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ΚΕΦΆΛΑΙΟ Α' 

Ίδρυση - Τίτλος - Σκοπός - Έμβλημα 

Άρθρο 1° 

Ίδρυση 

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωματclο με την 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και έδρα η1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Σκοπός του σωματείου είναι : 

Άρθρο 2° " 

Σκοπός 

1. Η μοpφωτικ1Ί και πολιτιστικ1Ί καλλιέργεια των μελό)ν του, και η ανάπτυξη της αλληλεγγύη~ και του 

εθελοντισμού . 

2. Η εφαρμογ1i δράσεu)ν και ενεργειών που στοχεύουν γενικά στην ανάπτυξη, την πpοβbλ1i της 

αλκΊ.δ ικ~iς ιcαι την πρόοδο των κατ ίκων της, ε ίτε με ίδ ιες πρωτοβουλίες είτε σε συμπαράταξη με τις 

Αυτοδιοικητιη~ς και tις άλλες τοπικές Αρχές της ΧαλκιδικΊiς . 

3. Η μέριμνα για τη διάσωση και ανό.δειξη της Ιστορίας και της Λαογραφίας της Χαλκιδικ~iς, με 
μι.λίες, δημοσιεύσεις, εκδόσεις με παρεμβάσεις στους κρατικούς και άλλους φορείς, με σχετικές 

προτάσι.:ις και υποδείξεις για την αναγνώριση των εθνικών αγώνων της Χαλ ιcιδικΊiς- μc ανέγι::ρση 
ιστορικών μνημείων, και με οργάνωση εκδηλώσεων που Θα συντελούν στην επίτευξη των στόχων 

αυΊίών και στην προβολ1i της Χαλκιδικ1Ίς γενικότερα . 

4. Η r:πικοινωνία και συνεργασία με συγγενή σωματεία, που έχουν ίδιους 1i παρόμοιους σκοποί>ς και 
που νόμιμα ιδρί)Θηκαν κα ι λε ιτουργούν στη Θεσσαλονίκη , στη Χαλκιδικ1Ί και σε άλλες πόλεις του 
εσωτερικοί~ 11 του εξωτερικού η οργάνωση κο ινών εκδηλώσεων και δράσεων και η συμπαράταξη μι:: 

αυτό, σε κάθc vέργεια που αποσκοπεί στην ετι;ίτευξη του σκοπού των ανωτέρω παραγράφ(Ι)ν του 

παrόντος άρθρου, στην πρόοδο της κατοίκων της ΧαλκιδιΊCΊΊς και γενικά στην ανό.πτυξη αυηΊς. 

Άρθρο 3° 

Επίτευξη των σκοπών 

1-l επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιδιώκεται: 
1. Με διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων , φ ιλολ γ ικά βραδινά, ημερ ίδες, ενημερωτικές συγκεντρ<i)σε ις. 
ψυχαγωγι κές εκδηλώσεις, χορωδιακές και χορε::υτικές συνανηiσεις, με οργάνωση συνεδρίων , με 
εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με άλλες εκδηλώσεις. 

2. Με η1ν έκδυση περιοδ ικού με η1ν επωνυμία ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ που να απευθύνεται στο 
ι:υρί> κο ινό το οποίο να περιέχει θέματα που έχουν σχέση με τη ΧαλκιδιΚΊi, αλλά και άρθρα 

λογοτεχνικά. ιστορικά και λαογραφικά κα.Θ6Jς και άρθρα. μορφωτικά κα ι γενικότερου ενδιαφέροντος 
που να βοηθούν στην επίτευξη τω,1 σκοπών του Συλλόγου στην προβολ1i του έργου του και στην 
ανάδειξη η1ς Χσ.λκιδ ικ11ς. 

3. Με πάσης φύσεως ένn>πες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, με συμμετοχ~1 σε συνέδρια. 
ημε(> ίδες κα ι συζητ~i σεις. με ραδιοφωνικές και τ~1λεοπτικές εκπομπές που σ.ποσκοποί>ν στην επίτευt.η 
των σκυπιί)V' του ~υλλόγου . 



4. Με τη συγκρότηση και λειτουργία βιβλιοθ1Ίκης στην οποία, πέραν των ό.λλων, να συμπεριληψΌούν 

όλα όσα έχουν γραφεί για τη Χαλκιδικ1Ί και όλα όσα έχουν γράψει Χαλκιδικιώτες συγγραφείς 11 μέλη 
του Συλλόγου. 

5. Με λειτουργία τμημάτων: Χορωδίας, χορευτικού, αθλητικού, φιλαναγνωσίας, χειροτεχνίας, 

ορειβατικού, θεάτρου, μουσικ1Ίς, αθλητικού . και όποιου άλλου 1Ίθελε κρίνει σκόπιμο το εκάστοτε 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) . · ~ 
5. Με τον εξοπλισμό και τη διατ11ρηση σε άριστη 1cατάσταση του ιδιόκτητου εντευκτηρίου (Ε τ'9~). 
6. Με κάθε ά.λλο νόμιμο μέσο που 11θελε κριθεί από το εκάστοτε Δ.Σ., ότι συμβό.λλει στην ι~χta. των 

