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Κατocrrατlκδ

'iΑρΘρo 1 :'tδpυoη , Ξδρα, Enιοvυμiα

Ιδρtεταl oωματεio με Tηv εnωvuμiο

ΦΙΛΩΝ MΙKΗ ΘEOΔΩPAΚΗ>> .

'Eδρο TοU Σωματεioυ ορiζεταl o Δημog Xoviωv. Η ξεvδγλωooη

εnωvυμio τoυ Σωματεioυ εivοl , οvαλδγωq, " Les Αmies de Mikis

Τheodorakis" κοι " Τhe friends of Mikis Τheodorakis". Τo oωμοτεio

εivαr μη κυβερvητlκfi opγδvωση,

ApΘρo 2 : Σκonδq

o οκonδg ToU ΣωμοτεΙου εivαl η δlοργdvωoη , υnocπηρlξη ι

ovδδεlξη κdθε εiδoυg nροonδθεlοg κCΙΙ εκδηλωoηg μελθτηg Kοl

.nροβoληg του θργou ToU MΙκη Θεοδωρiκη εvτδq Καl εκτδg τoυ

ελληvικoιi xδρου.

AρΘρo }.- ruθαα

Γto τηv υnoβoηθηση Toυ oκonoιj Toυ To Σωμοτεio oυvεργδζετοl με

θτομα κοl φορεig nου θxουv δlοθεoη καl δυvατδτητο σUvTovtσμorj με

τo Σωμοτεio κοt μεταξt ToUζ , κοθδg καl με Ιδρ0ματο, Κρατrκo0g κοl

Φoρεig Tηζ Τonικηg AυτoδroΙκησηξ κoΘιbg κoι oργοvloμoig ΠoU

6xoυv σαv αvτlκεiμεvo δροαrηρrδτητοζ ToUq Tοv Πoλrτlαμ6.



{

Πρoβoivεl oε oυγκρδτηo'η οΠτlΚοclKoυαrtκo0 oρxεioυ , KcΙl σ}h
:

δroργdvωoη η υnoαrηρlξη εΠlστημovIκδv Καl καλλlτεxvlκιiil;,

δροαrηρloτητωv, (oεμrvαρlο, αυvθδρlα, εκδδoεlg, orqη'ηo.,j,

διoδlκτυoκθg κατοxωρioεlg κλn). Aποβλtnεl κοl nρoωΘεi Tη

δημroυρYiο Ιδρiμοτog <<Miκη Θεoδωρδκη>> με οvτlκεiμεvo τη μελtτη

Καl nρoβολη ToU θργου ToU Κoι τηv εv γθvεl nρoδθηoη Tωv

καλλιτεxvικωv Κοt οvθρωnlαrlκδv οξlιbv Kαl μηvυμδτωv Πoυ

εvoωματδvεt κοl σTηv , δlο μθooυ ουτιirv, αvdπτuξη τoυ noλlτroμo0

Tηζ μouσlκηg κοι εv γθvει Tωv γρομμ6τωv κol καλδv τεxvδv σrηV

Kρητη.

ΑρΘρo 4: Πδρol

ol nδρol τoυ Σωμoτεioυ oρiζovτοl σε TοΚT|Κoυq κοl θκτoκτoυg

TοκτlκoΙ εΙvοt oι εroφoρθq κοt oυvδρoμθg τωv φυolκδv καt voμικδv

πρooδπωV ΠoU εivοl η θo γivoυv μθλη τoυ, ot εΠl1ορηγηoεlq , τo

κοθορα θooδο αnδ εκδηλιboεlg.

'Eκτοκτεg εivαl ol δωρεθg nοoηg φ0oεωg, ol κληροvoμiεg ol

κληρoδooiεg, κοl ol εnlxoρηγησεtg, εφ' δoov δεv θxoυv nερtoδlκδ

τοκτlκδ xαρακτηρα. Γto Tηv onoδoxη Tωv εκι'Φκτωv εoδδωv

onoφooiζεl τo δtolκητrκδ Συμβοιiλlo, ΠoU εivοt δυvoτδv vο Θiτεt καl

δρoug δlοxεiρloηζ τoUq.

