετ’ αυτού συµβάσεις συνεπαγόµενες τη λήψη 

αµοιβής για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλεπούσας στην 

επίτευξη κέρδους ή δια της αναλήψεως του έργου, προµηθείας ή οποιασδήποτε άλλης 

παροχής προς το Σωµατείο, πλην εξόδων παραστάσεως, µεταφοράς κ.λ.π. για 

σκοπούς του σωµατείου. 

 

Ά ρ θ ρ ο  23ο 

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί α) βιβλίο πρακτικών στα οποία θα  

καταχωρηθούν  τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού β) βιβλίο πρακτικών της Γεν. 

Συνελεύσεως, γ) βιβλίο µητρώου των µελών του Σωµατείου στο οποίο θα πρέπει  να 

αναγράφεται η ηµεροµηνία εγγραφής εκάστου, δ) βιβλίο ταµείου. 

 

Ά ρ θ ρ ο   24ο 

 

1) Το Δ.Σ., υποχρεούται να καταθέσει επ’ ονόµατι του Σωµατείου σε Τράπεζα 

της Ελλάδος τα χρήµατα του Ταµείου αυτούσια ή επενδυόµενα σε χρεόγραφα 

εθνικών δανείων όταν το ποσό υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500€). 

2) Τα κατατιθέµενα ποσά ή χρεόγραφα  αναλαµβάνονται κατόπιν αποφάσεως 

λαµβανοµένης συµφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, 

κατατίθενται δε πάλι αν δε χρησιµοποιηθούν εντός 10 ηµερών από της αναλήψεως 

για το σκοπό για τον οποίο ελήφθησαν. 

 

Ά ρ θ ρ ο  25ο 

Τα µέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις  που λαµβάνονται  σε 

συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρίστανται  ή όταν παραστάθηκαν διαφώνησαν, η 

δε διαφωνία των βεβαιώνεται εκ των πρακτικών του Συµβουλίου. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  26ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί και εκφράζει το Σωµατείο 

στις δικαστικές και εξώδικες  αυτού σχέσεις και ενώπιον πάσης δικαστικής και εν 

γένει δηµόσιας αρχής, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γεν. 

Συνελεύσεων, δίδει τον λόγο στους ζητούντες αυτόν, επιβλέπει την εφαρµογή του 

καταστατικού, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων και των 
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συζητήσεων στο Δ.Σ. και στις Γεν. Συνελεύσεις, θέτει ζητήµατα σε ψηφοφορία 

αποβάλλει της αίθουσας καθένα που διαταράσσει την τάξη και την οµαλότητα και 

διαλύει την συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτή καθίσταται θορυβώδης ή λόγω 

δηµιουργηθείσης ατµόσφαιρας, εάν σε αυτή καθίσταται αδύνατη η ψύχραιµη λήψη 

αποφάσεως υπό της Γεν Συνελεύσεως. 

2) Κωλυοµένου του Προέδρου ή απόντος αυτού αναπληρώνει αυτόν ο Α’ 

Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β’. 

3) Ο Πρόεδρος υπογράφει επίσης τις προσκλήσεις και γνωστοποιήσεις για 

σύγκληση Γεν. Συνελεύσεως και συνυπογράφει µετά του Γεν. Γραµµατέως τα 

πρακτικά, διπλότυπα, εντάλµατα εσόδων και εξόδων και όσα εκ των εγγράφων 

ορίζουν οι νόµοι περί σωµατείων ή νόµιµη απόφαση του Δ.Σ. 

4) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και εκφράζει το Σωµατείο, προβαίνει δε σε κάθε 

ενέργεια προς προώθηση των συµφερόντων του Σωµατείου, δεσµεύεται δε πλήρως 

από τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   27ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 1) Ο Γραµµατέας διαβάζει και συντάσσει τα 

πρακτικά του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων καθώς και κάθε εξερχόµενο έγγραφο 

του Σωµατείου, συνυπογράφοντας αυτό µε τον Πρόεδρο, (τα πρακτικά των Γ.Σ. 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραµµατέα των Γ.Σ.) ελέγχει την απαρτία ή τον 

αριθµό των παριστάµενων στις συνεδριάσεις  των Γεν. Συνελεύσεων, κρατεί την 

σφραγίδα, τα βιβλία ,την αλληλογραφία, τα έγγραφα και το αρχείο του Σωµατείου,  

ασκεί εποπτεία επί των γραφείων του Σωµατείου, είναι ο επιµελητής της βιβλιοθήκης, 

των επίπλων και σκευών και υποβάλλει προς τη Γεν. Συνέλευση την ετήσια 

διοικητική και διαχειριστική λογοδοσία του Δ.Σ. 

2) Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Γεν. Γραµµατέα, αναπληρώνει 

αυτόν ο Ειδικός Γραµµατέας και αυτόν το πρώτο κατά σειρά µέλος επιτυχίας του 

Δ.Σ. 

 

Ά ρ θ ρ ο   28ο 

ΤΑΜΙΑΣ: 1) Ο Ταµίας κρατεί τα ταµειακά µόνο βιβλία του Σωµατείου, 

εισηγείται στο Δ.Σ. όλα τα οικονοµικής φύσεως µέτρα κρατεί τα βιβλία και 

αποδείξεις εσόδων και εξόδων του Σωµατείου, και ευθύνεται έναντι του Δ.Σ., για την 

ακριβή τήρηση των βιβλίων του Ταµείου και την κανονική λειτουργία αυτού, 

υποβάλλει λεπτοµερή έκθεση περί της καταστάσεως του Ταµείου προς το Δ.Σ. κάθε 
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έξι µήνες ή όταν του ζητηθεί αυτή εκτάκτως, ενεργεί κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. τις 

εισπράξεις και πληρωµές του Σωµατείου, συνυπογράφει µετά του Προέδρου και του 

Γεν. Γραµµατέως τα διπλότυπα και εντάλµατα εσόδων και εξόδων και υποβάλλει στη 

Γεν. Συνέλευση τον ετήσιο απολογισµό και προϋπολογισµό. 

2) Ο Ταµίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του 

Σωµατείου, τα καθήκοντά του δύναται να ανατεθούν µε απόφαση του Δ.Σ. σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του σε άλλο εκ των µελών του Δ.Σ. Το Δ.Σ., κατά 

εισήγηση του ταµία, το µήνα Δεκέµβριο εκάστου έτους συντάσσει τον ετήσιο 

απολογισµό και προϋπολογισµό, στον οποίο αναγράφονται οι προβλεπόµενες 

δαπάνες, τα έσοδα, οι εισπράξεις καθώς και κάθε προβλεπόµενο έσοδο και έξοδο. 

Τον ίδιο µήνα  καταρτίζεται ο ισολογισµός του παρελθόντος έτους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Γενική Συνέλευση 

 

Ά ρ θ ρ ο   29ο 

1) Τη Γεν. Συνέλευση του Σωµατείου αποτελούν τα τακτικά µέλη αυτού, τα 

οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.. Θεωρούνται δε ότι έχουν εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις τους εάν εξοφλήσουν αυτές και κατά την ίδια ηµέρα της 

συνεδριάσεως. Παράσταση µέλους σε Γ.Σ. µε θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση 1599/86, 

ψήφος όµως δια αντιπροσώπου δεν είναι δυνατή. 

2) Τα επίτιµα µέλη µετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις ή σε οποιαδήποτε συζήτηση 

του Δ.Σ., στερούνται όµως του δικαιώµατος ψήφου. 

 

Ά ρ θ ρ ο 30ο 

1) Τακτική Γεν. Συνέλευση του Σωµατείου γίνεται µία φορά το έτος και 

συγκεκριµένα έως αρχές Μαρτίου κάθε έτους. 

2) Η ψηφοφορία αρχίζει  µετά την 11η πρωϊνή, και λήγει µε τη δύση του ηλίου, 

εκτός και ψηφίσουν νωρίτερα όλα τα παραστάντα µέλη. 