σκοπcί)V, όπως αυτοί ορίζονται στο παραπάνω άρθρο . ~ 
•\ ~ ,;\ 

Άρθρο 4° 

Σφραγίδα-Έμβλημα 

1. Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλοτερής και φέρει στο μέσον τη γεωγραφικ1Ί παράσταση της 
Χαλκιδικ1Ίς, με την κεφαλ11 του Αριστοτέλη στο κέντρο του περιγράμματος και το έτος ιδρύσεως 1903 
και πέριξ την επιγραφ11 ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ «0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Έδρα Θεσσαλονίκη. 
2. Ως έμβλημα του Συλλόγου, που θα αποτυπωθεί στο λάβαρό του, καθιερώνεται το περίγραμμα της 
Χαλκιδικής με την εικόνα του Αριστοτέλη στο κέντρο και στο επάνω μέρος του λαβάρου το λογότυπο 

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ «0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και στο κάτω μέρος της παράστασης το έτος 

ιδρύσεως του Συλλόγου 1 903 . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ' 

Μέλη. Εγγραφή, δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Άρθρο 5° 

Μέλη 

Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά και επίτιμα . 

Άρθρο 6° 

Τακτικά μέλη 

Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγράφονται με αίτησή τους : 
1. Οι εγκαταστημένοι στη Χαλκιδικ1Ί 11 στη Θεσσαλονίκη ή σε οποιαδ11ποτε ποΑη της ημεδαπ11ς 11 
αλλοδαπ11ς, εν1Ίλικες Χαλκιδικιώτες την καταγωγ11, άρρενες και θ11λεις, οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών . 
2. Επίσης ως μέλη δύνανται να εγγράφονται με αίτησή τους, στην οποία προσυπογράφουν ως 
«προτείνοντες» δύο τακτικά μέλη της παραγράφου l του παρόντος άρθρου και άλλα εν11)~ικα πρόσωπα 
Έλληνες το γένος που κατοικούν μόνιμα 1Ί εποχιακά στη Χαλκιδική 11 έχουν κατοικία 11 ακίνητη 
περιουσία 11 εργό.σθηκαν στο παρελθόν 11 εργάζονται σήμερα σ' αυτ~1ν 11 την αγαπούν αποδεδειγμένα 
και επιθυμοί>ν να συμβάλουν στην πρόοδο του Συλλόγου και της Χαλκιδικ1Ίς. 
3. Η εγγραφ11 γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και η ιδιότητα του μέλους αποκτιέται από την ημερομηνία 
της αποφάσεως αποδοχ1Ίς της αιτήσεως από το Δ .Σ . και της αυθημερόν εγγραφής του στο Μητρcοο 
μελcί)ν του Συλλόγου. 

4. Επίσης με απόφαση του Δ . Σ. διαγράφονται τα μέλη από το Μητρώο μελών, όταν συντρέξουν οι όροι 
που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα. 

5. Ως ΧαλκιδιΚΊ1 νοείται ο ιστορικός χώρος ο οποίος συμπίπτει με τα όρια της Χαλκτδι 'ζ κε. 

Άρθρο 7° 
Επίτιμα μέλη 
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Ως 'εΠίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της αμέσως επόμενης Γεν . 
Συνελεύσεως των μελών, πρόσωπα που έχουν στηρίξει ηθικά και οικονομικά το Σύλλογο ll έχουν 
προσφέρει έξοχες υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει ll με το έργο, τις πράξε ις και 
τις προσφορές τους έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη της Χαλκιδικ1Ίς. Οι διατελέσαντες πρόεδροι του 

Δ.Σ. του Συλλόγου δύνανται να ανακηρύσσονται επίτιμοι πρόεδροι με την ίδια διαδικασία. 

Τα επίτιμά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των άλλων μελών πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, ούτε έχουν υποχρέωση καταβολ1Ίς της συνδρομ1Ίς . 

Άρθρο 8° 

Συνδρομές, ταμειαι ή τακτοποίηση των μελών 
ϊ~ 

/ 
Ι ,~· , μέ.λη του Σωματε ίου καταβά.λλ υv υποχρεωτικά : 

α. φό.παξ πέντε (5) ε για δικα ίωμα εγγραφ1iς 

β . Δεκαπέντε ( 15) € ως ετ~Ίσια συνδρομ11, για την οποία, όπως και για την εγγραφ11, εκδίδεται 
απόδε ιξη από το Ταμείο του Συλλόγου. 

γ. Τις οριζόμενες από τη Γενικ~Ί Συνέλευση εισφορές για την επιτυχία κάποιου συγκεκριμένου 

σκοπού. 

δ. Τα οριζόμενα ανωτέρω ποσά των 5 και 15 ευρώ δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 
αποφάσεις του Δ.Σ . οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται από τη Γεν . Συνέλευση . 

2. Στην περίπτωση που το μέλος καθυστερεί την καταβολ11 της ετήσιας συνδρομ1Ίς ειδοποιείται με 

κάθε πρόσφορο τρόπο για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας και κυρίως δια του περιοδικού, με 

αναγραφή του τελευταίου έτους καταβολ1Ίς της συνδρομ1Ίς στην αυτοκόλλητη ετικέτα με τη 

διεύθυνσ1Ί του. Εάν παρέλθει εύλογος χρόνος και δε τακτοποιηθεί ειδοποιείται και πάλι και 

τάσσεται είJλογη προθεσμία. Εάν και μετά τη δεύτερη ειδοποίηση αδιαφορ11σει τότε διαγράφεται με 

απόφαση του Δ.Σ . Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση καταβολ1Ίς των καθυστερημένων οφειλών το 

μέλος που διαγράφηκε, κατά την ανωτέρω διαδικασία, επανεγγράφεται αυτοδικαίως χωρίς να 

τηρηθεί η διαδικασία εγγραφ1Ίς νέου μέλους. 