Η Γεvrκη Συviλευoη cΙΠoφοσΙζεl με οnλη nλειoψηφiο γrο τo riψog

Τωv κοτoβoλδv Ylο τηv εγγρoφη KαI Ylα τη μηvIοΙο ειoφoρδ. H

εYγρoφη oρiζετοr αro 20 εUρω KcIl η μηvloΙo ειoφoρd αro 0,5 ευρω.
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ΑρΘρο 5 : MΞλη

o Συλλoγoq οnoκτδ μθλη φυolκο Κοl vομrκδ πρoαωnα μη

κερδοοκοπlκo0 xορoκτηρο, ΠoU κατolκoιjv η dxουν *δρο τηv Κρητη,

αvεξορτητωζ KCITαγωγηζ, καθιbg Καl ΚclTαγδμεvoυg οnδ τηv Kρητη

οvεξdρτητα αnδ Tov τδno κατotκiοg η Τηv dδρα TοUζ. Γlα TηV

εYYραφη οnοlτεiτοt αiτηoη , ΠρoKεΙμθvoυ δε γlα voμlκd nρδoωno

οπδφοoη τoυ δtotκητIκoυ Συμβoυλioυ, Γlο τηv εγYρσφη οnoφοoiζεl

τo δlolκητlκδ Σuμβο0λlο με κρlτηρlο τηv προδθηoη Tωv σκοΠιbv τou

ουλλδγoυ. Tυxδv dpvηoη εγγροφηζ nρεnεl Vo εivοt nληρωg

οlτloλoγημθvη,

Το μθλη ixoυv υπoxρθωoη oυvεloφoρdg σΓηV εκnληρωoη τωv

oκoπδv TοU Συλλ6γoυ Kοl onoφuγηg εvεργεlδv ΠοU ToUζ

οVTlσTρctTειjοιrrοl. Eniτlμα μελη μnορoιiv vα γivouv μδvο φυolκα

nρδoωπα, μετο αnδ onδφοαη του δlolκητlκoι] oυμβoυλiοU, noυ θο

θxεl ληφθεΙ με nομψηφiο. Πρoβλ€ΠεTcΙl η τlμητικη εYγροφη ωζ

ορωγδv μελιbv, ooωv nρooφεραv εξαlρετlκd, ηθrκd η υλlκd, cΓΓηv

εnΙτευξη τωv oκonιilv. H δlαγροφη γivεταr μετο οnδ οiτηoη ToU

μθλoυg. Δlογρδφετοl εnioηg το μiλoq ΠoU οnoδεδεrγμdvα

ClvTlστρcΙTευετοl τoUζ oκonoιjg ΤoU Συλλδγou. Καθε μελοg θxεr

δlκοiωμο vα ζητεΙ Tηv Tηρηση ToU κclTcΙσTCΙT|κou, vα ζητε[, unδ τlg

oρlζoμεvεg nρoUnοθdoεlg, τηv o0γκληση Τηζ γεvικηq Συvθλευoηζ Kαl

vο εκλiγετoΙ σTο oργαvα τoυ Συλλδγου. Δrοκρlοεlq τωv μελιi:v δεv

επιτρ€πovταl.

iApΘpo 6 : 'oργαvα



AρΘρo 7 : Γεvlκη Σuv€λευση .

Η Γεvικη Συvθλευoη εivοl τo ovδτερo δργοvo δloiκηoηg. Δlακρivετοl

σε TclKTlKη κοl θκτoκτη. Συγκολεiταl οnδ τo Δlotκητlκ6 Συμβo0λlo

εΙτε απδ τα μθλη, oε nερinτωoη oρvησηζ η κωλυolεργiοg, μετd oπδ

οiτηοη τoυ 1/5 τωv μελδv ΠoU εivοl τoμεlοκd εv τδξεr κor πδρoδo

oκτιb ημερδv απδ Tηv θγγροφη nρδoκληoη Πρoζ To δloικητtκδ

Συμβouλro, εαv αυτo δεv αvταπoκριθεi Στηv αρμοδlδτητo Tηζ

γεvlκηg Συvθλευoηg υnoγovταr rδiωg η εκλoγη ToU δlοtκητlκoi

Συμβουλioυ Κσι Tηζ Eλεγκτrκηg Enlτρoπηg, η εκλογη τηq

εφoρευτlκηg επrτρonηg, o otκovoμlκδg θλεγxog Και o θλεγxog η

€γκρloη Kol η καταψηφιαη TωV nεnρoγμθvωv, η οnδφοoη γtο

δloλυoη ToU σωματεioυ Kαl η τρononoΙηση ToU ΚoTασTCΙτΙκo0 γrο τηv

oπoiο οπolτεΙτοt nλειoψηφiο τωv 3/5 τωv nορδvτωv καl ταμεlοκo εv

τiξεl μελδv. Ev γθvεl σTηv ορμoδlδτητο Tηζ γεvlKηg ΣυvθλεUσηq

υπογετοt κδΘε τl ΠoU δεv txεl εκxωρηΘεΙ αrηv ορμoδlδτητο ΤoU

δlolκητlκoΟ Συμβoυλioυ .

