
 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

του  Σωματείου με την επωνυμία 

 

«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ» 

I. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1ο 

Ι∆ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ 

Ιδρύεται στην Πάτρα Σωματείο (Πολιτιστικός Όμιλος) με την επωνυμία 

«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ», υποστηρίζον την ομώνυμη Βυζαντινή - 

Παραδοσιακή Xορωδία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα για τα σωματεία και τους συναφείς νόμους που θα διέπουν τη 

λειτουργία του μαζί με το παρόν καταστατικό. Ο Όμιλος θα έχει για έδρα του 

την Πάτρα. 

 

Άρθρο 2ο 

ΣΚΟΠΟΙ 

A. Σκοποί του Ομίλου είναι: 

1. Η εκμάθηση, διάδοση και διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής, της 

Παραδοσιακής Μουσικής και των Παραδοσιακών Μουσικών οργάνων. Η σε 

βάθος επιστημονική έρευνα και μελέτη της θεωρίας της Βυζαντινής Μουσικής, 

καθώς επίσης και των ιστορικών στοιχείων γύρω από αυτήν, από αρχής 

μέχρι των ημερών μας. 

2. Η προβολή, η καταγραφή και η αξιοποίηση των στοιχείων της 

παραδοσιακής μουσικής και παραδοσιακών τραγουδιών, όπως αυτά 

διασώζονται σε κάθε γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας και πέραν αυτής. 

3. Η σύσταση Χορωδίας και Ορχήστρας Βυζαντινής και Παραδοσιακής 

Μουσικής. 

4. Η συμμετοχή της Χορωδίας και της Ορχήστρας Βυζαντινής και 

Παραδοσιακής μουσικής ή κλιμακίου αυτής σε Ιερές Ακολουθίες, festivals ή 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Ελλάδας, 



 
2

μετά από σχετική πρόσκληση των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων. 

5. Η οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων με σχετικό ή παρεμφερές προς 

τους σκοπούς του Ομίλου αντικείμενο, καθώς και η συμμετοχή του σε 

εκδηλώσεις ή συνέδρια που οργανώνουν άλλοι πολιτιστικοί ή μη φορείς, με 

αντικείμενο μουσικά θέματα. Επίσης, η λειτουργία μουσικής κατασκήνωσης 

και θερινών σεμιναρίων. 

6. Η ίδρυση και λειτουργία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, επίσημα 

αναγνωρισμένης από το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά επιβάλλει η σχετική με το θέμα 

αυτό νομοθεσία. 

7. Η συνεργασία με άλλα Σωματεία,  Συλλόγους ή Φορείς του Εσωτερικού και 

του Εξωτερικού για την προώθηση και προβολή της Βυζαντινής 

Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής Ελληνικής Μουσικής. 

8. Η καταγραφή, η επεξεργασία, η διόρθωση, η έκδοση και η επανέκδοση 

βιβλίων ή χειρογράφων Βυζαντινής Μουσικής. 

9. Η μελοποίηση, η απόδοση και η καταγραφή σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή κειμένων της Ανατολικής Ορθόδοξης Υμνολογίας και της Ελληνικής 

παραδοσιακής Μουσικής. 

10. Η παραγωγή και διάθεση βιβλίων, δίσκων (CD) και ταινιών (DVD), με 

περιεχόμενο θέματα από τους σκοπούς και τις δράσεις του Ομίλου. 

11. Η στήριξη ορθοδόξων ενοριών και μητροπόλεων, εντός και εκτός 

Ελλάδoς, που έχουν ίδια με εμάς ενδιαφέροντα. 

Τέλος, στους σκοπούς του Ομίλου συμπεριλαμβάνεται κάθε σχετικό με τη 

Βυζαντινή, Ευρωπαϊκή ή άλλη μουσική θέμα, που προάγει την πολιτιστική 

συνεργασία σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. 

Οι δραστηριότητες και οι σκοποί του Ομίλου μπορεί να πραγματοποιούνται 

και εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

B. Μεταβολή σκοπών 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη μεταβολής (προσθήκη, διαγραφή ή 

διευκρίνηση) των σκοπών του Ομίλου, όπως αυτοί αναφέρονται στην 

παράγραφο A του παρόντος άρθρου, γίνεται τροποποίησή του με υποβολή 

σχετικής πρότασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) του Ομίλου προς τη 

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Ομίλου, η οποία και αποφασίζει με 
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την απόλυτη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων στη Γ.Σ. μελών. 

Άρθρο 3ο 

ΜΕΛΗ 

Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.  

Ι. Τακτικά μέλη 

Τακτικό μέλος του Ομίλου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης (άνδρας) που έχει 

συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, εφόσον γνωρίζει ή επιθυμεί να 

ασχοληθεί με την εκμάθηση της Βυζαντινής και παραδοσιακής Μουσικής και 

θέλει να στελεχώσει τις αντίστοιχες χορωδίες του. 

