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'IΙ πρoιisηoη τiν oιoπδν τoσ Συλλ'6γoυ γCνeταυ

' 
. l ρ 

' 
- 

t :' τμLμα μεσαι ^Εσ oπoι;α ενoευ14τLτLα, eνναL Ξ

α) κατdλληλεE Erdργ"r.E xαt παραoτd.oενζ πρ6E

a \,- a aμε oΛα τα νo-

9^ c 1 ο''-oλεζ τtζ αρ-

μdδ ι,εg 'Aρχdζ.

β) 'H δργdνω,:η θπυτρoπδν LργαoiαE &π6 τd' μdλη τoi Συλλ6γoυ

γνd. ττ\ν μελ6τη ιαt' ττjν &ντι,μετιriπtση πρoβλημdτων τfiE περLo_

i

\ι

t4
I



δ) ΙνIdλη πoιi πρooφ6ρoυν
^ /. ^ a aσυμβαλλoυν τα με,γoστα

ριioooντα ν Lπtτνψα μ6λη
a a a^

τLα βη, μεΛη.

- a t a .- t a ' , a a
rd" i.πiτυψα μ6λI Lτ*ρfνoνταν &π6 τijν. πλειoι|ηφiα τδν μελδν

πod παραβρioπoντα ν oτfi Γενυπτ] Συνdλευoη, &..ipoσ πρoηγoιiμε-

να πρoταθoiν ei,τε &"π6 τ6 ΔΣ ii &π6 δ€ια.(ΙO) τoυλdxtστoν

ταιτ υx6. μdλη. 'H πρ6ταoη γ f νετα υ γραπ.τfi

ε) 16 διxαfωμα θγγρoφfis μ6λoυg .Γu.ι, (Ι5Θ) δραxμ6E πo,3 δυ-

νoδειjε υ ττ]ν γραπτfi τoν αtτηoη tγγρoφis πρ6s τ6 ιε πoιj &πo-

φαo(qεν oγετυmd'. T6 ι)πoψτiφι.o μdλξ--nρ'€iεν &παραι,τriτωg νd.

τtPoτεCνeταυ γραπτ,7 &π6 τρCα (1}-τo,υλιi1uοταu-iβη τατ,.τνnd '

μdλη ιαC vιi'δηλι,iu.' δ"ι &πoδd1ετα0 τoJζ qηoπoιiE ιαC τ6 Κα-

αστατνι6 τoiυ Συλλ6γoυ.

isε μdλo'g iπo1gρεoδται, tνd δiνεt μηνυd.τνnη ^'.ta.συνδρoμη ατto

t-1toσor'τoυ oυχαL-( 5o ) δραxμ69. [6 'πoo6 , τoδτo, 'πα"tιi6 'y.qC τ6
'ι \, q ! |n^.-
ωματog δγγραφΠE μπoρoυν να αλλαξoυν μετα'

Γενιπffg Συνdλευoηg. 'Errfoηg τd. π6oα αLτd.

' t . I .\ t .aτeρα &π6 oμ6ι}ωνη &πι5φαoη τoσ Δ.Σ.

siτ) !d' μdλη.δφεiλoυν νd θιπληρι6νoυν'τι1g oiπoνoμντι€6 υπoxρε-

ιioeνg'τoυξ πρ6s'τ6 Σωματεib , νd'πεusαρxoiν &π6λυτα oτ(ζ

δνατdξενe τot παρ6ντoζ, παsιi6 nαC oτCE &πoφdoει,g τoσ Δι-

ot}ιητιπoi Συμβoυλfoυ l+αi τ\g ΓεVιrfig Συνdλευσηζ κα( νd. θ-

φαρμιj6oυν αbτ6'sν , νd Lργd'qoντ,tι,'γ νd..τo6E oιoπoι3E τoi Ιυλ-

λι5γbυ ιαC ν,1. πρoo€,ρabντα ν oτC6 Γενιπ69 Συνελειjgειζ δ'o,

παλo0νταν &π6 ττiν Δι,ofπηoη τoσ'Συλλ6γoυ.

