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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
«ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»
ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 1ον
Ἱδρύεται ἐν Τρικάλοις Ἐπαγγελματικὸν Σωματεῖον ὑπὸ τὴν
ἐπωνυμίαν «ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ» μὲ ἕδραν τὴν πόλιν τῶν Τρικάλων.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον
ΣΚΟΠΟΣ: Ι) Ἡ διατήρησις, διαφύλαξις καὶ περιφρούρησις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ ἡ διὰ παντὸς
νομίμου μέσου προστασία καὶ κατοχύρωσις τῶν οἰκονομικῶν καὶ
ἐπαγγελματικῶν δικαιωμάτων τῶν Ἱεροψαλτῶν, μελῶν τοῦ Σωματείου.
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
α) Ἡ καλλιέργεια καὶ ἐπιδίωξις τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ἀδελφικοῦ
συνδέσμου μεταξὺ τῶν μελῶν ἱεροψαλτῶν τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγών.
β) Ἡ ἠθική, μορφωτικὴ καὶ κοινωνικὴ καλλιέργεια καὶ ἀνύψωσις τῆς
τάξεως τῶν ἱεροψαλτῶν.
γ) Ἡ παντὶ τρόπῳ συμπαράστασις τῆς ἱδρυθείσης καὶ ἐπισήμως
ἀναγνωρισθείσης Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Τρικάλων, διὰ τὴν
ἀπρόσκοπτον καὶ εὔθρυθμον λειτουργίαν αὐτῆς, καὶ ἐπιτυχίαν τῶν ὑπ’
αὐτῆς ἐπιδιωκομένων σκοπῶν.
δ) Ἡ ὀργάνωσις καὶ διατήρησις Βυζαντινῆς χορωδίας, ἀπαρτιζομένης
ἐκ τῶν μελῶν ἱεροψαλτῶν καὶ τῶν πλέον καταλλήλων καὶ ἱκανῶν
μαθητῶν τῆς Σχολῆς καὶ ἡ δι’ αὐτῆς πραγματοποίησις εἰς
Ἐθνικοθρησκευτικὰς τελετὰς καὶ ἑορτάς, καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων
διὰ τὴν διατήρησιν, διάδοσιν καὶ προβολὴν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
ε) Ἡ καθιέρωσις χρηματικῶν καὶ ἠθικῶν ἐπάθλων διὰ τοὺς ἐπὶ ἤθει καὶ
ἐφέσει πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν διακρινομένους νέους.
ς) Ἡ ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ βοήθεια πρὸς τοὺς ἀναξιοπαθοῦντας πλησίον.
ζ) Ἡ δημιουργία πρϋποθέσεων πρὸς ἀπόκτησιν ἰδιοκτήτου στέγης διὰ
τὴν ἐγκατάστασιν τῶν Γραφείων, Βιβλιοθήκης, Ἀναγνωστηρίου καὶ
Ἐντευκτηρίου τοῦ Σωματείου.
η) Ἡ ἀγαστὴ συνεργασία μεθ’ ὅλων τῶν ἀδελφῶν Ἱεροψαλτικὼν
Σωματείων καὶ τῶν τοιούτων «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ» καὶ λοιπῶν καλλιτεχνικῶν καὶ Ἐθνικοθρησκευτικῶν
Σωματείων, Συλλογῶν καὶ Ἑνώσεων.
ΜΕΛΗ
Προσόντα, ἐγγραφή, κατηγορία, δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις αὐτῶν.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Γίνονται δεκτὰ ὡς μέλη τοῦ Σωματείου ἅπαντες οἱ ἐν ἐνεργείᾳ καὶ
διατελέσαντες τουλάχιστον ἐπὶ τριετίαν ἱεροψάλται ἐν τῇ περιφερείᾳ
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τῆς δικαιοδασίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν καὶ
ἄγοντες ἡλικίαν ἄνω τῶν 18 ἐτῶν. Τὴν ἐγγραφήν τινος ὡς μέλους τοῦ
Σωματείου ἀποφασίζει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κατόπιν ἐγγράφου
αἰτήσεως τοῦ ἐνδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Τὰ μέλη τοῦ Σωματείου διαιροῦνται εἰς τακτικά, ἀρωγὰ καὶ ἐπίτιμα.