3. Επίσης ανά διετί.α δύναται το Δ.Σ., εφόσον λόγοι οικονομιΚΊ1ς συγκυρίας ll κοινωνικοί το 

επιβάλουν, να προβαίνει σε διακανονισμό των παλαιών οφειλών και να το ανακοινc1)Υει σε όλα τα 

μέλη . 

4. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γεν. Συνελεύσεις, για 

να θέτουν υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγούν στα όργανα διοικήσεως του 

Συλλόγου(Πρόεδροι, μέλη του Δ.Σ. και μέλη της Ε.Ε) και να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες και όποτε 

άλλοτε τίθεται θέμα ψηφοφορίας, πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δηλαδ1Ί να έχουν 
καταβάλει τις συνδρομές τους σύμφωνα με το διακανονισμό που τυχόν έχει κάνει το Δ .Σ . και 

οπωσδ1Ίποτε να έχουν εξοφλ1Ίσει τη συνδρομ11 του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου 
πραγματοποιείται η ΓενιΚΊ1 Συνέλευση 11 η ψηφοφορία. 

5. Μέλος του Σωματείου που αντιτίθεται στους σκοπούς του ή καταδικάζεται τελεσιδίκως για 
ατιμωτικό αδίκημα 1Ίτοι αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση από θέση δημοσίου υπαλλ1Ίλου, 
διαγράφεται με απόcpαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
6. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρ1iσουν από το Σωματείο κατά το άρθρο 87 του Α.Κ. Τα 
διαγραφόμενα 1i αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου . 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Γ 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Άρθρο 9 

] . Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), (πρόεδρος και οκτώ μέλη), 
και ΕξελεγκτιΚΊΊ Επιτροπ11(τρία μέλη), που εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατόπιν μυστι1c~iς 
ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. 1• 
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2. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται άμεσα από τη γενικ1Ί συνέλευση των μελιον. Στο ενιαίο 

ψηφοδέλτιο, που καταρτίζεται με ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ. σε ειδικ1Ί συνεδρίαση με το πέρας 

της προθεσμίας υποβολ11ς των υποψηφιοτ~Ίτων, αναγράφονται πρcοτα τα ονόματα των υποψηφίων 

προέδρων, μετά τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και τέλος τα ονόματα των υποψηφίων 

για την Εξελεγκτικ1Ί Επιτροπ1Ί (Ε.Ε.). 

3. Εκλεγείς πρόεδρος για το Δ.Σ. θεωρείται ο συγκεντρώνων τους περισσότερου σ υρούς ..... 
προτίμησης. • .• / .Ιν/,, 

Εκλεγέντα μέλ1: τ~υ Δ.Σ. , θεωρ?ύνται ?ι κατ,ά σcιρά :Πρώ:οι οκτώ., Οι υπόλοιποι :!if-{.,~i! τα 4. 
αναπληρωματικα μελη κατα σειρα εκλογης. Επι ισοψηφιας γινεται κληρωση. < -. · ·~λ~~~ 

5. Εκλεγέντα μέλη της Ε.Ε. θεωρούνται οι κατά σειρά τρείς πρώτοι, με τον πλειοι "~)'i~· -~q. 
εκτελεί χρέη προέδρου. Οι υπόλοιποι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σει ~.ϊ..~Ύ~ 
Επί ισοψηφίας γίνεται κλ1Ίρωση. ~ 

6. Η θητεία των οργάνων διοίκησης: προέδρου, μελών Δ.Σ. και Ε.Ε., είναι διετ~Ίς. 

7. Η θέση του προέδρου και των μελcί)V του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι άμισθη και τιμητικ1Ί. Δεν 

δύνανται να έχουν οποιαδ1Ίποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Σύλλογο και δε λαμβάνουν 

αμοιβ11 για οποιεσδ1Ίποτε προσφερόμενες υπηρεσίας προς αυτόν. 

Άρθρο 10° 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογ11 του, 

συγκαλείται από τον εκλεγέντα πρόεδρο, προεδρεύεται από τον ίδιο και εκλέγει μεταξύ των μελών του 

με μυστική ψηφοφορία και με απλ1Ί πλειοψηφία τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό 

Γραμματέα, τον Ταμία, και τα μέλη, για τις διάφορες αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να τους αναθέσει 

και σε επόμενη συνεδρίαση. 