ζ) Γυd. τfν ουαiραφrj μ6ιoυ9 &πoφαot'ζeν i Γενιπr] Συνdλευoη.

πoλιjτtμεζ ιiπηρεoCee .'oτ6 εfλλoγo 'n

tt.,tστην ετιLτευξη__J.Ψγ σ1,{oπων τoυ αναχη-

τot Συλλ6γoυ. Ι6 'iδυo Loγ'3εν ιαC

t.ttατlo απoφαση τηζ
, t- a ''αυζoμεLωνoνται υ-

Ι,ΙdλoE δι αγρdφeταυ &ν Φηφfoαυvττi δυαγραφτ] τoυ τd' 5/+ aπ0
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t \ : t t^ tτ6, παρ6ντα ταiτνιd' μ6λη.. IEdν

ειiλλoγo πλ6oν τδν 6 μην6ν , τ6
',,\

φει αυτo.

μdιos δφει1ιει, oυνδρoμdE oτ6

Δ.Σ. ψ6' &'π6φαofi τoυ 8ναγρ6.-

aυνδPoβdζ,
lao χoρηγo€

στoυζ σlιlo-

.:
i

'Δe9ρg-9!

α), lπ Γενι,πf ευν6'λευoη ( Γ/.Σ) εEνιiν τ6 &νιiτατo δργανo τoσ l', '

..-.-Συλλ6γoυ. 
,,

β) .n a.t &πdτεχεl'ταυ'.&π6 .τ6 oιiVoλo τδν μελδν τoσ Συλι'\,6-!'oΨ."
' a a ' a a a -'' ι |l
lη'cιL συνερχεταL τα'\τυ',ι'1"α μtα φoρα.-τ'oν μηνα Aυγoυστo 'ι,ι'α'ν eιτατι.-

'i δπoτεδτ]πoτe' ξξ6ooν τ6 xρiνει, &ναγπαTo τ6 Δ.Σ i "6 c'η:

τfioe' "a\fs τδν μελδν ψ€ 3γγρoφη α'i,τηoη πo6 νιi &ναφ6ρει

τd. s€ψατα oυζr{τηαηg. Σττi δει1τερη α$τfi τceρi1πdωoη τ6 Δ.Σ.

εΙνα,, ,)r'οxρ.ωμdνo νd' oνγιαλ6oε L ττi'Γ.Σ . iι€oα oξ' &ιτ,i (s)

μdρεi τ6 &.ργ6τeρo &iι5 ττ]ν iμdρo lioιj i;σ θπιδ6sηιε'fl oxετi-
a!|t.nη αLτηση.

γ). "OλεE oi τατ+τνιξ,s η ΞιταιτeE i.E, oυν€ρxoνται ψ€ πρ6o-

ιληoη τoσ Δ.Σ.'πorj- &ναxoυνιiνεται (τol1oιoλλEταu) oτd. Γρα-

φeTα τoi Συλλ6γoυ ii Ιι6 &τoμ υι€g πρooιλτjoεig nαC ψπαiνε6

oτ6ν πCναια &ro*oυνιioεων τoδ 'υλλ6γoυ.

]gρgeg-:3- :

!9Ξ9Ξ'

Πdρou τoδ }υλλ6γo.υ ε.Iναι, :

α) r,i' ' δ ιια fωμα θγγρoφis β )

γ). ιωρεdg, πληρoδoτfiψατα,

(δωρητfg) δξν Θξ.τει. δρoυg

πoιjs τoσ Συλλ6γoυ.