ΙΙ. Επίτιμα μέλη (φίλοι) 

Επίτιμο μέλος (φίλος) του Ομίλου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης (άνδρας), που 

δεν θέλει να είναι τακτικό μέλος, αλλά επιθυμεί να στηρίξει με οποιονδήποτε 

τρόπο τον Όμιλο και να προωθήσει τους σκοπούς του. 

Τα τακτικά και επίτιμα μέλη του Ομίλου φέρουν κάρτα μέλους, έχουν 

αποδεχτεί το καταστατικό του, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

και της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του Ομίλου, όπως ειδικότερα 

αναφέρεται στα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 4ο 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Κάθε υποψήφιο, τακτικό ή επίτιμο, μέλος υποβάλλει στο ∆.Σ. έγγραφη 

Αίτηση-∆ήλωση εγγραφής, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία της ταυτότητάς 

του, τη διεύθυνση της κατοικίας του και το τηλέφωνό του. Επίσης, δηλώνει, 

ότι έλαβε γνώση του καταστατικού του Ομίλου, τις διατάξεις του οποίου 

αποδέχεται. 

Κάθε υποψήφιο μέλος, μαζί με την Αίτηση-∆ήλωση εγγραφής, καταβάλλει το 

«δικαίωμα εγγραφής», το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που καθορίζει η τακτική 

Γενική Συνέλευση. Το ∆.Σ., με απόφασή του, αποδέχεται ή απορρίπτει την 

αίτηση του υποψήφιου τακτικού ή επίτιμου μέλους, την οποία, εγγράφως, 

ανακοινώνει σε αυτό. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εγγράφει το 

μέλος στο αντίστοιχο μητρώο τακτικών και επίτιμων μελών. 

Για κάθε τακτικό ή επίτιμο μέλος, το ∆.Σ. εκδίδει ταυτότητα μέλους, ο τύπος 

και η διαδικασία έκδοσης της οποίας καθορίζονται με απόφαση του ∆.Σ..  
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Άρθρο 5ο 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

∆εν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Ομίλου:  

α) Όποιος αμετάκλητα καταδικάσθηκε και στερήθηκε των πολιτικών του 

δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

β)  Όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, για υπεξαίρεση, 

για δωροδοκία και δωροληψία, για λιποταξία, για παραχάραξη, για 

πλαστογραφία, για απιστία, για απάτη, για εκβίαση, για εγκλήματα κατά των 

ηθών των άρθρων 336-353 του Ποινικού κώδικα, για συκοφαντική δυσφήμιση, 

για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών για παράβαση του νόμου περί 

μεσαζόντων και παράβαση του ∆/18-1-1975 ψηφίσματος της Ε’ 

Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.  

Όποιος έχει τα παραπάνω, εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους.  

 

Άρθρο 6ο 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Κάθε μέλος του Ομίλου μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα. Η αποχώρησή του 

πρέπει να γνωστοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν αποφασίσει να 

αποχωρήσει. 

Άρθρο 7ο 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Η διαγραφή μέλους από τα μητρώα του Ομίλου γίνεται είτε με έγγραφη αίτηση 

του μέλους ή με αιτιολογημένη απόφαση του ∆.Σ. ή της Γ.Σ.. 

 

Άρθρο 8ο  

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη του Ομίλου, εφόσον τηρούν τις συλλογικές τους υποχρεώσεις, 

δικαιούνται να μετέχουν στις Γ.Σ., και να διατυπώνουν τις απόψεις τους για 

θέματα που αφορούν στον Όμιλο. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι και, γενικά, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα 
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επίπεδα και τις δραστηριότητες του Ομίλου, χωρίς διάκριση και ανάλογα με τις 

δυνατότητες και τις επιθυμίες τους. 

 

Άρθρο 9ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη του Ομίλου υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, 

να συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. των μελών, να καταβάλλουν 

χωρίς καθυστέρηση τις συνδρομές ή τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές που 

έχουν αποφασίσει τα όργανα διοίκησής του. Επίσης, να ενεργούν κάθε τι που 

προωθεί τους σκοπούς του Ομίλου και να αποφεύγουν κάθε πράξη, 

παράλειψη ή συμπεριφορά που βλάπτει το κύρος, την αξιοπιστία, την εικόνα, 

την πορεία και την παρουσία του ενώπιον κάθε τρίτου. 

Κάθε συμπεριφορά μέλους, εντός και εκτός του συλλογικού πλαισίου, που 

είναι αντίθετη με τις εδώ αναφερόμενες υποχρεώσεις των μελών, αλλά και τις 

κοινά αποδεκτές συμπεριφορές κοινωνικής ηθικής και δράσης, συνιστά εξ 

αντικειμένου πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο εφαρμόζονται σε βάρος 

του υπαιτίου οι στο άρθρο δέκα (10) προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες 

και ποινές. 

Άρθρο 10ο  

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΠΟΙΝΕΣ 

1. Κάθε μέλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν 

από το καταστατικό και ειδικότερα από το άρθρο εννιά (9) αυτού, υπέχει 

έναντι του Ομίλου πειθαρχική ευθύνη για την οποία λογοδοτεί στο ∆.Σ. ή τη 

Γ.Σ. των μελών. 