Άρθρο 11 

Συνεδριάσεις - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβοί>λιο συνέρχεται τακτικcος άπαξ του μηνός και εκτάκτως αν κριθεί 

αναγκαίο, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου ο οποίος και συντάσσει την Ημερ11σια Διάταξη 

των θεμάτων που θα συζητηθούν, ή έπειτα από γραπτ~Ί αίτηση τριών μελών του ll είκοσι 

τακτικών μελών του Σωματείου οι οποίοι αναφέρουν τους λόγους της σύγκλησης. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει εντός πέντε ημερών. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη, 

μετέχουν όμως απαραιτ~Ίτως ο Πρόεδρος ll ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψ11φος 

του Προέδρου ή, εν απουσία αυτού, του παριστάμενου Αντιπροέδρου, καταχωρούνται δε με 
ευθύνη του Γεν. Γραμματέα στο επίσημο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από 
όλους τους παρισταμένους συμβούλους στην επόμενη συνεδρίαση. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζει τις εργασίες της ΓενιΚ11ς Συνελεύσεως, εκτελεί τις 

αποφάσεις της διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα 
μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των ζητημάτων που το απασχολούν, καταρτίζει τον ετ~Ίσιο 
προϋπολογισμό και συντάσσει τον ετ~Ίσιο απολογισμό του Σωματείου. 

4. Δύναται να διορίζει επιτροπές από μέλη εκτός του Συμβουλίου για την αμεσότερη μελέτη και 
επίλυση ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο. Μπορεί επίσης να προσλαμβάνει βοηθητικό 
προσωπικό επ' αμοιβ1Ί. εάν και εφόσον ~Ίθελε παραστεί ανάγκη. 

Άρθρο 12 

Παραιτήσεις 
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1. ' Σε περίπτωση παραιτ1iσεως 1i θανάτου του προέδρου καλείται ο πρι'οτος αναπληρωματικός και 
τα εννέα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν μεταξίJ τους με μυστικ1i ψηφοφορία τον νέο πρόεδρο με απλ1i 

πλειοψηφία, και γίνεται ανακατανομ1i των αξιωμό.των εφόσον ~iθελε ζητηθεί από την 

πλειοψηφία. Σε περίπτωση παραιτ~iσεως μέλους του Δ.Σ. η θέση του αναπληρώνεται από το 

πρώτο αναπληρωματικό μέλος και κατά σειράν το δείηερο , τρίτο και ούτω καθεξ11ς. 
2. Παραίτηση τυχόν ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε έγκριση ενώπιον 

τ~1ς Γενικ1iς Συνελεύσεως του Σωματείου, που συγκαλείται εντός δεκαπέντε ( 15) τουλά.χιστον 
ημε~· ν και που δικαιούται με απόλυτη πλειοψηφία να αποδεχθεί 11 να απορρίψει την 
παρ · 1ση. Σε περίπτωση αποδοχ1iς της παραιτ~iσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

εν~~ ύνται νέες αρχαιρεσίες με απόφαση της Γενικ11ς Συνελεύσεως . 
.. 
• Άρθρο 13° 

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. 

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται σε τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις 

του, καλείται εγγράφως και αν δεν προσέλθει και κατά την τέταρτη φορά 1i δεν δικαιολογεί την απουσία 
του, θεωρείται ότι υπέβαλε παραίτηση και αντικαθίσταται από ένα κατά σειράν αναπληρωματικό. 

Άρθρο 14° 

Αρμοδιότητες Προέδρου 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των εκάστοτε τακτικών και εκτάκτων 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο και τις 

τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ο ίδιος 1i δια του Γεν. Γραμματέως ενώπιον των 
Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει την ημερ1iσια διάταξη του -Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 

Συνελεύ~εων, εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων ~~αι κάθε 
άλλης Αρχ1iς ή άλλου οποιουδήποτε Οργανισμού και προσώπου φυσικού 1i νομικού, συμβάλλεται για 
λογαριασμό του Σωματείου με κάθε φυσικό 1i νομικό πρόσωπο, υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα 
τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, τα δε γραμμάτια εισπράξεων και τις εντολές για ανάληψη 

καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα τα συνυπογράφει με τον Ταμία, εξαιτείται έκτακτες πιστώσεις για 

κάθε αναγκαία δαπάνη που δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό, επικυρώνει τα πρακτικά του 

Διοικητικού Συμβουλίου , δίνει και αφαιρεί το λόγο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
γενικώς φροντίζει για την είφυθμη λειτουργία του Δ.Σ. και την εκτέλεση των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικιί)ν Συνελεύσεων, καθώς και για την ακριβ1Ί η1ρηση των 
διατάξεων του Καταστατικού. 

Άρθρο 15° 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου 

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα του τα καθ1Ίκοντα και δικαιcοματα ο 
Αντιπρόεδρος και όταν αυτός απουσιάζει 11 κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων Συμβούλων. 

Άρθρο 16° 

Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, 
το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το Μητρώο των μελcί)ν, τη σφραγίδα, 
συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμ1iς, μεριμνά για 
τ~1ν καταγραφ1i. ταξινόμηση, συντ~iρηση και φύλαξη του Αρχείου, εκτελεί κάθε γραφιΚΊi εργασία και 
φυλλάσει τα κλειδιά του γραφείοu. Τον Γεν. Γραμματέα συνεπικουρεί στην εκτέλεση των καθηκόντων 
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του ο Ειδικός Γραμματέας, στον οποίο δύναται να μεταβιβάζει μέρος των καθηκόντων του με σύμφωνη 

γνώμη του Προέδρου και ο οποίος τον αναπληρώνει απόντα 11 κωλυόμεvο. 