3) Επίσης συγκαλείται η Γεν. Συνέλευση εκτάκτως κάθε φορά που το κρίνει 

αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το 1/5 των µελών του Σωµατείου, που έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους προς αυτό, το ζητήσει µε έγγραφη αίτηση και για ορισµένα θέµατα, 

υποβαλλόµενης στη Διοίκηση του Σωµατείου. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. οφείλει 

να συµµορφωθεί προς την αίτηση αυτή και να συγκαλέσει την ούτω καλούµενη Γεν. 
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Συνέλευση εντός 15 ηµερών από της υποβολής της αιτήσεως. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  31ο 

 

Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατ’ αυτή παρίσταται το 50%+1 

τουλάχιστον του όλου αριθµού των τακτικών µελών που έχουν  δικαίωµα ψήφου και 

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη γενοµένης απαρτίας κατά την πρώτη 

συνέλευση συγκαλείται δεύτερη µε τα ίδια απολύτως θέµατα µετά παρέλευση 5 το 

λιγότερο και εντός 10 ηµερών το πολύ από της πρώτης. Η απαρτία της συνελεύσεως 

αυτής δεν δύναται να είναι µικρότερη του 1/4 του όλου αριθµού των τακτικών µελών 

των εχόντων δικαίωµα ψήφου, 

Εάν δεν ήθελε ευρεθεί και η δεύτερη αυτή συνέλευση καλείται τρίτη εντός 8 το 

πολύ ηµερών, στην οποία πρέπει να παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον του όλου αριθµού  

των τακτικών µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και 

στην τρίτη αυτή συνέλευση δε δύναται να κληθεί νέα συνέλευση επί του ιδίου 

θέµατος πριν από την πάροδο µήνα, η οποία τότε θεωρείται πρώτη όσο αφορά στην 

κατά το παρόν άρθρο απαιτουµένη απαρτία. 

 

Ά ρ θ ρ ο   32ο 

Οι προσκλήσεις για τις Γεν. Συνελεύσεις αποστέλλονται 5 πλήρεις ηµέρες πριν 

και περιέχουν τον τόπο, τον χρόνο (έτος, ηµέρα και ώρα), τα υπό συζήτηση θέµατα, 

αν η καλούµενη συνέλευση είναι η πρώτη ή η δεύτερη ή τρίτη  ή  έκτακτη, το για την 

απαρτία απαιτούµενο αριθµό µελών, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου του Δ.Σ. 

και γνωστοποιούνται µε επιστολή στα µέλη και µε τοιχοκόλληση  αυτών στα γραφεία 

του Σωµατείου. 

Είναι άκυρη η συζήτηση και απόφαση για οποιοδήποτε θέµα , το οποίο δεν 

είναι αναγεγραµµένο στην επί τούτο κοινοποιουµένη πρόσκληση. 

 

Ά ρ θ ρ ο   33ο 

Η Γεν. Συνέλευση του Σωµατείου έχει την ανώτατη εποπτεία και απόφαση επί 

των υποθέσεων του Σωµατείου, ιδίως δε: α) αποφασίζει την έγκριση του 

προϋπολογισµού και απολογισµού του Σωµατείου, την απαλλαγή ή τον καταλογισµό 

ευθυνών στα µέλη του Δ.Σ. και του Ταµείου για τις εργασίες αυτών, β) αποφασίζει 

περί αγοράς, υποθηκεύσεως, και εκποιήσεως ακινήτων και κινητών τα οποία 

αποτελούν περιουσία του Σωµατείου, γ) εκλέγει τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής 
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και δ) εκλέγει τα µέλη του Δ.Σ. και δύναται να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε, 

τροποποιεί το καταστατικό, εγκρίνει την είσοδο και έξοδο µελών και εν γένει 

αποφασίζει επί παντός ζητήµατος µη προβλεποµένου υπό του καταστατικού ή των 

παρ’ αυτής ψηφιζοµένων ειδικών κανονισµών συµφώνως µε το νόµο. 

Οι υπό της Γεν. Συνέλευσης ψηφιζόµενοι εσωτερικοί κανονισµοί οι ρυθµίζοντες 

αποκλειστικώς και την εσωτερική λειτουργία του Σωµατείου, πρέπει να κατατίθενται 

σε αντίγραφο στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου είναι και η έδρα του 

Σωµατείου, συντασσόµενης σχετικής εκθέσεως και η ισχύς των οποίων άρχεται από 

της καταθέσεως. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο    34ο 

Των Γεν. Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και τηρούνται 

πρακτικά υπό του Γεν. Γραµµατέως, βοηθούµενο υπό του εµµίσθου προσωπικού ή 

άλλου µέλους του Σωµατείου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 

Γραµµατέα της Γ.Σ. Είναι άκυρη η συζήτηση και απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως αν 

κατ’ αυτή παρέστησαν πρόσωπα ξένα προς το σωµατείο πλην του εµµίσθου 

προσωπικού. Κατά τις Γεν. Συνελεύσεις, όταν τίθεται ζήτηµα µοµφής κατά της 

Διοικήσεως και κατά την ψηφοφορία ,το Δ.Σ. στερείται ψήφου. 