ΤΑΚΤΙΚΑ θεωροῦνται ἅπαντες οἱ ἐγγραφόμενοι ὡς μέλη τοῦ
Σωματείου ὑπὸ τάς ὡς ἄνω προϋποθέσεις εἰς τὸ Μητρῷον τῶν μελῶν
τοῦ Σωματείου καὶ ἐκπληροῦντες τάς πρὸς αὐτὸ ὑποχρεώσεις των.
ΑΡΩΓΑ μέλη θεωροῦνται οἱ διὰ τακτικῶν ἢ ἐκτάκτων συνδρομῶν
ἐνισχύοντες οἰκονομικῶς τὸ Σωματεῖον καὶ τοὺς σκοποὺς του.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη τοῦ Σωματείου ὀνομάζονται δι’ ἀποφάσεως τῆς
Γενικῆς Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατόπιν τοιαύτης τῆς τοῦ Δ.Σ.,
πρόσωπα ἔστω καὶ μὴ ὑπαγόμενα εἰς τὴν πρώτην παράγραφον τοῦ
παρόντος ἄρθρου, δυνάμενα ὅμως ἕνεκα τῆς θέσεως αὐτῶν να
συνδράμουν ὑλικῶς ἢ ἠθικῶς τὸ Σωματεῖον ἐν τῇ ἐπιδιώξει τοῦ σκοποῦ
αὐτοῦ ἢ παρασχόντα κατὰ τὸ παρελθὸν σπουδαίας ὑπηρεσίας εἰς αὐτό.
Εἰς τὰ ἐπίτιμα μέλη μὴ ἀνήκοντα εἴς τινα τῶν ἐπαγγελματικῶν
κατηγοριῶν κατὰ τὸ Καταστατικόν, ἀπαγορεύεται να μετέχουν εἰς τάς
Συνελεύσεις τοῦ Σωματείου ἢ εἰς οἰανδήποτε συζήτησιν, ἐπὶ ποινῇ
ἀκυρότητος αὐτῶν. Ὁ Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν εἲναι
αὐτοδικαίως ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Σωματείου.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Ἕκαστον μέλος καταβάλλει εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Σωματείου: α) ἐφ’ ἅπαξ
κατὰ τὴν ἐγγραφήν του δραχμὰς ἑκατὸν (100) ὡς δικαίωμα ἐγγραφῆς,
β) κατὰ μῆνα ὡς μηνιαίαν συνδρομήν του δραχμὰς δέκα (10), καὶ γ) τάς
ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὁριζομένας ἑκάστοτε ὑποχρεώσεις καὶ
εἰσφορὰς τῶν μελῶν διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τοῦ Σωματείου,
αἵτινες ὅμως δὲν δύνανται κατ’ ἔτος νὰ ὑπερβοῦν τὸ διπλάσιον τῆς
ἐτησίας εἰσφορᾶς. Μέλη τοῦ Σωματείου καθυστεροῦντα τὴν μηνιαίαν
αὐτῶν συνδρομὴν ἐπὶ ἑξάμηνον, στεροῦνται τοῦ δικαιώματος τῆς
ψηφοφορίας καὶ συμμετοχῆς εἰς τάς Γενικὰς Συνελεύσεις τοῦ
Σωματείου.
Ἀπαλλάσσονται τῶν μηνιαίων συνδρομῶν των τὰ ἐκπληροῦντα τὴν
στρατιωτικὴν ὑποχρέωσιν μέλη καὶ διὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς
στρατεύσεώς τῶν. Ἐν ᾗ ὅμως περιπτώσει θελήσουν νὰ ἀσκήσουν
ἐκλογικὸν δικαίωμα κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἢ νὰ θέσουν
ὑποψηφιότητα
συμβούλου,
ὀφείλουν
νὰ
ἐξοφλήσουν
τάς
καθυστερουμένας ταύτας μηνιαίας εἰσφοράς των. Τὸ ὑπὸ τῶν μελῶν
καταβαλλόμενον ποσὸν μηνιαίας συνδρομῆς ὡς καὶ τὸ πρὸς ἐγγραφὴν
τοιοῦτον δύνανται να αὐξομειοῦνται δι’ ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς
Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι ἔχουν ἅπαντα τὰ τακτικὰ μέλη τοῦ
Σωματείου τὰ ἐκπληρώσαντα τάς ὑποχρεώσεις των καὶ ἐφ’ ὅσον ἔχουν
συμπληρώσει ἔτος τουλάχιστον ἀπὸ τῆς ἐγγραφῆς των, ἐν πάσῃ δὲ
περιπτώσει τὸ 21ον ἔτος τῆς ἡλικίας των, τοῦ ἐκλέγειν δὲ οἱ πρὸ
τριμήνου τουλάχιστον ἐγγεγραμμένοι ὡς τακτικὰ μέλη.