H Γεvlκη Συvθλευαη βρioκετοl σε onορτΙo δτοv noρευρΙoκεταl τo L/3

Tωv τομεlοκd εv ταξεl μελδv, Tαμεrοκη τοκτonoΙηση μnoρεi vo γivεl

κol τηV ημθρο τηg oυvθλεUσηζ, Σε nερinτωση ΠoU δεv εntτευ1θεi

oπαρτiα oυγκολεΙταl vθo oυvθλευoη γlo τηv οnορτΙo Tηζ onοiαg

οπαlτεiτol η nορoUσiο του 1/5 τωv τoμεrοκο εv τ6ξεl μελδv.
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Τηg Συvθλευoηg nρoεδρει)εl ο Πρδεδρoζ ΠoU εκλθγεrοl οn' ουτηv. ol

αnoφοoειg λομβδvovτol με πλεroψηφiο εκτδg δoωv oρiζετοι οnδ τo

κατοατoτlκδ δτl onοιτοΟv αυξημθvη nλεroψηφiο, Θεoniζετor

υπoxρiωoη εξοΙρεoηq oπδ ΤηV σUμμετoxη αrlg οnoφοoεrg δoωv ToUζ

oφορoυv πρooωntκο εiτε σΤη oφοΙρο Tηζ nρooωnlκηg εiτε σΤη

oφαiρο Tηζ olκovoμrκηg τουg ζωηg. Eαv το θtματα οφορo0v σε

oυγγεvrκd τoυg nρδοωΠα η εξαiρεoη εivοr δυvητrκη. Στη Συvθλευoη

oυζητουvTol Tο Θiματo ΠoU θyεl oρrαrεi εκτδg εδv μdλη τηg πoυ

σUγΚεvTρcilvoυv τo L/5 τωv πορδvTωV τo ζητfiooυv κοτd τηv θvαρξη

Tηζ oυζητηοηg. Θεo'niζετοt δυvοτδτητα ovτlnρooιbΠεUσηq μθλoυg

αnδ δλλο μθλoq υπδ τηv nρouπδθεoη dτl η εξουοlοδδτηοη εΙvαl

θγγροφη. Κδθε μiλoq μnoρεi Vo cΙVTlΠροσωnε0εr μδvo θvα αλλο

μiλοg. Noμlκθ nρδαωnο οVΤlΠροσωnεuοιrrοl μδvο οnδ θvα Tωv

μελιi:v TοUζ.

H πρδoκληoη γιο ο'υμμετoxη σTη Γεvlκη Συvθλευoη οnευθυvετοl

ΠρoσωΠlΚd oε κδΘε ivο μθλοg κοl δημοolευετοl κατολληλωg.

ΑρΘρo 8 : Alοlκητlκδ Συμβoιiλlo

Τα μθλη του δlolκητlκoΟ Συμβoυλioυ εivαι εnτi (z) καr εκλιiγovτα με

τρlετη θητεiα αno τη γεvlκη Συviλευαη . ΣuvθρXεTοι τοκτlκd σTηv

iδρα του oωμοτεioυ η δnou ολλoιj κοΘiαrαταl εφrκτδ. Τo δIolκητrκδ

Συμβoυλro oυγκολεi o Πρδεδρoq. Tρiο μiλη τoυ μπoροιiv Vα To

oυγκολθoouv σε nερinτωoη ΠoU o Πρδεδροq εiτε δεv θiλεr εiτε δεv

μnoρεΙ, εφ, δoov θxoυv αnευΘυvεl Πρoηγoυμθvωq nρδoκληoη



αι)γκληclηg ol oυvεδριdoεtg εivαl οvotκτθg Κοt δημδolεg. Tυxδv

nορlαrδμεvο μθλη, ouμnερIλαμβοvoμθvωv Kοl Tωv αρωγδv μελιilv,

θxoυv δlκαiωμο λoγoυ. Σε nερiπτωoη oδικοroλδγητηζ οnoυoiοg

μiλoυg Ylα Περlσoδτερεg οnδ τρεrg οuvεxδμεvεg ouvεδρrδoεrg εΙvοt

δυvατov Vσ οVτlΚοτααrοθεi με αιτtoλογημθVη oπδφοo'η τoυ opγοvoυ.