2. Για κάθε πειθαρχική συμπεριφορά ή παράπτωμα, και ανάλογα με τη 

βαρύτητά του, επιβάλλονται σε βάρος του υπαιτίου οι παρακάτω πειθαρχικές 

ποινές: 

α) Έγγραφη παρατήρηση ή επίπληξη. 

β) Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής στις δραστηριότητες του Ομίλου. 

γ) Προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το μητρώο μελών του Ομίλου.  

3. Ο υπαίτιος πειθαρχικού παραπτώματος καλείται εγγράφως από το ∆.Σ. σε 

απολογία, την οποία και καταθέτει στο ∆.Σ. εντός πέντε ημερών από την 

ημερομηνία παραλαβής της κλήσης σε απολογία. 
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4. Το ∆.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στον 

πειθαρχικά διωκόμενο, επιβάλλει τις υπό στοιχεία 2α), 2β), 2γ) του παρόντος 

άρθρου πειθαρχικές ποινές, για την επιβολή της οποίας η Γ.Σ. είναι η μόνη 

αρμόδια. 

 

Άρθρο 11ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1. Πόροι του Ομίλου είναι: 

α) Τα ποσά από δικαίωμα εγγραφής μέλους, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές 

μελών. 

β) Κρατικές, Νομαρχιακές ή ∆ημοτικές επιχορηγήσεις.  

γ) Χορηγίες - ∆ωρεές - ∆ιαθήκες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων.  

δ)Έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις του Ομίλου, δηλαδή από 

συνεστιάσεις, συναυλίες, λαχειοφόρους κληρώσεις, αμοιβές συμμετοχής κ.λπ. 

άλλα έσοδα μη ειδικά κατονομαζόμενα. 

∆ωρεές-Χορηγίες-∆ιαθήκες με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του 

Ομίλου δεν γίνονται δεκτές. 

2. Η αγορά και η πώληση ακίνητου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου του 

Ομίλου γίνεται στο όνομά του, με απόφαση του ∆.Σ.. Εάν, όμως, η αξία και τα 

έξοδα κτήσης ή πώλησης του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνουν το ποσό 

των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, η απόφαση του ∆.Σ. πρέπει να επικυρωθεί 

από τη Γ.Σ. 

3. Κάθε είσπραξη ή δαπάνη χρηματικών ποσών, συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από νόμιμο παραστατικό (απόδειξη είσπραξης, απόδειξη δαπάνης, τιμολόγιο 

αγοράς κ.λπ.). 

ΙΙ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Όργανα διοίκησης του Ομίλου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 12ο  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ομίλου. Εκλέγει και 
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παύει (πριν τη λήξη της θητείας τους) τα μέλη του ∆.Σ. και τα μέλη της 

Ελεγκτικής Επιτροπής, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό, 

αποφασίζει την οριστική διαγραφή μέλους, εγκρίνει την αγορά ή πώληση 

περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αξίας μεγαλύτερης του ποσού των πέντε 

χιλιάδων (5.000) ευρώ και αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του 

καταστατικού. Επίσης, μετά από πρόταση του ∆.Σ., διορίζει, εκτός από τον 

καλλιτεχνικό υπεύθυνο του Ομίλου, τους διευθυντές της χορωδίας και της 

ορχήστρας Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής μαζί με τους 

αναπληρωτές τους. 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά και 

επίτιμα μέλη του Ομίλου. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σε αυτήν τα 

μισά από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Μη υπαρχούσης απαρτίας, η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

της πρώτης ματαιωθείσας Γ.Σ.. Η νέα αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία χωρίς 

κανένα περιορισμό, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε αυτήν μελών. 

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά τον χρόνο, τον μήνα Σεπτέμβριο 

(τακτική) και εκτάκτως, εάν το κρίνει σκόπιμο για κάποιον λόγο το ∆.Σ. ή το 

ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς ενήμερων τακτικών ή επιτίμων 

μελών (έκτακτη). 

3. Της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προηγείται πρόσκληση του 

∆.Σ. προς τα μέλη του Ομίλου, στην οποία ορίζονται τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, η ημερομηνία και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η 

πρόσκληση γνωστοποιείται προς τα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., τοιχοκολλείται εντός της ίδιας 

προθεσμίας στα γραφεία του Ομίλου και, προαιρετικά, δημοσιεύεται σε μία 

τοπική εφημερίδα. 

4. Στον κατάλογο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να 

προστεθούν και θέματα που θα προτείνουν μέλη της Γενικής Συνέλευσης, 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

5. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

6. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο Πρόεδρος της Γ.Σ., 

συνεπικουρούμενος από τον Γραμματέα αυτής, οι οποίοι εκλέγονται από τα 
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παρόντα μέλη του Ομίλου. 

 

Άρθρο 13ο 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Κάθε τριετία και εντός του μηνός Ιανουαρίου, η τακτική Γενική Συνέλευση 

εκλέγει τα επτά μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τα τρία μέλη της 

Ελεγκτικής Επιτροπής.  