Άρθρο 17° 

Αρμοδιότητες Ταμία 

Ο Ταμίας εισπράττει με αριθμημένες και θεωρημένες από τον Πρόεδρο διπλότυπες ~εις τις 
συνδρ~μές και τα ~λλα έσ_σδα του Συλ~όγου, ~γγράφοντας αυ:ά λεπτομερώς, στο Β,ιβ1 ο, ~~~υ και 
ενεργει τις πληρωμες με βασει αριθμημενα ενταλματα πληρωμης υπογεγραμμενα απο tονι· Προ~ ~Q .• και 
το Γεν. Γραμματέα στα όρια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. ~ - ·•. ιΆ . 
Τηρεί τα απαιτούμενα για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου βιβλία, μον $ 'Ρ.~μμέν?cμ 
θεωρημένα από τον Πρόεδρο . Ο Ταμίας δεν δικαιούται να έχει στα χέρια του για τ'\~ " ':' · y. cές .=iQ.~ 
Σωματείου ποσό που υπερβαίνει τα χίλια (1 .000)€ , ποσό που μπορεί να αυξομειc'ονεται μϊ α~~ · ~ 
Διοικητικού Συμβουλίου. · 
Κάθε επιπλέον ποσό υποχρεούται να καταθέτει σε αναγνωρισμένο από το νόμο πιστωτικό ίδρυμα στο 

όνομα του Σωματείου 11 σε κοινό λογαριασμό στο όνομα του Προέδρου και του ίδιου. Οι αναλ11ψεις 
χρηματικών ποσcον ενεργούνται από τον Ταμία 11 το νόμιμο αναπληρωτή του με εντολ1i του Προέδρου 11 
του αναπληρωτ~1 του , έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η αγορά 11 εκποίηση 
χρεογράφων 11 αξιών του Σωματείου. 
Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικώς για εμπιστευμένα σ' αυτόν χρ1iματα. 

Το Διοικητικό Συμβοί)λιο δύναται να αναθέτει. επ' αμοιβ1i, σε ειδικούς εισπράκτορες την ε ίσπραξη 

συνδρομάJν 11 άλλων οφειλών . Ο τρόπος και το ύψος της αμοιβ1iς ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ . 

Τον ταμία απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνε ι μέλος του Δ . Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο. 

Άρθρο 18° 

Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα και Εφόρων 

J. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά στα 1cαθ1Ίκοντα του τον Γεν. Γραμματέα, αναλαμβάνει μέρος από 

τα καθ1Ίκοντα που ο τελευταίος του αναθέτει, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου και 

συνεπικουρεί τα άλλα μέλη του Δ.Σ . όταν του το αναθέσει ο Πρόεδρος. Τον Ειδικό Γραμματέα 

απόντα 11 κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο. 

2. Τα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν αρμοδιότητες τις οποίες τους αναθέτει το Δ .Σ . με εισ~iγηση του 

προέδρου. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Δ' 

Γενικές Συνελεύσεις 

Άρθρο 19° 

Σύγκληση - Λογοδοσία - Αρχαιρεσίες 

1.Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους συγκαλείται τακτική ετήσια ΓενιΚΊi Συνέλευση (Γ . Σ.) των 
τακτικό)V μελών του Συλλόγου . Στην πρόσκληση, που δημοσιεύεται στον ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ 11 
αποστέλλεται στα μέλη οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τ~1ν ημέρα σύγκλησης της ΓενιΚΊiς 
Συνελεύσεως, ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που τα συζητηθούν. 

2.Πριν την έναρξη των εργασιών, η Γεν. Συνέλευση με πρόταση του προέδρου του Δ.Σ .. 11 με 
αυτοπροτάσεις, εκλέγει με ανάταση των χεριών τριμελές προεδρείο, (πρόεδρο και δύο 
πρακτικογράφους" το οποίο διευθ'ύνει δια του προέδρου του τις εργασίες της Γ.Σ .. Το προεδρείο Q_zαv 
διενεργούνται αρχαιρεσίες λειτουργεί και ως τριμελ11ς εφορευτιΚΊ1 επιτροπ11 . 'ϊ ·~ Τ 1 4 
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο 11 το Γενικό Γραμματέα του λογοδοτεί γι ~g;-~-;ip~~ 
του οικονομικού έτους που έχει λ11ξει. ο Ταμίας εκθέτει την οικονομικ11 κατάσταση τ . ~J: μ'ατ'Είου .;ιcaι , ... 
ο Πρόεδρος της Εξελεγκ_τικ1Ίς Επιτροπ1iς διαβάζει την έκθεση της Επιτροπ1iς . 1 ~"( ..,1) \ 

~~ t ( . ' . 
"_./ 
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4.Η Γενί1CΊΊ Συνέλευση δια βο1)ς 1l δι' ανατάσεως της χειρός εγκρίνει 11 απορρίπτει τα πεπραγμένα. 
5.Κό.τά τη διάρκεια της Γενικ1Ίς Συνελεύσεως του δευτέρου έτους της Θητείας του Διοικητικού 

Lυμβσί>λίου διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εξελεγκτικ1Ίς Επιτροπής με τα αναπληρωματικά μέλη τους. 