Eδv εκλεiψεl Ylα oπolovδηnoτε λδγo θvο μgλog αvτtκοθiαrοτοt αnδ

To κοτδ oεlροv οvοnληρωματlκδ. Αnδ Το μθλη ToU ΔιolκητlκoΟ

Συμβoυλiou εκλθγovτοl o Πρδεδρog , o Γρομμoτθοg Κctl o Tομiοg. ol

oυvεδρtαoεlg δrευθι)vovTol οπδ τov Πρδεδρo, ΠoU εΚΠρoσωΠεi τo

Σωμοτεio oε δλεg τιg υπoΘiσεlζ τoU κοl εvδπιov TωV Aρxδv. XωρΙg

oλλo κol με μδvη τηv απδφοση ToU δtotκητtκoΟ Συμβoυλiou, nou

λαμβαvετοl κoτo πλεlοψηφiο ΤωV πορδvτωv μελδv, ΠoU

oxηματiζoυv οπορτiο, μnoρεi Vο εIonροττει γlα λoγορlοoμδ ToU

Σωματεioυ κoΘε nooδv. o Πρδεδρoζ σUVUnoγρdφεl με ToV Τoμiο γlο

Tηv εKTαμiευoη κoθε noooi noυ υnερβοΙvεl το εlσΠρoκτθo nooδv

αnδ τo oιjvoλo τωV oυvδρoμδv Tωv μελδv ,o Πρδεδρoq

ovonληρδvεταΙ κατδ nερinτωσlv οnd θvα τωv μελδv ΤoU Δlolκητlκοιi

Συμβouλiou/ ΠoU oρiζεταl με Tη oυvηθη πλεloψηφiο. o Tομiοg τηρεi

το olΚovoμlκο κοr υnoxρεδvεTαl σε ΧρησΓη δlοxεiρloη ToUζ. H θητεiο

τωv μελδv ποΟεt με οnδφoση Tηζ γεVιKηζ Συvθλευoηζ Κol με τη

ληξη τηq nερrδδoυ YιcΙ TηV onoiο εκλθxτηκοv. Δlκαiωμο εκλoγηξ σΓο

Δlotκητικ6 Συμβoiλlo θxoυv δλo το μiλη ,αvεξαρτητωg τoυ xρδvoυ

εYγροφηζ κol τoU εiv εivοι τoκτικo η ορωγδ,
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ΑρΘρo 9 : Eξελεγκτlκη Eπlτρonη



Η Eξελεγκτlκη Eπrτρoπη επoπτεtεl γlα Tηv κολη δrαxεiρloη τωv

oικovoμlκιbv TοU Σωματεioυ. Λομβοvεl γvδoη δλωv TωV

nοροατοτlκιbv Καl τωV βrβλiωv. 'Exεl Tο δrκοiωμο Vα οnευθ0vεt

nρδoκληoη ελθγxoυ τωv οlκovομικιbv σrηγ oπoiα To Δlοtκητικδ

Συμβo0λιο oφεiλει Vα αvτοnoκρtθεi. Συvθρyετοι τακτlκο κοl

uπoβδλλεl εγγροφεζ πoρατηρηoεlg. H θκθεoη Tηζ Εξελεγκτrκηg

Eπlτρonηg εΙvαl οvαγκοiο γlο Τηv εκλoγlκoαnoλoγrαrlκη Γεvrκη

Συvελευοη .