 

Ά ρ θ ρ ο   35ο 

Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαµβάνονται κατά πλειοψηφία δι’ 

ανατάσεως της χειρός, εκτός εάν η Γεν. Συνέλευση ζητήσει µυστική δια ψηφοδελτίων 

προς τούτο ψηφοφορία. 

 

Ά ρ θ ρ ο   36ο 

1) Κάθε µέλος επιθυµούν να θέσει υποψηφιότητα για µέλος του Δ.Σ. δύναται να 

ζητήσει αυτό δι’ αιτήσεως προς το Δ.Σ. το οποίο προβαίνει στην ανακήρυξη δύο 

ηµέρες προ της ψηφοφορίας. 

2) Μετά την διαλογή των ψήφων, θεωρούνται επιτυχόντες οι λαβόντες τη 

σχετική µεταξύ των υποψηφίων πλειοψηφία. 

 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   37ο 
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Οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου γίνονται υπό τον έλεγχο τριµελούς εκ µελών 

Εφορευτικής Επιτροπής.  

Στην Επιτροπή αυτή αποκλείεται η συµµετοχή µελών του Δ.Σ. ή υποψηφίων 

συµβούλων. Κάθε ένσταση για τα αποτελούντα την επιτροπή αυτή µέλη δέον να 

υποβληθεί προ της αναλήψεως των καθηκόντων αυτής, την τύχη δε αποφασίζει η Γ.Σ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

Παύση των Οργάνων του Σωµατείου 

Διάλυση 

Ά ρ θ ρ ο    38ο 

Τα µέλη του Δ.Σ.  παύονται δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως 

λαµβανοµένης κατά σχετική πλειοψηφία εφ’ όσον παρευρίσκονται τα  3/4 των µελών. 

 

Ά ρ θ ρ ο   39ο 

Το Σωµατείο διαλύεται κατά τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος και µετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε απαρτία των µισών και 

ενός ταµειακώς εντάξει µελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση 

διάλυσης γίνεται εκκαθάριση και το τυχόν ενεργητικό υπόλοιπο περιέρχεται στο Υπ. 

Πολιτισµού. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

Τροποποίηση Καταστατικού 

Ά ρ θ ρ ο   40ο 

Η τροποποίηση του Καταστατικού δύναται να λάβει χώρα µόνο µετά την 

πάροδο έτους από της εγκρίσεως αυτού δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, 

συγκαλούµενης ειδικώς προς το σκοπό αυτό, λαµβανοµένης κατά τα άρθρα 33 και επ. 

του παρόντος καταστατικού επί παρουσία του ηµίσεως τουλάχιστον των µελών του 

σωµατείου που έχουν δικαίωµα ψήφου και δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

Γενικές Διατάξεις 
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Ά ρ θ ρ ο    41ο  

Για τη µεταβολή του σκοπού του Σωµατείου απαιτείται η συναίνεση όλων των 

µελών. 

 

Ά ρ θ ρ ο   42ο 

Για να ληφθεί υπ’ όψιν µία αίτηση δέον να υποβληθεί εγγράφως. Τα Σωµατείο 

δύναται ν’ αρνηθεί εκτός των Δηµοσίων Αρχών και των µελών αυτού, τη χορήγηση 

πληροφοριών, όταν στη αίτηση δεν αναγράφεται που θα χρησιµοποιηθούν αυτές ή 

όταν υπάρχει η αντίληψη ότι η παροχή αυτών θα ήταν επιζήµια στα συµφέροντά του. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   43ο 

Οι υπάλληλοι του Σωµατείου διορίζονται και απολύονται κατόπιν αποφάσεως 

του Δ.Σ. µε πρόταση του Προέδρου. Τις ώρες εργασίας του Σωµατείου καθορίζει ο 

Πρόεδρος κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Όλα τα έγγραφα του Σωµατείου 

υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραµµατέως. Η υπόδειξη 

αντιπροσώπων του Σωµατείου παρά διαφόρους επιτροπές, Οργανισµούς, γίνεται 

πάντοτε υπό του Δ.Σ. δια µυστικής ψηφοφορίας. Αυτοί ανακαλούνται υπό του Δ.Σ. 