:

le
o L τατ{τ υ}ιεζ μηνυαteg

lο'.
επ tχoρnγησε Lζ, εφoσoν

. a 't t .^πoυ να εLναL αντLsετoι

.ι'

(st

'Η πρ6oιληoη πρ€πeυ νd γριiφε'ι τ6ν τ6πo. τ6'1ρδνo }{α'L τd. +6'-

oυζτ]τηoηg.ι)'ατα.
I

δ) Ιt Γ.Σ πρ f ν &ργioeν τCζ θργcιoigg τηζ Lι7'€γeι, πρ6εδρo,'
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'Αντυπρ6εδρo , xαi Γραμματ6α πo6 nρoi6..ν τd' π'ραrtτυn*d'. 'o

:t"ιr'^

πρ6εδρog, δ Γραμματdαg τ''αC o AντLπρoεδρoE τfis Γ.Σ. , Ln\'€-
.;'..

γoνταL μ6 &νιiταoη των χερLων' χαt με σxετιιτj πλειoφηφfα.

ε) Σττjν τα%τιπrj rενιιτ] Συν6λευoη γfνεταυ &πoλoγιoμ69 τoi
,rrρooμdrou' xρ6uor, δυαβιiζ eταL i_ Bx'gεoη τfiE Lε'e7'εγnτιxfiE

3π ι,τρoπffs , orζηi εT'ταL l1αi L'γιρf νετα ι ff τρoπoπo u εiτα υ δ

;r|ι.''n'.πρoUπoλoγιoμσE τoδ επoμενoυ χρoνoυ. Aφoυ τελεtωσαν τα

noρonj,'u' sdματα Lτιl"€'γeταL &π6. ττ\ν Γ..Σ τρ ιμελf ζ ^',Ξφoρευτt-
ιriν θπuτρoπriν( 3φ"θπ' ) ταυτ61ρoνα 3ιλ6γoνται δrjo

(2) &ναπληρωψατνnd. μ6λn τis θφoρευτυμiζ Ξπυτρoπfig. 'H

Γενιπii Συνdλευαη ιriγει &φoσ πρoπηρι1Eευ Lιt'oγ6.9 ψξoα oξ e't-

"ι+oσL(2o) μdρεs γνd. ττjν &νciδε.ιξη τδν μελδν τoδ Διoι,πητι.xoδ

Συμβoυλioυ nαi τis δggιεγxτιNiE θπυτρoπfig.. i .

\ l-- 
'' ' 

. ., τ . 
' 

, . .στ) ΙΙ Γ.Σ. Exει απαρτ[α, oταν εLναι, παρ6ντα σ' αbτη τoυj

λ'd"γνστoν τd.ψντιod, (τ/2Ι μdλη τoU. Συλλι5γoυ Ψα( iuoE. "o"r-,

^a tt t . . . . ^ I a .δεν ε1εu απαρτ iα gτην πρωταΙ) o0γπληαη 11 Γ.Σ, υTloχρεωτνxα

opν6ρxεται, πdχν βdυτερη φoριit od 6ιτ,k (s)t μdρεs τc5 πobι1,

μελδν.

ζ).'Η Γ.Σ. &πoφαolqεν μ6 πλευoQηφiα τδν παρ<5ντων μελδν.

η) Γνd" 'νd.τρoπoπoι,η"9εΤ δπoιoδfπoτε &ρsρo αιjτoδ τoδ l,t"αταστα-

τνι9t χρeνd.|>εταν ν6 9Tνoυ παρ6ντq τβ ψνod. (1/2:]η μdλη τoσ

Συλλ6γoυ 'ι,Ι'αL νd .ψηφ.fooυν_ τd (5/4) &π6 τ;6 παρ6ντα τ'd oyετC-

nτj πρ6ταoη. Γνd. νd &πoφαoιosεT δυdλυoη τoδ. oυλ.λι5γoυ γρεν&'-
-aτ.aζεταt να εLναL παρoναα τα β/+) τδν μελδν τoδ Συλλ6γoυ

τι"αt νd ψηφiooυν τd(5/+) &π6 τd. παρ6ντα τfi oγeτνιfi πρ6ταoη.