ΑpΘρoΙ9 : Rιliδεlξη Alolκητlκoι} Συμβoιrλioυ καl Eλεγκτlκηq

Enmρoπηq

Η Γεvlκη Συvdλευoη , ΠoU ουγκολεiτοl εiτε οnδ To οnερxoμεvo

Συμβoυλlo εΙτε οnδ το μθλη noυ dyoυv ζητηoεl τη ουγκλξσΠ ΤΠζ ,

δπωq nοροnοvω, εκλιiγεl με ψηφoφoρiα το μθλη τoυ Δlolκητlκo0

Συμβουλiou Κοι τηζ Eλεγκτlκηq Enlτρonηg, Tlζ ορxοtρεοiεg, ΠοU

.δlεξαγovτοr με ivο ψηφοδθλτlο σε μiο ημaρο με Τη Γεvlκη

Συvθλεuoη δlεvεργεi τρlμεληζ εφορεUτlκη εnlτροπη, noυ οvοδεtκvfεl

η Γεvlκη Συvdλευoη. EκλiγovτοI κοτd oεrρδv οt πλεloψηφηoovτεg

,Ynοψηφlδτητο υnoβδλλεr δnοrog η δnolο εnIθυμεi μfxρr Κοl Tηv

θvαρξη Tηζ ψηφoφoρiοq. ol ψηφoφδρor θθτουv μεXρl nθvτε

crrουρoug γlο To Δtoικητlκδ Συμβouλlo Κοι μixρl τρεlζ Ylο τηV

Eξελεγκτικη Enlτρoπη,
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ΑρΘρo 1{ : Blβλiα



Tο Σωματεio τηρεi oρxεio μελδv, εκδηλcbοεωv, εγγρdφωv ΚcΙl

ολληλογροφiοg, Κol ΠροΚTlκιbv Δtolκητrκoυ ΣυμβoυλiοU Κοl Γεvlκδιi

Συvελε0oεωv. o TαμΙαg τηρεi lδlαiτερo βlβλio εoδδωv κοl εξδδωv.

Tο τηρorjμεvο αρxεiο δεv σvTlσTρστειjovταl TηV υnoxρdωoη

δloφιiλοξηg nρooωnlκδv δεδoμivωv Tωv μελιbv Kοl Tωv

αυvαλλοοooμivωv με To Σωματεio .

ApΘρo lt Tρonoπoiηoη τou καTαστατlκoιi. A16λυoη .Tιixη

nερlouoioq

Γtο τηv τρononoiηση τoU κοτοσΤοτlκoυ οnοlτεiτοl η nλεloψηφiα τoυ

1/z TΦΥ τομεrακδ εv τδξεr μελδv. Elδικδ γlο τηv τρonοnoiηση Tωv

ακonδv Κοl γlα Tηv ληψη οnδφοoηg γlο δldλuoη αnοtτεiτοl

nλεloψηφΙο τωv 3/5 ,Τo Σωματεio δlολιjετοι δτov o oκonδq τoυ

κατοατεi ovθφlκτog Σε περinτωoη δlδλυoηq η nooηg φιioεωg

περloυoiα ToU ΣωματεΙou nερlθρ1ετοl στo Eκnοtδευτlκδ 'Ιδρυμα

Γoλατd Nθοq Κυδωviοg Xοviωv κσl εφ' δoov ουτδ δεv εivαt εφlκτδ

σTo Δημo Nθοg Kυδωviοq, η σε δnolοv dλλo Δημο μετixεl To

δημοτικδ δlαμθρloμο Γολατd.

ΑρΘρο 1} l Σφραγiδα-'Eμβλημα

Τo Σωματεiο θ1εr oφραγiδο αrρoγγυλη με τηv nληρη ovoμοο'io τoυ.

Γlα θμβλημα ToU θxει To nερΙγραμμo Τηζ μoρφηζ To Miκη

Θεoδωρoκη, εvδ δlεuθιjvεl oυvουλiα.
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iΛρΘρo 1}: Tελlκθq δlατδξεlg

o αιiλλoγoq γivεταl μθλog oμoαποvδiοq η δλληq θvωoηq noλtτlαnκο0

yαροκτηρο σTηv Eλλdδο KcΙι To Eξωτερlκo με αnδφοση Tηζ γεvlκηg

Συvθλευαηg

Τo nορδv KατοσTαT;κδ πoυ αnoτελεiτοl οπδ οiκο fffi+tιp oοοοo

δlαβδcrrηκε, εγκρiθηKε Καl υnογρδφεrοl οnδ τα lδρυτtκδ μθλη τoυ

ΣωματεiοU στlζ 4/ 5 / 2oa5

Χοvro oτιζ 4/5/2oo5

TA ΙΔPYΤIκA MEΛH

ut,

. 
i, ,i *',
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