και προ της λήξεως της θητείας των. 

 

Ά ρ θ ρ ο    44ο 

Το Σωµατείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήµατος, η οποία φέρει στο εσωτερικό 

της δύο οµόκεντρους κύκλους. Μεταξύ των δύο κύκλων αναγράφεται η επωνυµία του 

Σωµατείου, στο µέσο δε του εσωτερικού κύκλου απεικονίζεται παράσταση χορευτή. 

 

Ά ρ θ ρ ο  45ο 

Εσωτερικός  Κανονισµός 

Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συντάξει εσωτερικό Κανονισµό, µε τον 

οποίο θα καθορίζονται λεπτοµερέστερα τα θέµατα λειτουργίας του Σωµατείου. Ο 

κανονισµός πρέπει να είναι εναρµονισµένος µε τα όσα προβλέπει το Καταστατικό 

του Σωµατείου και η Σωµατειακή Νοµοθεσία. 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  46ο 
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Το διαχειριστικό έτος του Σωµατείου άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους 

και λήγει την 31η Δεκεµβρίου. 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  47ο 

Κάθε ζήτηµα µη προβλεπόµενο ή µη ρυθµιζόµενο δια του παρόντος 

καταστατικού ή δια των υπό της Γεν. Συνελεύσεως εγκρινόµενων νοµίµως εκάστοτε 

ειδικών συνθηκών λύεται δι’ αποφάσεως της Γεν. συνελεύσεως επί τούτων 

συγκαλούµενης σύµφωνα µε το Νόµο και τα άρθρα 33 και επ. του παρόντος 

καταστατικού. 

Ά ρ θ ρ ο  48ο 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ., του Ν.Δ. 795/1970 ως ισχύει και 

των λοιπών περί Σωµατείων Νόµων. 

Ά ρ θ ρ ο  49ο 

Η Διοίκηση του Σωµατείου µετ’ απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως υποχρεούται 

να υπαγάγει την ένωση σε ανώτερης σηµασίας τέτοια προς καλύτερη εξυπηρέτηση 

των συµφερόντων των µελών αυτής. 

Ά ρ θ ρ ο  50ο 

Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο εκ 50 άρθρων εγκρίθηκε οµοφώνως από 

τα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως την ……………….. 

 

 

ΟΙ   ΙΔΡΥΤΕΣ 
 
1) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Υπογραφή: 
 
 
2) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
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εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Yπογραφή:  
 
 
3) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Yπογραφή: 
 
 
4) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
Υπογραφή: 
 
 
5) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
Yπογραφή: 
 
 
 
 
6) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
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εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Υπογραφή: 
 
 
 
7) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Yπογραφή: 
 
 
 
8) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
…………………………..Υπογραφή: 
 
 
9) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Υπογραφή: 
 
 
 
 
10) …………………………………………………. του ……………………… και της 
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………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
 
Yπογραφή: 
 
 
11) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Υπογραφή: 
 
 
12) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
…………………………Υπογραφή: 
 
 
13) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Yπογραφή:  
 
14) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
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εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
Yπογραφή: 
 
15) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
Υπογραφή: 
 
16) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
Υπογραφή: 
 
 
17) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
…………………………. 
Υπογραφή: 
 
18) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Υπογραφή: 
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19) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
 
Υπογραφή: 
 
 
20) …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
………………………….. 
Yπογραφή: 
 
 
21. …………………………………………………. του ……………………… και της 
………………………., Επάγγελµα, κάτοικος ………………………………, οδός 
……………………. αρ………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ. ……………………………….., το οποίο 
εκδόθηκε από το …………………………………… και µε  Α.Φ.Μ. ………………………. Δ.Ο.Υ. 
…………………………. 
Υπογραφή: 

 