"-4etgg

APΧAΙPEΣΙEΣ
\ ^ι ) ια) υL αρxαtρεσLεζ

('υNλoγdg)
tt ^ a \ -ιεχΛo τεζ) τoυ Συλλ<jγoυ πρoχηρ,r5ooou'oυ ix-
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π6 τriν τατ{τι,πτj Γ.Σ.. τiν. μελδν, oJμφωνα ψξ'τ6 &ρrρo 6 αLτ6d

τoδ Kαταστατ'Ll'Loi τιαi γi'νoνται' μd oιoπ6.ττiν &νιiοεLξη πενtrα-

μελoig' Δ,. Σ. πωi rρ ι,μελoσE 'Egελεγι τ υτtis t'Eπ uτρoπfiζ. O; &ρ-'

χαtρεσfεs γfνoτταu μ,' ψηφoδ€λτι,α (€ντυπα) *ιαt ψ€ ψνoτνnfi
ι|.,ηφoφoρfα. "qλor-' oi iπoψτ]φιoυ γρdφoνται, o'τ'6'iδι,o ι|rηφoδdλ-

ι__IL'9. }Ι φ-ηφoφ' oρ't'α 'εΙνα,ι πρoσωπ Lτ16. Oι λαβdντεg . nατd. oευρα.

τo69 πρριoo6Tερoυζ' σταυρoιig $εωρoσντα ν Lι7'€γ6,vτεζ . Σ€' πε!

ρiπτirlαη Lαoι|rηφfαs δε'εν'εργεΤταυ &μdo.ωs πλτjρωoη. " Aν oτCe
1' \

θπιoγ ξs' .*,&'dρoυν Eνα ii .rr.ρι,bo6τ'ερα φηφoδ6ιτι,α (oυνδυαoμo;)
,.,r-i .l .,!.-'.'.:..r.--.._ t-._ , -tσχυεt τo συστημα τηζ απΛηζ αναλoγι1.l,ηζ.

Ιoi Συλλιjγoυ γι1νoνται, μd ττ]ν

, δπωg δρieεν'τ6 &ρ$ρo (7o)

I

I

ι

\

α) oι &ρxoι,ρεofεg (θπλoγd6),

Lπoπτ€ι,α 'Ιρ ι,μελoδg 'oφ. 'Ξr, .



i!6ξ,

-7- 
.

DrΦ'αυτoυ τoν Lαταστατ L}ιoυ.

' 
. 

' ^ ' ' -u- 
.ι ,',-'''\ ,'''αρnετo αρι$μo αυτων στην -Eφ. -Elην -Eφ. 'Eπ. πρiν την εναρξη τfiE

!\.''^ ιι''.' . . : '' '}{α$ε ενoταon n ο

ι-'. ''i '' . ..,) ]]: . . ι.i 11) | ' '

να'τtαραυρLσ}ιoνταL 14αL oL υπoιbηφιou.

-]gρgeg-gΙ

ΑΞ9ΞξE!Ξξ9-ΞΞμΞ9ΞΔΞ9

Z'o'Σιiλλoγoζ διoιxεTταL &π6 πενταμελ{g Δ,Σ. πoιi LτιΧ€γε-

ταν nd.$ε xρ6νo μ6'τfs θπλoγ€E πρ6 .alt

γLνoνταL σε ημερoμηνLα
.a. Iπo6 δρf,,'ι ! τατιτν'ιfi Γ.Σ. τ6τ .ιilγo6oτoυ.'T6:'ν6o Δ.Σ, oυ!

νdρχεταt σi συνεδpfαoη μd τ6 ' φ6iovτfδα τδU μdλoυs πoιj πλεto-

ψfφtσ9 ψ€'oα'o€ 6ιτιi (8) μdρεE &π6 τfi μdpα τffs θιλoγffg τιαC

Ln7'€γεν ψεταξ$ τδν μελδ ν τoυ μ6 μυστι.ιτj ψηφoφoρι1α'τoιig :

Πρ6εδρo,'Aντι,πρ6εδρo,.Γενι,π6 Γραμματdα, Tαψiα ια( Ε,lεuπ6'Η
Γραμματ €α τoiυ 'υλλ6γoυ. δiιιoγτj τδν μελδν τoδ Δ.Σ. oτC6 ι-
πευi}υν 6τητeg αilτ€s γ iνετα, μd oxii"iri ,ι.roι|,ηφ ι1α.