2. ∆ικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε ταμειακώς ενήμερο τακτικό ή 

επίτιμο μέλος που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έναν χρόνο από την ημέρα 

εγγραφής του ως μέλος του Ομίλου, εφόσον δεν συντρέχουν τα κωλύματα 

του Νόμου 75/1975, όπως ισχύει σήμερα. 

3. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία δηλώνει υπεύθυνα τη μη συνδρομή 

κωλύματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Το Προεδρείο ελέγχει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα προσόντα 

εκλογιμότητας ενός εκάστου των υποψηφίων και ανακηρύσσει τα υποψήφια 

για τα δύο όργανα του Ομίλου μέλη, τα ονόματα των οποίων και ανακοινώνει 

στη Γενική Συνέλευση σε ένα ψηφοδέλτιο για κάθε όργανο. 

5. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, τα 

μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση δια ανατάσεως της 

χειρός. Στην εφορευτική επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 

υποψήφιοι. Η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει τον πίνακα των υποψηφίων, 

διενεργεί τις αρχαιρεσίες και αποφασίζει για τυχόν ενστάσεις. 

6. Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή προχωρεί 

στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών που πήρε κάθε 

υποψήφιος και καταρτίζει τον κατάλογο των εκλεγέντων μελών κάθε οργάνου, 

με την σειρά εκλογής τους, δηλαδή τον αριθμό των σταυρών που πήρε ο 

καθένας. Με βάση τη γενόμενη καταμέτρηση, η εφορευτική επιτροπή 

ανακηρύσσει τα εκλεγέντα και τα αναπληρωματικά μέλη για κάθε όργανο του 

Ομίλου, συντάσσει το σχετικό πρακτικό ολοκλήρωσης των αρχαιρεσιών, το 

οποίο, αφού υπογραφεί από τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής, 

παραδίδεται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. 

7. Το σύστημα εκλογής των μελών οργάνων της διοίκησης του Ομίλου είναι 
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αυτό της απλής αναλογικής, δηλαδή ενιαίο (κοινό) ψηφοδέλτιο υποψηφίων, 

μέχρι επτά σταυροί για τα μέλη του ∆.Σ. και τρεις σταυροί για τα μέλη της 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

8. Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβάλει το κύρος των 

αρχαιρεσιών για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην 

περίπτωση αυτή και μέχρι να εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση, ο Όμιλος  

διοικείται από το προηγούμενο ∆ιοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία 

παρατείνεται για όσο χρόνο απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

που θα ορίζει η εκδοθείσα  δικαστική απόφαση. 

9. Αίτηση ακύρωσης των αρχαιρεσιών από μέλος του Ομίλου, με επίκληση 

καταφανώς αναληθών, συκοφαντικών και αστήρικτων επιχειρημάτων και 

ισχυρισμών, αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει 

την πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής από τα μητρώο μελών του 

Ομίλου, εφαρμοζόμενης εδώ της πειθαρχικής διαδικασίας του άρθρου δέκα 

(10) του παρόντος καταστατικού. 

 

Άρθρο 14ο  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου είναι επταμελές. Αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη. 

2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για τριετή θητεία, η οποία λήγει την 1η 

Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους. 

3. Σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την εκλογή των μελών του ∆.Σ., 

γίνεται συγκρότηση αυτών σε σώμα, με ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος κατά 

τις αρχαιρεσίες μέλους. Στη συνεδρίαση αυτή, τα νεοεκλεγέντα μέλη εκλέγουν 

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Ομίλου, με 

την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

Άρθρο 15ο 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆.Σ. 

1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την εφαρμογή των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Ομίλου και αποφασίζει 
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για κάθε θέμα και υπόθεση που αφορά στον Όμιλο, εκτός από όσα θέματα 

ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μελών 

του Ομίλου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο δώδεκα (12) ή σε άλλα 

άρθρα του παρόντος καταστατικού. 

2. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι 

του Ομίλου για τις ζημίες που θα προκαλέσουν σε βάρος του από δόλο ή 

αμέλεια, πράξη ή παράλειψη. 

3. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 

τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του .Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερτερεί για 

τη λήψη της απόφασης η ψήφος του Προέδρου. Οι θέσεις, οι απόψεις και οι 

προτάσεις των μειοψηφούντων, αναγράφονται υποχρεωτικά στο σχετικό με τη 

συνεδρίαση πρακτικό. 

4. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά τον μήνα και 

εκτάκτως, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή το ζητήσουν 

εγγράφως τρία (3) από τα επτά μέλη του ∆.Σ., τα οποία αναφέρουν και τους 

λόγους που επιβάλλουν την έκτακτη σύγκληση του ∆.Σ.. 

1. Μέλος του ∆.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζει επί τέσσερεις συνεχείς 

συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται αυτοδικαίως από 

το πρώτο αναπληρωματικό μέλος εφόσον, βεβαίως, υπάρχει. Σε αντίθετη 

περίπτωση, οι μέχρι τρεις κενές θέσεις μελών του ∆.Σ. παραμένουν κενές 

μέχρι τη λήξη της θητείας του ∆.Σ.. 