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Τὰ μέλη τοῦ Σωματείου δικαιοῦνται νὰ παρευρίσκωνται εἰς πάσας τὰς
Συνελεύσεις τοῦ Σωματείου, να συζητῶσιν ἐπὶ παντὸς θέματος καὶ νὰ
ψηφοφορῶσιν ἐν αὐταῖς ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον
Πᾶν μέλος τοῦ Σωματείου δύναται νὰ ἀποχωρῇ κατὰ τὸ ἄρθρον 87 τοῦ
Ἀστικοῦ Κώδικος, καταβάλλον τὴν εἰσφορὰν τοῦ τρέχοντος ἔτους,
ἑξακολουθεῖ ὅμως νὰ εὐθύνεται διὰ τὰς ἔναντι τοῦ Σωματείου
ὑποχρεώσεις του ἀναληφθείσας καθ’ ὃν χρόνον διετέλει μέλος αὐτοῦ.
Ἡ ἀποχώρησις ὅμως αὐτοῦ δὲν εἲναι ἔγκυρος ἂν δὲν λάβῃ χώραν
ἐγγράφως.
Ἡ εἴσπραξις τῶν εἰσφορῶν, προστίμων καὶ ἐν γένει τῶν χρηματικῶν
ὑποχρεώσεων τῶν τε μελῶν καὶ τῶν ἀποχωρούντων τοιούτων, δύναται
νὰ γίνῃ καὶ δι’ ἀγωγῆς τοῦ Σωματείου κατ’ αὐτῶν, συμφώνως πρὸς τὰς
ἑκάστοτε κειμένας διατάξεις Νόμων. Τὰ ἀποχωροῦντα μέλη οὐδὲν
δικαίωμα ἔχουσιν ἐπὶ τῆς περιουσίας τοῦ Σωματείου.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Πᾶν μέλος ὅπερ ἰσχυρίζεται ἐνώπιον τρίτου ἢ διαδίδει περί τινος
συναδέλφου ψευδὲς γεγονὸς τὸ ὁποῖον δύναται νὰ βλάψῃ τὴν τιμὴν
καὶ ὑπόληψίν του, ἢ ὑποσκάπτει διὰ τοιούτων ψευδῶν διαδόσεων τὴν
θέσιν αὐτοῦ ἢ προσφέρεται ἔναντι ἐλάσσονος μισθοῦ εἰς τὴν
ἀντικατάστασίν του εἰς τὴν ἣν οὗτος κατέχει θέσιν ἢ ἀπειθεῖ ἢ
παραβαίνει τάς ὑπὸ τῆς Τεχνικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐποπτευούσης τὴν
ἀκριβῆ ὑπὸ τῶν ἱεροψαλτῶν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων των,
ἐκδιδομένας ἀποφάσεις, τιμωρεῖται πειθαρχικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου κατόπιν ἐγγράφου καταγγελίας ὑποβαλλομένης παρὰ
παντὸς ἔχοντος ἔννομον συμφέρον πρὸς τοῦτο. Αἱ ποιναὶ αὗται εἴναι:
1) Ἐπίπληξις, 2) Ἐπιβολὴ προστίμου μέχρι 15, τὸ ἀνώτατον,
ἡμερομισθίων αὐτοῦ ὡς ἱεροψάλτου, 3) Πρότασις προσωρινῆς παύσεως
καὶ 4) Πρότασις δι’ ὁριστικὴν ἀπόλυσιν πρὸς τὸν Μητροπολίτην
Τρίκκης καὶ Σταγών, ἁρμόδιον πρὸς τοῦτο.