β) 'O Γdνιιd5 Γραμμαidαg tια,, δ Tαμ6αE τoi πρoηγoιiμεvoυ.:
Δ.Σ. θxow riοxρdωoη νd" παραδ,jooυν τ6. βυβλ Cα τιαt τts σφρα!

γiδεg oτ6ιjg ν6qog Γενιι6 Γραμματdα τιαt Tαμ[α τriν ψ€ρα π66
tra

α7\τ^ -

tα-

α-



. -- a a . t t I t tπαρoντ ρν μελδν l+αL σe τcερLπτuλση εooιpηφCαg η πρδτααη dπoρ-
J ,._!

i &ν τ6. c,ητ6ζoυν δrio \ 2 ) τoυλιi1tστ.oν l.: ...':'. .. ',i

]' "Δρ9P Θ loo
'J

KAΘHKONTΑ Ι{EΔΩN

θνι^iφ ιoν πιi$ε Δ ι,o υιητ υnis

Y Δ.Σ.TO

leg€9Pgg-,
σχεσεtg, τoυ

Σιjλλoγo o€ δ;ιεg τ t E

ιαC Δνytαστνnis l μ-
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δ ι,αφbρετ ιπc{ .fi Γ. Σ-. i\ τ6 Δ. Σ..

διεg τiE περtoυσ υαι€'E oγ€oεν6

πdνω &π6 δι]o (2) oυνε1εTg Lττ\oνεg $ητεiεg δdν Lπντρ€πeτα t

' 
t t t"t6 t'νd 6xλεγεT τ6 iδι,o πρ6oωπo γυd πρ6eδρog.

la

,'οταy δ πρ6εδρog iμπoδ ft'εται τ6ν &νπL-

τoυ τf g &ρμoδ ν6τητεE δ 'Aντι,πρ6εδboξ.

Ιeyrrg!-EρgμμggΞg-, Φυλιiεν τd. βυβλCα τoΤl Συλλoγoυ τiν σφρα-

γCδα ιια'ν ττiν &ιιηιoγραφCα τoυ. Συνoroτρdφeυ μ6 τ6ν πριiεδρo τd'

1ιt

ιγ τoσ Δ.Σ. 'πod τd oυνυπoγρciφεt μ6 τ6ν Πρ6εδρo ια( τd.
\

Lπ ξ μdιη πoι1 fiτoν παρ6ντα στ ην &ντCoτoνxη oυνεδρ Cαoη.

%ro, &ι]τ6s θμπo δC "εταu τ6ν &ναπληρι6νει, δ εlδιπ,5g Γραμψαi6'αζ.

i,Ξfra9i y' . 'o ταμ iαg φυλιiε ν τ6'ρι.βλ iα t6ο6δων n": ξξ6δυυ τδσ

'6γou, δπoτρdφeL ψ' τ6ν Ιiρ6εδρo , τd.α δι,πλιjτυπα τδν εi-
oπρdξεων, ιd'νe, δι"s τCs πληρωμ6g o6μφωνα ιιξ, τ,i,< o'νnεiα

.t
γρηψατ ντ'"ιL θντdλματα πληρωμfig, τιατα.96'τeν oτ6 Tα1υδρoμux6

' ' o€ 'Ξ;',λην υιfi'lρi;'eζα lιαζt μd τ6ν liρ6rορo δ-Ιβμtευτηριo η

λα τd' πood' τotι Συλλι5γoυ πoιi ξεiερνoiν τts δ6tα 1υλιciδεg
(roοoο) δραxμ6g. 'oπ6τε τoi ζητη"9εT πληρoφoρΞT τ6 Δ.Σ. ι6'(