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος τεσσάρων και πλέον μελών του 

∆.Σ., συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία και εκλέγει ισάριθμα με 

τα παραιτηθέντα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του εκλεγμένου 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

7. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λήγει την 1η  Ιανουαρίου κάθε τρίτου 

έτους, ανεξάρτητα από τον χρόνο εκλογής του. 

8. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για θέματα 

που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις (νομικές, τεχνικές, οικονομικές κ.λπ.), μπορεί 

να ζητεί την αιτιολογημένη γνώμη ή πρόταση συμβούλων μελών ή μη του 

Ομίλου, στους οποίους και καταβάλλει την ανάλογη αμοιβή. 
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Άρθρο 16ο  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος και υπεύθυνος: 

1. Για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας 

ό τι είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό. 

2. Για την τακτική ή έκτακτη σύγκλιση του ∆.Σ. και την κατάρτιση του πίνακα 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

3. Για την ενημέρωση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πορεία και 

την εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν τον όμιλο. 

4. Για την τήρηση του καταστατικού, την καλή λειτουργία της Γραμματείας του 

ομίλου, των εσωτερικών κανονισμών του, των αποφάσεων των Γενικών 

Συνελεύσεων, λαμβάνοντας κάθε μέτρο που κρίνει αυτός αναγκαίο. Σε 

περίπτωση αντιμετώπισης επείγοντος θέματος μπορεί να ενεργήσει κατά την 

απόλυτη αυτού κρίση, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει άμεσα το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο για τις ενέργειές του, την έγκριση των οποίων και θα 

ζητήσει σε έκτακτη προς τούτο συνεδρίαση εκ των υστέρων. 

5. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας 

(έγγραφης, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής) και προσυπογράφει μαζί με τον 

Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο. 

6. Εγκρίνει κάθε δαπάνη του ομίλου και προσυπογράφει μαζί με τον ταμία τα 

αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών- πληρωμών του Συλλόγου. 

7. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος αυτού μπορεί να εξουσιοδοτήσει 

τρίτο πρόσωπο για την εκπροσώπηση του Ομίλου για συγκεκριμένο θέμα, 

που θα αναφέρεται ρητά στην πράξη εξουσιοδότησης. 

 

Άρθρο 17ο  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γραμματέας του ∆.Σ.: 

1. Είναι ο εισηγητής των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

2. Τηρεί τα βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου. 

3. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των γραφείων και του εξοπλισμού 

του Ομίλου. 

4. Είναι υπεύθυνος για το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό του ομίλου. 
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5. Παραλαμβάνει και αρχειοθετεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη 

αλληλογραφία, συντάσσει τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο του 

∆.Σ., τηρεί τη σφραγίδα του Ομίλου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών 

Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει τον πίνακα των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. και του ∆.Σ. και, γενικότερα, 

φροντίζει για τη γραμματειακή διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στον 

Όμιλο και τα όργανα διοίκησής του. 

6. Είναι υπεύθυνος του πάσης φύσεως εξοπλισμού του Ομίλου, των εντύπων, 

του φωτογραφικού και άλλης μορφής υλικού, που αφορά στις πάσης φύσεως 

εκδηλώσεις του Ομίλου. 

7. Τον Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί άλλο μέλος του ∆.Σ. που 

θα υποδείξει ο Πρόεδρος του ∆.Σ.. 

Άρθρο 18ο 

 ΤΑΜΙΑΣ 

1. Ο Ταμίας του ∆.Σ. τηρεί και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία του Ομίλου, 

ενεργεί τις εισπράξεις των διαφόρων εσόδων του Ομίλου, εκδίδοντας τις κατά 

περίπτωση αποδείξεις είσπραξης και φροντίζει για την πληρωμή των 

διαφόρων εξόδων και δαπανών σε τρίτους υπογράφοντας μαζί με τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. τα αντίστοιχα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια, 

καταστάσεις, διπλότυπα κ.λπ.). 

2. Ενημερώνει το ∆.Σ. για την ταμειακή κατάσταση του Ομίλου και εισηγείται 

τις διαχειριστικές προτεραιότητες, για τις οποίες αποφασίζει τελικά το ∆.Σ.. 

3. Συντάσσει και παραδίδει στο ∆.Σ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

εσόδων και εξόδων, με ανάλυση αυτών ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων, 

και δίδει για αυτά διευκρινίσεις προς τη Γενική Συνέλευση των μελών, το ∆.Σ. 

και την Ελεγκτική Επιτροπή.  

4. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου, για 

την απώλεια των οποίων, εν μέρει ή συνολικά, έχει την ποινική και αστική 

ευθύνη. 