6 .Η εκλογ11 του Προέδρου του Δ .Σ. γίνεται άμεσα από τα μέλη της Γεν. Συνελεύσεως. Εκλέγονται 

επίσης οκτώ (8) μέλη για το Δ.Σ. και τρία (3) για την Ε .Ε. από ενιαίο ψηφοδέλτιο συντασσόμενο 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος . 

7.Οι υποψ1Ίφιοι για όλα τα αξιcοματο., για να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο πρέπει να καταθέσουν 

σχετικ1i αίτηση , τρεις (3) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιcον, στα γραφεία 

του Συλλι'J ου οι ίδιοι προσωπικό. ή με αντιπρόσωπο . · Εντυπο αιτ~Ίσεως υπάρχει στα γραφεία και 

αναρτάτd' αι στην ιστοσελίδα μας. Αιτ1Ίσεις αποστελλόμενες ταχυδρομικώς δεν γίνονται δ εκτές . 
8.Με -ιτι.'1 ξη της προθεσμίας υποβολ1iς των αιτ~)σεων 1i την επομένη, το Δ . Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση 
εξετάζε' τις αιηΊσεις που υποβλ11θηκαν, αν δηλαδ1Ί πληρούν τις προϋποθέσεις των επομένων 

παραγράφων του παρόντος άρθρου, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει το ψηφοδέλτιο , το 

οποίο τυπιί)νεται με φροντίδα και ευθύνη του προέδρου, δεν κυκλοφορεί και φυλά.σσεται για να 

παραδοθεί την ημέρα των αρχαιρεσιc'ον στο πρόεδρο της Γ.Σ. 

9 .Το πρακτικό της ανακ1)ρυξης των υποψηφίων δημοσιοποιείται αμέσως με κάθε μέσο και το 

ψηφοδέλτιο σε μεγέθυνση αναρτάται στις εισόδους της αίθουσας της Γεν . Συνελεύσεως . 

10 . Υποψηφιότητες. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογ11 των ως προέδρων έχουν τα 

τακτικά μέλη του Συλλόγου που κατάγονται από τη Χαλκιδικ1Ί και είναι σ~)μερα 1Ί 1Ίταν στο παρελθόν, 

τουλάχιστο για μια δεκαετία, δημότες σε έναν από τους πέντε σημερινούς Δ~)μους της ΠεριφερειαΚΊΊς 

Ενότητας (πρώην Νομαρχίας) Χαλκιδικ1Ίς . Για την επιβεβαίωση των στοιχείων συνυποβάλλεται με την 

αίτηση σχετικ1Ί δ~Ίλωση του υποψηφίου . 
11.Δικαίωμα να θέσουν υποψηφ ιότητα γ ιι;χ την εκλογ1i των ως μελών του Δ.Σ . καt της Ε.Ε . έχουν τα 

μέλη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση οι υποψ11φιοι 
πρέπει να είναι ταμειακό. τακτοποιημένο ι. 

12.Η ψηφοφορία είναι μυστιΚ11 και συντελείται με την σταυροφορία των υποψηφίων, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται σε ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο. Εγγραφές 1i διαγραφές ονομάτων καθιστούν άκυρο το 
ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος - ψηφοφόρος δύναται να ψηφίσει έναν από τους υποψηφίους προέδρους, 
μέχρις οκτώ (8) υποψηφ i.ους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) γ ια την ΕξελεγκτιΙCΊi 
Επιτροm;. 

13. Εξουσιοδοτ~;σεις δεν γίνοντα ι δεκτές. 

14. nρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται ο λαβών τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης . Δεν υπό.ρχει 
αναπληρωματικός πρόεδρος. Αν ο υποψ1iφιος πρόεδρος είναι ένας δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης 
και εκλέγεται αυτόματα. Τυχόν σταυρο ί στο όνομα του δεν καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρ , οί>τε 
κ:ατα.μετριούvται. 

1 5.Τακτικά μέλη του Δ . Σ. εκλέγονται οι πρώτοι οκτώ που έλαβαν τους περισσότεροι.ις σταυρούς και 
για εξελεγκτιΚΊi Επιτροπ1i ο ι πρώτο ι τρείς με τον πλειοψηφούντα να ε ιcτελεί χρέη προέδρου της Ε. Ε. Ο ι 
λοιποί αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ ιοικητικού ~υμβουλίου κα ι τη ς Εξελεγκτικ1iς 
Εη:ιτροπ1Ίς κατά. τη σειρά cκλογ1)ς. Π άντοτε σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλ1ipωση . 
1 6.Τα μέλη που εγγράφονται τον τελευταίο μiivα προ της διεξαγωγ1Ίς των αpχ,αιρr.σιci)\ι δεν 
δικαιούντα ι ούτε να ψηφοφορούv ούτε να θέτουν υποψηφιότητα γ ια να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού 
....,υ μβουλίου ti της ΕξελεγκτιΚΊ1ς Επιτροmiς. 
1 7.Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων την καταμέτρηση των ψ1)φων και την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων συντάσσεται σχετικό πρακτ ιχό, καταχωρούμενο στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών 
~υνελεύσεων και υπογραφόμενο από την Εφορευτική Επιτροπή ήτοι τον Πρόεδρο , και τους δύο 
πρακτικογράφους. 