Αἱ ὁριστικαὶ καὶ τελεσίδικοι ἀποφάσεις κοινοποιούνται πρὸς τὸ
Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν τοιοῦτον τοῦ
Ναοῦ παρ’ ᾧ εἲναι διωρισμένος ὁ τιμωρηθεὶς ἱεροψάλτης. Ὅταν
κατηγορούμενοι εἶναι μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δεν
δικαιοῦνται νὰ παρίστανται οὔτοι κατὰ τὴν ἐκδίκασιν τῶν κατ’ αὐτῶν
κατηγοριῶν εἰς τάς πρὸς τοῦτο συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ. καὶ δὲν ἔχουσι
δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καθ’ ἣν ἐκδικάζεται ἡ
κατ’ αὐτῶν κατηγορία.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον
Διαγράφεται τῶν μελῶν τοῦ Σωματείου κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου: α) Πᾶν μέλος τὸ ὁποῖον καθυστερεῖ πλέον
τοῦ ἑνὸς ἔτους τὰς μηνιαίας συνδρομάς του καὶ δυστροπεῖ εἰς τὴν
πληρωμὴν αὐτῶν καίτοι προσεκλήθη παρὰ τοῦ Ταμίου τοῦ Σωματείου
πρὸς καταβολὴν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς προσκλήσεώς του. Τὸ οὕτω
διαγραφὲν μέλος δεν δύναται νὰ ἐγγραφῇ ἐκ νέου ἐὰν δεν καταβάλῃ
ἁπάσας τὰς πρὸς τὸ Σωματεῖον μέχρι τῆς διαγραφῆς του
καθυστερουμένας εἰσφοράς του ἢ ἄλλως τὰς ἐκ τοῦ παρόντος
προβλεπομένας ὑποχρεώσεις του. β) Πᾶν μέλος τοῦ ὁποίου ἡ ἐν γένει
πολιτεία ἀντίκειται εἰς τὸν σκοπὸν καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ Σωματείου ὡς
καὶ τὰ συμφέροντα τῶν μελῶν αὐτοῦ. γ) Πᾶν μέλος τὸ ὁποῖον
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ἐτιμωρήθη τρὶς ἐντὸς τοῦ ἔτους πειθαρχικῶς. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Δ.Σ. ἐπὶ
τῶν β καὶ γ ὡς ἄνω περιπτώσεων ὑπόκειται εἰς προσφυγὴν ἐνώπιον τῆς
Γεν. Συνελεύσεως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς
σχετικῆς ἀποφάσεως. Ἡ Γεν. Συνέλευσις ἀποφαίνεται διὰ μυστικῆς
διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. δ) Πᾶν μέλος καθ’ οὗ ἀπηγγέλθη
κατηγορία ἐπὶ ἀδικήματι ἐκ τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 17 παρ. Ν.Δ. 890/71
κατονομαζομένων. Ὁ διὰ βουλεύματος ἢ τελεσιδίκου δικαστικῆς
ἀποφάσεως ἀπαλλαγεὶς ἐπανακτᾷ αὐτοδικαίως τὴν ἰδιότητά του ὡς
μέλος καὶ θεωρεῖται ὡς μὴ διαγραφέν.
ΔΩΡΗΤΑΙ – ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
ΑΡΘΡΟΝ 10ον
ΔΩΡΗΤΑΙ ὀνομάζονται οἱ ἐφ’ ἅπαξ δωροῦντες εἰς τὸ Σωματεῖον ποσὸν
χρηματικὸν ἢ ἀντικείμενον ἀξίας 500-3.000 δραχμῶν.
ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ οἱ δωροῦντες ἀπὸ δραχμὰς 3.000-10.000.
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ οἱ δωροῦντες ποσὰ ἀπὸ 10.000 καὶ ἄνω ἢ καὶ
δι’ οἰουδήποτε ἄλλου τρόπου εὐεργετήσαντες μεγάλως τὸ Σωματεῖον.
Τὰ ὀνόματα τῶν Δωρητῶν, Εὐεργετῶν καὶ Μεγ. Εὐεργετῶν
ἀναγράφονται ἐν τῇ ἐπὶ τούτῳ δι’ ἑκάστην κατηγορίαν ἐν τῇ αἰθούσῃ
τοῦ Σωματείου καθορισθησομένῃ στήλῃ ὑπὸ τοῦ Δ.Σ.