ττiν 'Ξq,ελεγx τνιτj i"n,πoonfi ια'υ τ6 ΓQννιι\ Συν6λευoη, ΙL&'
3ταν α$τ6s tμπoδ tζe-

&πoφαo ιjoει,

ειiλλoγo Σξ'

t t^

-+yΞ!Ξρ999P99: :

a a lr.πληρωνει οε δλεg

,- .Ι,;χπρoσωπε t τoν
\l

a .a ι
με τρtτoυt, υπo-

tια
u- aoλα τα



-Ιθ-
'Aναπληρ,jνε ι τ6ν r.l
πα$τjιoντ &τoυ .

ιr 'l ' n.?-oταν εμπooLqεταL t.?t.αυτo€ να αστLησeν

Γ
t
r

ταi

" Δeggg-ΞΞ:-

. 1, ,'nr,uro Ι2o

Γνd χd99 ,τ( πo6 'δi, πρoβλ6πει α$τ6 τ6 Κατqoτατνι6 io1ιioυν
ι ^ .' a I a .^ . loL. δι,αταζει,g,-τoo.αoτντ+oν πΦδι,ια ιαL ot σχετL}'ιoυ Υνα τα

ΣωματεΤα 1ιΙ.δμoL 'oταν δdν tlτid.ργευ πρ6βλεψη &π6 τ6 ''6μo &-

πopα tν9,τφυ-' fi 'Γ.Σ. Γνd"' τfi περtoυoiα τoσ Συλλ<5γoυ

τd' τfi δι,'dλυoη τoυ γν6' δπouoδτ]πoτε λ6γo ,'.&πoφαoCc,εν i Γ.

Σ.υνd'λευoη.

"tρoρo. I4o
. T6 τ1q'ταστατυτt6 α$τ6 &πρτελεf,τ αυ &π6 6,βnα τ€,ooαρα (I4) &'ρ-

Θρα xα C t.oy$eι,. &π6 τfi ψΕρα πo$' Θ&' ΕτnPι,ΘεE'. .'Ι-i πριiτη τα11τL-

τιfi oυν€λευoη (θzλoγδν -) yυ6. τfiν' &νi,oει,ζη Δ'.Σ τια[ 'π4ελ.''Ι)ττL-

με-

t

- τρoπfig ,τfiν δπo[α πρoxηρ{ooευ τ] πρoαφρυυli Δυoιzoσσα.'Eπυτρoπd



ΙI-

πo6 tγεν 'γυ'αsτ6 nαt τ'ι,q dρμoδι6τητεg nαt τ& ιαΘfiιoντα τoσ

il"ρΘρoν ? ,παρd,γραΨoξ Υ'l θ,i γ tνευ ψ6,oα o"€να (I) μffνα &π6 τfi β,
μ6ρα πo6 Θd, γραφτ9,'i τ6 Σωματεf,o (Σsλλoγoq) oτ&' olιeiα βι,βλ[α

τoσ Πρωτoδιxεfoυ'AμφLσσαq lιαi 11 θητεtα τoνg 06" εTuαυ μ6xρι
τtg ν'θεq- θπλoγ691ι.πof,n. Θ|& πρoτιgρυxΘoσν &π6 τfiν ταt1τνιfi Γεννιfi
δυν6λευαη τoσ ιι}γo6ατoυ ,τoσ Ξτoνg Ι9εz (x[λι,α θννεαx6oυα δγδ6-

δfo )

πolj &πoτελεf,ταν &π6'6€ια τ€oaαρα. &Α6(14)

δμ6φωνα &π6 τo6q 'iδρυτ6ξ , πoil συΥχεν-

'Ι6 παρ6ν Kαταατατυι6

dρΘρα Ετ'ρ(,Θηιe ofμερα

,ρbΘηro, oτ6 Ι.αραΘ υd,

Ι4αραΘ ι,d,g Ι4 - B
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