5. Για κάθε απώλεια χρηματικών διαθεσίμων ή πληρωμή χωρίς νόμιμη αιτία, 

ο Ταμίας έχει υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου απολεσθέντος ή μη 

νομίμως πληρωθέντος ποσού στο ταμείο του Ομίλου. 
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Άρθρο 19° 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, 

Πολιτικής, Φορολογικής, ∆ιοικητικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον παντός τρίτου 

Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες ή 

εκδηλώσεις του Ομίλου, υπογράφοντας κάθε έγγραφο ή σύμβαση που κατά 

περίπτωση απαιτείται. 

Τον Πρόεδρο του ∆.Σ., απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, σε όλες του τις 

αρμοδιότητες, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., ο οποίος οφείλει να ενημερώσει, σε 

εύλογο χρόνο, τον Πρόεδρο για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τον 

χρόνο της απουσίας του. 

 

Άρθρο 20ο 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ομίλου γίνεται, κάθε χρόνο, από 

τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται κάθε τρία χρόνια 

μαζί με τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των 

μελών. 

2. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των εκλεγέντων μελών. 

3. Ελεγκτική Επιτροπή, πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, προβαίνει 

στον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του Ομίλου, των παραστατικών εσόδων 

και εξόδων και υποβάλλει την έγγραφη έκθεσή της στο Προεδρείο της Γενικής 

Συνέλευσης. 

4. Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 

τριών μελών που την απαρτίζουν. Οι απόψεις του μειοψηφούντος μέλους 

αναγράφονται υποχρεωτικά στην έγγραφη έκθεση που παραδίδεται στο 

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.  

Άρθρο 21ο  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

1. Ο Όμιλος μπορεί να τηρεί, στα νομίμως λειτουργούντα, στην πόλη των 

Πατρών, τραπεζικά υποκαταστήματα, έναν ή περισσότερους λογαριασμούς 

Ταμιευτηρίου, προθεσμιακών καταθέσεων ή λογαριασμών όψεως, 



 
14

προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι διαχειριστικές του ανάγκες και 

υποχρεώσεις. 

2. Η επιλογή για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών ανήκει στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει σχετικά με το θέμα αυτό. 

3. ∆ικαίωμα διαχείρισης και ανάληψης χρημάτων από τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του Ομίλου έχουν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του, 

οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα έκαστος από αυτούς, εφόσον το ποσό της 

ανάληψης δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

4. Για την ανάληψη ποσού μεγαλύτερου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 

απαιτείται η σύμπραξη των δύο εκ των τριών προσώπων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

5. Οι Επιταγές σε διαταγή τρίτων, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού 

όψεως του Ομίλου, είναι έγκυρες και αποδεκτές, εφόσον φέρουν την 

υπογραφή των δύο εκ των τριών προσώπων της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιταγές είναι άκυρες, δεν 

εξοφλούνται από την Τράπεζα στον κομιστή τους, η δε Τράπεζα οφείλει να 

ενημερώσει άμεσα τον Όμιλο για το γεγονός. 

ΙΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22ο 

 
ΧΟΡΩ∆ΙΑ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - 

ΧΟΡΑΡΧΗΣ - ΧΟΡΩ∆ΟΙ 

1. Κάθε Ιανουάριο, το ∆.Σ. καταρτίζει τον πίνακα με τα ονόματα των ατόμων 

που απαρτίζουν τη Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής ή τα τμήματα αυτής, κατά 

περίπτωση, όπως και τα μέλη της Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής του 

Ομίλου, μετά από πρόταση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή και του καθ' ύλην 

υπεύθυνου Χοράρχη. 

2. Στη Χορωδία ή την Ορχήστρα μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τα 

ικανά και καταρτισμένα μέλη του Ομίλου, και άτομα ή μουσικοί που 

συνεργάζονται με τον Όμιλο. 

3. Η Γενική Συνέλευση των μελών, με πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

ορίζει τον Καλλιτεχνικό Υπεύθυνο του Ομίλου, τον Υπεύθυνο ∆ιευθυντή της 

Χορωδίας και της Ορχήστρας και τους αναπληρωτές αυτών. 
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4. Οι ιδιότητες του Καλλιτεχνικού Υπεύθυνου, του ∆ιευθυντή της Χορωδίας και 

της Ορχήστρας μπορεί να ανατίθενται σε ένα και το αυτό πρόσωπο. 

5. Ο Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος του Ομίλου, σε συνεργασία με τον ∆ιευθυντή 

της Χορωδίας και της Ορχήστρας: 1) καταρτίζει α) Το πρόγραμμα διδασκαλίας 

και των εκδηλώσεων των δύο μουσικών σχημάτων και β) Τον προϋπολογισμό 

εσόδων και εξόδων των προγραμμάτων αυτών, 2) Εισηγείται την εξασφάλιση 

των αναγκαίων υλικών και οικονομικών μέσων που απαιτούνται και υποβάλλει 

τις προτάσεις του για έγκριση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

6. Οι ∆ιευθυντές της Βυζαντινής Χορωδίας και Παραδοσιακής Ορχήστρας 

του Ομίλου, σε συνεργασία με τον Καλλιτεχνικό Υπεύθυνο, καταρτίζουν το 

ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων των δύο μουσικών σχημάτων, επιλέγουν τα 