Αἱ εἰκόνες τῶν μεγάλων εὐεργετῶν ἀναρτῶνται ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν
τοῦ Σωματείου.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 11ον
Τὸ Σωματεῖον διοικείται ὑπὸ πενταμελοὺς Διοικητικοῦ Συμβουλίου
ἀποτελουμένου ἐξ ἑνὸς Προέδρου, Ἀντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέως,
Ταμίου καὶ Ἐφόρου. Τὸ Δ.Σ. ἐκλέγεται ἀνὰ διετίαν ὑπὸ τῆς Γεν.
Συνελεύσεως τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ Σωματείου, συνερχομένης πρὸς
τοῦτο, μέχρι τέλους τοῦ μηνὸς Μαρτίου, διὰ μυστικῆς διὰ
ψηφοδελτίου ψηφοφορίας καὶ διὰ σχετικῆς πλειοψηφίας. Ὁ Πρόεδρος,
ὁ Γεν. Γραμματεὺς καὶ ὁ Ταμίας ἀποτελοῦν τὸ Προεδρεῖον τοῦ
Σωματείου.
Οἱ ἐπιθυμοῦντες να ἐκλεγῶσι μέλη τοῦ Δ.Σ. δέον να ὑποβάλλωσιν
αἴτησιν ὑποψηφιότητος τρεῖς ἡμέρας πρὸ τῶν ἐκλογῶν πρὸς τὴν
Διοίκησιν τοῦ Σωματείου, ἥτις ἀνακηρύσσει τούτους δι’
ἠτιολογημένης ἀποφάσεως τῆς, ἀφ’ ὅσον πληροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ
Νόμου καὶ τοῦ Καταστατικοῦ, συνερχομένη πρὸς τοῦτο δύο ἡμέρας
πρὸ τῶν ἐκλογῶν.
ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Τὸ Συμβούλιον κατὰ τὴν πρώτην αὐτοῦ συνεδρίαν μετὰ τὴν ἐκλογήν,
προεδρευόμενον ὑπὸ τοῦ πλειοψηφήσαντος μέλους του, ἐκλέγει
μεταξὺ τῶν μελῶν του, Πρόεδρον, Ἀντιπρόεδρον, Γεν. Γραμματέα,
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Ταμίαν καὶ Ἔφορον τοῦ Σωματείου. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας μεταξὺ
δύο ἢ καὶ πλειόνων Συμβούλων, τίθεται κλῆρος καὶ ὁ εὐνοηθησόμενος
προεδρεύει.
Τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. εἲναι μετακλητά, προσωπικῶς καὶ ἀλληλεγγύως
ὑπεύθυνα διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεων αὐτῶν, τῶν
ἀπορρεόντων ἐκ τοῦ Καταστατικοῦ, τῶν ἀποφάσεων τῶν Γενικῶν
Συνελεύσεων καὶ τῶν Νόμων. Τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. δὲν εὐθύνονται δι’
ἀποφάσεις ληφθείσας εἰς συνεδρίαν καθ’ ἢν δὲν παρέστησαν ἢ
παραστάντες διεφώνησαν, ἡ δὲ διαφωνία των βεβαιοῦται ἐκ τῶν
πρακτικῶν τοῦ Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟΝ 13ον
Τὸ Δ.Σ. ἐπαγρυπνεῖ διὰ τὰ συμφέροντα τοῦ Σωματείου, συντάσσει τὸν
προϋπολογισμὸν καὶ ἀπολογισμόν, ὑποβάλλει αὐτοὺς ὑπὸ τὴν ψῆφον
καὶ τὴν ἔγκρισιν τῆς Γεν. Συνελεύσεως, παρασκευάζει τὰς ἐργασίας
τῶν Γεν. Συνελεύσεων καὶ ἐκτελεῖ τὰς ἀποφάσεις αὐτῆς, διοικεῖ καὶ
διαχειρίζεται τὴν περιουσίαν καὶ τὰς ὑποθέσεις τοῦ Σωματείου καὶ
λαμβάνει πᾶν μέτρον διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν καὶ λύσιν τῶν
ἀπασχολούντων αὐτὸ ζητημάτων.
ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Τὸ Δ.Σ. πρὸς πληρεστέραν ἐκπλήρωσιν τοῦ σκοποῦ τοῦ Σωματείου
δύναται νὰ καταρτίζῃ μίαν ἢ πλείονας διμελεῖς ἐπιτροπάς, ὧν ἡ θητεία
ἢ εἲναι περιωρισμένη ἢ ἀκολουθεῖ τὴν τοῦ Δ.Σ. τοιαύτην, ἐκ μελῶν ἢ
μὴ τοῦ Δ.Σ. ἢ καὶ μικτῶν, εἰς ἃς ἐπιτροπὰς ἀναθέτει τὴν μελέτην τῶν
διαφόρων ζητημάτων καὶ τὴν περισυλλογὴν παρ’ αὐτῶν τῶν
ἀναγκαιούντων στοιχείων. Αἱ ἀποφάσεις τῶν τοιούτων ἐπιτροπῶν εἲναι
μόνον συμβουλευτικαὶ διὰ τὸ Δ.Σ.
Τὸ Δ.Σ., ἅμα τῇ καταρτίσει του εἰς Σῶμα, καταρτίζει ὡσαύτως ὑπὸ τὰς
ὡς ἄνω προϋποθέσεις μίαν Τριμελῆ Τεχνικὴν Ἐπιτροπήν. Προσόντα
τῶν μελῶν ταύτης δέον ἀπαραιτήτως νὰ εἲναι: 1) Προϋπηρεσία
Ἱεροψάλτου εὐδόκιμος τοὐλάχιστον πενταετής, καὶ 2) Πλήρης καὶ
βαθεῖα γνῶσις τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κατὰ θεωρίαν, πρᾶξιν καὶ
ἐκτέλεσιν. Καθήκοντα ταύτης εἲναι ἡ γνωμάτευσις περὶ τῶν τεχνικῶν
προσόντων καὶ ἐφοδίων ἑκάστου μέλους εἰς μουσικὰς γνώσεις καὶ
ἐκτέλεσιν.
ΑΡΘΡΟΝ 15ον
Ἐν περιπτώσει μακροχρονίου ἀπουσίας, παραιτήσεως ἢ καθ’
οἰονδήποτε τρόπον χηρεύσεως τῆς θέσεως τοῦ Προέδρου, καθήκοντα
Προέδρου μέχρι τῆς ἐξαντλήσεως τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς
διετοῦς θητείας τοῦ Συμβουλίου ἀσκεῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος. Κενωθείσης
θέσεώς τινος συμβούλου, ἔρχεται εἰς πλήρωσιν ταύτης ὁ πρῶτος
ἐπιλαχὼν κατὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Δ.Σ. Τοιαύτη πλήρωσις θέσεων
Συμβούλων δύναται νὰ γίνῃ μέχρι τοῦ ἀριθμοῦ δύο ἀποχωρούντων
Συμβούλων, εἴτε ὁμοῦ εἴτε διαδοχικῶς.
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Πᾶν μέλος τοῦ Δ.Σ. μὴ προσερχόμενον ἐπὶ τρεῖς (3) συνεχεῖς
συνεδριάσεις ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου, θεωρεῖται αὐτοδικαίως
παρῃτημένον καὶ ἀντικαθίσταται ὡς ἀνωτέρω.
ΑΡΘΡΟΝ 16ον
Τὸ Δ.Σ. συνέρχεται εἰς τακτικὴν συνεδρίασιν τῇ προσκλήσει τοῦ
Προέδρου, ὑποχρεωτικῶς ἅπαξ τοῦ μηνὸς καὶ εἰς τὰ Γραφεῖα τοῦ
Σωματείου, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις παραστῇ ἀνάγκη ἢ τῇ ἐγγράφῳ αἰτήσει
τριῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἀπευθυνομένης πρὸς τὸν Πρόεδρον. Τὸ Δ.Σ.
εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν εἲναι παρόντα τρία μέλη αὐτοῦ. Αἱ
ἀποφάσεις λαμβάνονται κατ` ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν παρόντων
μελῶν καὶ καταχωρίζονται εἰς τὸ βιβλίον τῶν πρακτικῶν.