1 8.Η θητεία των α:νωτέρω οργάνων είναι δ ιετ~iς και λ1iγε ι την 31 11 Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους της 
θητείας τους και πάντως όχι βραδίJτερον της 3 Ι '1ς Ιανουαρίου του επομένου έτους . Το απερχόμενο 
Διο ικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει τη διοί~cηση του Σωματείου εντός οκτcο (8) η μερcον 
από την ανάδειξη του νέου . · 
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Άρθρο 20° 

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως 

Η Γενι1C1i Συνέλευση των μελών θεωρείται νομίμως συγκροτημένη, εάν παρίσταται σ' αυτ~Ί το 1 /3 
του όλου αριθμού των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεcοσεις τους στο αιιείο _ Σc 

περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, αυηi επαναλαμβάν · α~,4τός οκτcο 
(8) ημερών από τη ματαίωση της χωρίς άλλη ειδοποίηση στον ίδιο τόπο και χρόν και~~'ff'!rα ίδια 
θέματα ημερ1iσιας διάταξης, οπότε θεωρείται νομίμως συγκροτημένη οσαδ1Ίπο ε μέλ11 ~ι αν 

' . }. \ ' ... __ _ 
·' · ... -.... '/!, 

'':Το,;-· ' 
-'-"" Άρθρο 2lu 

παρίστανται. 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως 

Η Γενικ1Ί Συνέλευση του Σωματείου έχει την ανώτατη εποπτεία και αποφασίζει για όλες τις 

υποθέσεις του Σωματείου . 

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου, απαλλάσσει 11 καταλογίζει ευθύνη στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΕξελεγκτιΚΊiς Επιτροπ1Ίς και τον Ταμία για τις εργασίες 

τους, αποφασίζει για αγορά, υποθ1Ίκευση και εκποίηση ακιν1iτων και εκλέγει όλα τα όργανα του 

Σωματείου 1;τοι τον Πρόεδρο το ΔιοιΚΊ1τικό Συμβούλιο, και την Εξελεγκτικ1i Επιτροπ1;. Τέλος 

αποφασίζει για κάθε ζ~Ίτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό . 

Άρθρο 22° 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Ο έλεγχος της διαχειρ ίσεως είναι έργο της Γενικ~iς Συνελεύσεως,. Ορίζει Εξελεγκτικ1Ί Επιτροπ1Ί από 

τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έργο 

τ~1ς οποLας ε:ίναι ο διαχειριστικός έλεγχος και η υποβολή στη Γενικ1i Συνέλευση του πορίσματος για 
έγκριση, συντάσσοντας σχετικ1Ί έκθεση. Δέκα ( 1 Ο) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικ1Ίς 
Συνελεύσεως παραδίδονται στην ΕξελεγκτιΚΊΊ ΕπιτροmΊ τα ταμειακά βιβλία για έλεγχο. 

Άρθρο 23° 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Ο Πρόεδρος με έγκριση του ΔιοιΚΊ1τικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 1/5 των ταμιακώς εντάξει 
τακτικών μελών δύναται να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη εν11c1Ί ~υνέλευση για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων. Για τη συνέλευση αυτ~Ί ισχύουν ο ι ίδιοι όροι παραστάσεως 

και απαρτίας με τις τακτικές . Οι σχετικές προσκλ1Ίσεις κοινοποιούνται οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη σύγκληση της Γενικ1iς Συνελεύσεως. Σε περίπτωση αpVΊΊσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου να συγκαλέσει ΓενιΚΊi Συνέλευση, η σύγκληση της γίνεται κατά τις διατάξεις του . 

Άρθρο 24° 

Πόροι του Σωματείου 

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι τα έσοδα που 
προκύπτουν από τις εγγραφές και ετήσιες συνδρομές των μελών του, καθώς και οι τόκοι των κεφαλαίων 
του Σωματείου. Έκτακτοι είναι τα έσοδα από διάφορες δωρεές, εισπράξεις από εσπερίδες, ~ρ.ο~ 
διαλέ~εις 1Ί συνε~τιάσεις, κρατικές ~Ί μη επιχορηγ11σε~ς, καθώς ~αι οποιοδ1Ίποτε άλλο έσο~ο.p.ω.ρε.ές. 
χορηγ,ιες, εισφορε~ κλπ. που προσφερονται για σκοπους που αvτικεινται στους σκοπούcΑου· 4y.2λ~ό- ου ,/ 
δεν γινονται δεκτες. ,1Ι· τ· , f.. ~...,, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΕ' 

Άρθρο 25° 

Τελικές Διατάξεις - Δημιουργία Παραρτημάτων σε πόλεις και χωριά 

1. Τα μέλ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικ1)ς Επιτροπ1)ς παύονται με απόφαση της 

Γενιι<Ί Συνελεύσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα. 