μουσικά κείμενα και παραδοσιακά τραγούδια που θα διδαχθούν στα μέλη της 

Χορωδίας και της Ορχήστρας, για την εκπαίδευση των οποίων είναι οι μόνοι 

και αποκλειστικά υπεύθυνοι. Επίσης, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να 

επιλέγουν τους βοηθούς ή τους προσωρινούς αντικαταστάτες τους, με μόνη 

την υποχρέωση να ενημερώσουν για την επιλογή τους τον Καλλιτεχνικό 

Υπεύθυνο του Ομίλου και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη φροντίζουν για τον 

έλεγχο της προσέλευσης στις πρόβες, την τήρηση του βιβλίου παρουσιών, 

καθώς και το ωράριο των προβών. Κανένα μέλος της χορωδίας δεν δικαιούται 

να απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από 2 συνεχόμενες πρόβες, ενώ 

είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στα δύο τρίτα των προβών, ώστε να μπορεί 

να εμφανιστεί και να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις των εκδηλώσεων της 

Χορωδίας. Τέλος, κάθε χορωδός είναι επιφορτισμένος με τη φύλαξη σε 

αρίστη κατάσταση και την επιμέλεια της προσωπικής του στολής και 

παρτιτούρας. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει  

μέχρι και το ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ για την επιδιόρθωση ή την 

αντικατάστασή τους.    

7. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορεί να είναι τακτικά ή επίτιμα μέλη του 

Ομίλου. Τα κριτήρια επιλογής των παραπάνω προσώπων καθώς και οι όροι 

λειτουργίας τους, καθορίζονται κατά περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 23ο 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Εκτός από τους εις το άρθρο δύο (2) αναφερόμενους σκοπούς, ο Όμιλος έχει 
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τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την προώθηση θεμάτων πολιτιστικού, 

κοινωνικού ή φιλανθρωπικού ενδιαφέροντος πέραν της μουσικής. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε εδώ την Αγιογραφία, τη Ζωγραφική, τον Χορό, τη Λαογραφία, 

την ανάληψη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών ή την συμμετοχή σε 

πρωτοβουλίες κοινωνικού ή φιλανθρωπικού περιεχομένου άλλων φορέων 

κ.λπ.. 

Άρθρο 24ο  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να 

εκδίδει και να τροποποιεί οδηγίες ή κανονισμούς εσωτερικών λειτουργιών, 

προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η εσωτερική λειτουργία του Ομίλου, 

με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενό τους δεν θα έρχεται σε αντίφαση με 

τις διατάξεις του καταστατικού. 

Άρθρο 25ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Απόφαση για τροποποίηση, μερική ή ολική, του καταστατικού μπορεί να 

ληφθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου, εφόσον το 

ζητήσουν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των ταμειακώς 

ενήμερων μελών του Ομίλου.   

Για τη λήψη της απόφασης, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα, αν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των ταμειακώς εν 

τάξει μελών του Σωματείου και απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

των παρόντων. 

Άρθρο 26ο 

∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

1. Ο Όμιλος διαλύεται: 

α) Αν μείνουν σε αυτόν λιγότερα μέλη από τον κατώτερο προβλεπόμενο από 

τον Νόμο αριθμό ιδρυτικών μελών. 

β) Αν αποφασίσουν για τη διάλυσή του όλα τα μέλη του. 

γ) Αν η διάλυση επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή με διάταξη νόμου. 

2. ∆ιαλυομένου του Ομίλου, το ∆.Σ. ενεργεί εκκαθάριση της περιουσιακής του 

κατάστασης, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και 

της νομοθεσίας «Περί Σωματείων». 
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3. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, η τυχόν απομένουσα κινητή ή ακίνητη 

περιουσία του Ομίλου διανέμεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για 

πολιτιστικούς, κοινωνικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ∆ημοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

4. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ομίλου με τη νομική μορφή του 

Σωματείου, παρέχεται η δυνατότητα να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), με 

ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, στα σημεία όπου, εκ του 

νόμου, είναι επιβεβλημένο, με απόφαση της πλειοψηφίας των 

εναπομενόντων μελών τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από είκοσι (20).  

5. Στην περίπτωση μετατροπής του Ομίλου σε νομικό πρόσωπο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όλα τα άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία του, 

καθώς και οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του προς τρίτους, μεταβιβάζονται 

αυτοδίκαια στο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη μετατροπή αυτή. 

 

Άρθρο 27° 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ο Όμιλος έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται ο τίτλος του 

«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ» και από κάτω Βυζαντινή – Παραδοσιακή χορωδία 

«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ».  

2. Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίθηκε 

σήμερα στο σύνολό του από τους ιδρυτές του Σωματείου στη Συνεδρίαση της 

29.1.2014 και θα ισχύει από τη δημοσίευση του στα βιβλία των Σωματείων 

του Πρωτοδικείου Πατρών. 

 

ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Βέργος Γεώργιος  Θεοφάνης  
Χείλωνος Πατρέως 21, 

Πάτρα 
 
 

2. 
 