Ἡ ἀπόφασις τοῦ Δ.Σ. εἰς τὰς περιπτώσεις ἐπιβολῆς πειθαρχικῶν
ποινῶν, γίνεται διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίου ψηφοφορίας.
Τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. προσφέρουν ἐθελοντικὴν ὑπηρεσίαν καὶ εἲναι
ἄμισθα. Δικαιοῦνται ἐξόδων ἐκτὸς ἕδρας ἐφ’ ὅσον, κατόπιν ἀποφάσεως
τοῦ Δ.Σ. κινοῦνται καὶ ἐνεργοῦν διὰ λογαριασμὸν καὶ δι’ ὑποθέσεις τοῦ
Σωματείου. Τὸ ὕψος τῶν ἐξόδων καθορίζεται δι’ ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ.
Εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις καταβάλλονται καὶ ἔξοδα κινήσεως καὶ
παραστάσεων ἐκτὸς τῆς ἕδρας τοῦ Σωματείου.
ΑΡΘΡΟΝ 17ον
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. ἐκπροσωπεῖ τὸ σωματεῖον εἰς τὰς δικαστικὰς καὶ
ἐξωδίκους αὐτοῦ σχέσεις καὶ ἐνώπιον πάσης ἄλλης ἀρχῆς, συγκαλεῖ
καὶ διευθύνει τὰς συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ. καὶ τῶν Γεν. Συνελεύσεων
τοιούτων, δίδει τὸν λόγον εἰς τοὺς ζητοῦντας αὐτὸν ἢ ἀφαιρεῖ τοῦτον,
κηρύσσει τὴν ἔναρξιν καὶ λύσιν τῶν συζητήσεων καὶ τῶν
συνεδριάσεων ἐν τῷ Δ.Σ. καὶ τάς Γενικὰς Συνελεύσεις, θέτει τὰ
ζητήματα εἰς ψηφοφορίαν καὶ διαλύει τὴν συνεδρίασιν ὁσάκις αὕτη
καταστῇ θορυβώδης ἢ λόγῳ δημιουργηθείσης ἀτμοσφαίρας ἐν αὐτῇ
τεταμένης καθίσταται ἀδύνατος ἡ ψύχραιμος λῆψις ἀποφάσεως ὑπὸ
τῆς Συνελεύσεως.
Ὑπογράφει τὰ ἔγγραφα καὶ τὰ χρηματικὰ ἐντάλματα, ὑπογράφει τὰς
προσκλήσεις καὶ γνωστοποιήσεις πρὸς Σύγκλησιν Γεν. Συνελεύσεως,
συντάσσει καὶ ὑπογράφει μετὰ τοῦ Γραμματέως τὰ Πρακτικὰ τοῦ Δ.Σ.
καὶ τῶν Συνελεύσεων καθιστάμενος ἀλληλεγγύως ὑπεύθυνος μετ’
αὐτοῦ διὰ πᾶσαν ἐκ προθέσεως ἀλλοίωσιν τῶν ἀποφάσεων ἢ τῶν
συζητηθέντων. Τοῦτον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ
Ἀντιπρόεδρος καὶ τοῦτον ὁ πρεσβύτερος τῶν Συμβούλων.
ΑΡΘΡΟΝ 18ον
Ὁ Γεν. Γραμματεὺς διευθύνει τὸ Γραφεῖον τοῦ Σωματείου, τηρεῖ τὸ
Μητρῷον τῶν μελῶν, τὸ πρωτόκολλον τῶν εἰσερχομένων καὶ
ἐξερχομένων ἐγγράφων, τὴν ἀλληλογραφίαν, φυλάττει τὸ ἀρχεῖον, τὴν
σφραγῖδα καὶ τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Σωματείου, συντάσσει τὰ Πρακτικὰ
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τοῦ Δ.Σ. καὶ τῶν Γεν. Συνελεύσεων καὶ συνυπογράφει ταῦτα μετὰ τοῦ
Προέδρου.
Συντάσσει τὴν Διοικητικὴν Ἔκθεσιν τοῦ Συμβουλίου καὶ ἐν γένει τῶν
τοῦ Σωματείου πραγμάτων ἐτησίως ἢ ὁποτεδήποτε ἤθελε ζητηθῇ
τοῦτο.