2. Για τι~ · 'γκληση της έκτακτης αυτής Γενικ1)ς Συνελεύσεως απαιτείται η υπογραφ11 αιτ1Ίσεως από 
το 1Ίμ υ πλέον του ενός των ταμειακό)ς εντάξει τακτικών μελό)ν και για τη λ~Ίψη σχετικ1Ίς 

αποφάσεως τα 2/3 των παρόντων μελcον . 
3. Ο Σύλλογος, δια του Δ.Σ. ιδρύει Παραρτι)ματα σε κωμοπόλεις της Χαλκιδικής, της ημεδαmΊς 

και αλλοδαπ1Ίς και όπου κρίνει πρόσφορο και ορίζει σε αυτά Αντιπροσιί)πους. Επίσης ορίζει 

Ανταποκριτές σε όλα τα χωριά της Χαλκιδικ1Ίς και όπου αλλού κρίνει το Δ.Σ. πρόσφορο. Τέλος 

ορίζει και τις περιοχές (χωριά με τους Ανταποκριτές) που αν1Ίκουν σε κάθε Παράρτημα. . 
4. Σκοπός είναι οι Αντιπρόσωποι και οι Ανταποκριτές να αποτελούν συνδέσμους της περιοχ1Ίς τους 

με το Δ.Σ. για αμεσότερη επικοινωνία, για την εγγραφή νέων μελών, για αμφίδρομη ενημέρωση, 

για τη διακίνηση του Παγχαλκιδικού Λόγου και των άλλων μηνυμάτων του Συλλόγου, για την 

διευκόλυνση των μελών στην οικονομική τακτοποίησ11 τους (καταβολή συνδρομών), για τη 

διευκόλυνση τους επίσης προς συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την πληροφόρηση 

του Δ.Σ. σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε περιοχ1iς και ότι άλλο ήθελε καθορίσει 

το Δ.Σ. Οι Αντιπρόσωποι και οι Ανταποκριτές, των οποίων τα ονόματα ανακοινό)νονται από τις 

σελίδες του Παγχαλκιδικού Λόγου, ώστε να τους γνωρίζουν τα μέλη, επικοινωνούν συχνά με τον 
πρόεδρο του Συλλόγου και μετέχουν όποτε κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα 

ψ11φου. 

5. Οι Αντιπρόσωποι και οι Ανταποκριτές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως άμισθοι. 

Άρθρο 26° 

.. ' Διάλυση Σωματείου -Τροποποίηση Καταστατικο{J 

1. Η διάλυση του Σωματείου ή η τροποποίηση του Καταστατικού δύναται να γίνει από τη Γενικ1i 
Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικώς για το σκοπό αυτό, εάν είναι παρόντα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος, τα μισά τουλάχιστον από τα ταμειακώς 
εντάξει τακτικά μέλη και εφόσον ψηφίσουν υπέρ της τροποποιήσεως 11 της διαλύσεως τα 3/,ι 
τουλάχιστον των παρόντων μελών (άρθρο 99 Α.Κ.) 
2.Μετά τη διάλυση του Συλλόγου η περιουσία του .περιέρχεται στη ΛαογραφιΚΊΊ Εταιρεία 
Χαλκιδι1c~Ίς και εφόσον αυτή δεν υπάρχει στις δύο ··:fflητροπόλεις [ερισσού Αγ. Όρους και 
Αρδαμερίου και Κασσάνδρειας εξ αδιαιρέτου. 

Άρθρο 27° 

Διαχειριστικό έτος 

Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 111 Ιανουαρίου και λ~Ίγει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου 
έτους. 

Άρθρο 28° 

Δωρητές και ευεργέτες 

J . Δωρητές θεωρούνται όσοι προσφέρουν υπέρ του Σωματείου χρηματικό ποσό πάνω άπό τρεις 
χιλιάδες (3.000) και μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) €,ευεργέτες όσοι προσφέρουν χρηματικό ποσό 
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πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ιcαι μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) €και μεγάλοι ευεργέ~ες 
όσοι προσφέρουν χρηματικό ποσό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες ( 15.000)€. 

2. Αναλόγως θεωρούνται δωρητές, ευεργέτες 11 μεγάλοι ευεργέτες όσοι κληροδοτοί>ν στο Σωματείο 
αναλόγου αξίας κινητ~1 ή ακίνητη περιουσία. 

3. Το ύψος των ανωτέρω ποσcί)ν δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, όχι όμως πριν παρέλθει 

πενταετία από την τελευταία αναπροσαρμογ1Ί. ~ 

Άρθρο 29° 

Απρόβλεπτα ζητήματα 

,( 
\ 

' ' 

Οποιοδ1Ίποτε θέμα δεν προβλέπεται ή δε ρυθμίζεται με το παρόν Καταστατικό λύνεται )Μ.: απ' ():{ι;.?1~1· 
της Γενι~οΊς Συνελεύσεως, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το νόμο και ·~ άpq~ 
19 και 20 του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σ~ 
με τα σωματεία νόμων. 

Άρθρο 30° 

Έγιφιση και επικύρωση του Καταστατικού 

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα. αναγνό)σθηκε ιcατ' άρθρο και στο 
σύνολο του, εγκρίθηκε και επιιαιρώθηκε από την Έκτακτη ΓενιΚΊΊ Συνέλευση της Ι 8 11ς ιαvουαρίου 
2018, που συγκλήθηκε ειδικά για την τροποποίηση του Καταστατικού. 

Θεσσαλονίκη 28-1-2018 

Το Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως 
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· Μπ ύφτας Νικόλαος - Καράβατος Φίλιππος 
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