Θεοτοκάτος Χαράλαμπος ∆ιονύσιος Ήρας 13-15, Πάτρα  
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3. 
 

Παπαδόπουλος Γρηγόριος    Κυριάκος  
Γερασίμου Μαρκορά 3Α, 

Πάτρα 
 

4. 
 

Λαμπρόπουλος Γεώργιος Ηλίας 
Γ. Καραϊσκάκη 15, ∆εμένικα, 

Πάτρα  
 

5. 
 

Καρυτινός Σωτήριος    Σπυρίδων 
Πατρών-Πύργου 192 

Βραχνέικα, Πάτρα 
 

6. 
 

Ασημακόπουλος Αντώνιος Γεώργιος  Κεφαλληνίας 25Α , Πάτρα  

7. 
 

π. Χαράλαμπος 
Σταματόπουλος 

Επαμεινώνδας 
Ηρακλέους 32 , Εγλυκάδα, 

Πάτρα 
 

8. 
 

π. Βασίλειος Πατσός.  Γεώργιος  Αριστάρχου 13, Πάτρα  

9. 
 

Αγγελακόπουλος 
Κωνσταντίνος  

Παναγιώτης  Χιλιάρχου Ορεινού 13, Αίγιο  

10. 
 

Αλποχωρίτης Χρήστος ∆ημήτριος  
Παπακωστοπούλου 13, 

Αγυιά, Πάτρα   
 

11. 
 

Βάσσης Κωνσταντίνος     Θωμάς  Αλοννήσου 112, Πάτρα  

12. 
 

Γεωργόπουλος Γεώργιος Ανδρέας  Αγίας Τριάδος 96, Πάτρα  

13. 
 

Γκουρβέλος Σπυρίδων Νικόλαος Θεοπόμπου 5, Πάτρα  

14. 
 

∆ιαμαντόπουλος Νικόλαος ∆ιαμαντής 
Καζαντζάκη 3, ∆εμένικα, 

Πάτρα 
 

15. 
 

∆ροσόπουλος ∆ημήτριος Ηλίας 
Γ. Παπανδρέου 7, Ακταίον 

Ρίου, Πάτρα  
 

16. 
 

Καραβιώτης Νικόλαος Παρασκευάς  
Ν. Τσάγκα 12,Κάτω 

Μάρμαρα, Ιωάννινα 
 

17. 
 

Κοροντζής Κωνσταντίνος Θεόδωρος  Ανθεμίου 21, Αγυιά, Πάτρα  

18. 
 

Κουτσουρής Σωτήριος ∆ημήτριος  
Αναλήψεως 9 , Ζαβλάνι , 

Πάτρα 
 

19. 
 

Κωνσταντακόπουλος 
∆ιονύσιος   

∆ημήτριος  
Αγ. Ιωάννου 12, Κ. Αλισσός, 

Αχαΐα 
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20. Κωστόπουλος  Ιωάννης   Γεράσιμος  ∆ερβενακίων 20, Πάτρα  

21. Λάζαρης Παναγιώτης Αθανάσιος Ελλ. Στρατιώτη 99,  Πάτρα   

22. Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος Ηλίας 
25ης Μαρτίου 24, Μιντιλόγλι, 

Πάτρα 
 

23. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης   Ηλίας  
Ευαγγελιστρίας 

20,Βραχνέικα, Πάτρα 
 

24. Μακρυπούλιας Ιωάννης ∆ημήτριος Μαιζώνος 48, Πάτρα  

25. Μαντέλης Γεώργιος   Άγγελος  Λύκωνος 59, Πάτρα  

26. Παναγιωτάκης Γεώργιος    Αλέξανδρος  
Π. Τσελεπώνη 1 Ροϊτικα, 

Πάτρα 
 

27. Πάτσης Θεόδωρος Παναγιώτης  Γερμανού 6, Οβρυά, Πάτρα  

28. Πολύδωρος Παναγιώτης Γεώργιος  Κλεισούρας 2, Αίγιο  

29. Σαββανής Ανδρέας Παναγιώτης  Κορίνθου 393-397, Πάτρα  

30. Σαγιάς Πελοπίδας    Πέτρος  Ευπαλίνου 4, Αγυιά, Πάτρα  

31. Σταματόπουλος ∆ημήτριος Επαμεινώνδας Πανόραμα, Αιγιαλείας  

32 Σταυρόπουλος Γεώργιος Ιωάννης  
Ιουλίου Τυπάλδου 6, Αγυιά, 

Πάτρα 
 

33 
Στεφανόπουλος 
Κωνσταντίνος 

Θεοδόσιος  
Αδαμοπούλου 22, 

Βραχνέικα, Πάτρα 
 

34. Τζουμανίκας Παναγιώτης   Κωνσταντίνος  Αθηνών 223, Αγυιά, Πάτρα  

35. Φράγκος Νικόλαος Γεράσιμος Λάρνακος  7, Πάτρα  

36. Καρανικολός Στέφανος  ∆ημήτριος 
Ερίχθωνος 15,  Εργ Κατ. 

Ιτεών, Πάτρα 
 

 