Τὸν Γεν. Γραμματέα ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ εἷς τῶν
Συμβούλων ὁριζόμενος ἀπ’ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ Δ.Σ. Ὑπάρχοντος Εἰδικοῦ
Γραμματέως βοηθεῖ οὗτος τὸν Γεν. Γραμματέα καὶ ἐργάζεται ὑπὸ τὴν
διεύθυνσιν καὶ ἐποπτείαν τούτου.
ΑΡΘΡΟΝ 19ον
Ὁ Ταμίας εἰσπράττει δυνάμει ἠριθμημένων δελτίων ἀποδείξεων ἐκ
διπλοτύπου βιβλίου φέροντος τὴν ὑπογραφὴν τοῦ προέδρου καὶ αὐτοῦ,
ἐσφραγισμένου διὰ τῆς σφραγῖδος τοῦ Σωματείου, τάς συνδρομὰς τῶν
μελῶν ὡς καὶ πᾶν ἐν γένει ἔξοδον. Ὁ Ταμίας κρατεῖ τὰ ταμιακὰ βιβλία
τοῦ Σωματείου, εἰσηγεῖται εἰς τὴν Διοίκησιν ὅλα τὰ οἰκονομικῆς
φύσεως μέτρα, τηρεῖ τὰ βιβλία καὶ ἀποδείξεις ἐσόδων καὶ ἐξόδων,
εὐθύνεται ἔναντι τοῦ Δ.Σ. διὰ τὴν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν βιβλίων τοῦ
Ταμείου και τὴν κανονικὴν λειτουργίαν αὐτοῦ, ὑποβάλλει καθ’
ἕκαστον τρίμηνον λεπτομερῆ ἔκθεσιν ἐσόδων καὶ ἐξόδων πρὸς τὸ Δ.Σ.
Ὁ Ταμίας εἲναι ὑπεύθυνος διὰ πᾶσαν ἀπώλειαν χρημάτων ἢ
ἀνωμαλίαν εἰς τὴν διαχείρισίν του εἴτε προέρχεται ἀπὸ αὐτόν, εἴτε ἀπὸ
πρόσωπον τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ ἐκλογῆς του. Ἐνεργεῖ τὰς πληρωμὰς
μὲ ἔνταλμα φέρον τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γραμματέως
καὶ ὑποχρεοῦται νὰ καταθέτῃ εἰς μίαν τῶν ὑπὸ τοῦ Νόμου
ἐγκεκριμένων Τραπεζῶν τὴν εἰς χρήματα περιουσίαν τοῦ Σωματείου
ἐπ’ ὀνόματί του, λαμβάνων βιβλιάριον καταθέσεων καὶ ἀπολήψεων καὶ
δὲν δύναται νὰ κρατῇ εἰς χεῖρας του ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ποσὸν μεῖζον τῶν
2.000 δραχμῶν.
Τὸν Ταμίαν ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ εἷς τῶν Συμβούλων
ὁριζόμενος ἀπ’ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ Δ.Σ.. Ὁ Ταμίας στερεῖται ψήφου εἰς τὰς
συνεδριάσεις τὰς ἀφορώσας τὰ καθήκοντά του καὶ ζητήματα
διαχειρίσεώς του.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 20όν
Συνέρχονται δύο ἐν συνόλῳ τακτικαὶ Γεν. Συνελεύσεις, ἤτοι μία καθ’
ἕκαστον ἔτος καὶ δὴ ἀπὸ τοῦ 2ου δεκαημέρου τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου
καὶ μέχρι τῆς 31ης τοῦ μηνὸς Μαρτίου. Εἰς τὴν πρώτην τακτικὴν
Συνέλευσιν ὑποβάλλεται ἡ λογοδοσία τοῦ Δ.Σ., ὁ Προϋπολογισμὸς τοῦ
ἑπομένου ἔτους καὶ ὁ Ἀπολογισμὸς τοῦ λήξαντος τοιούτου,
ὑποβάλλονται δὲ ἔγγραφοι προτάσεις ἐκ μέρους τῶν μελῶν πρὸς
συζήτησιν εἰς τὴν δευτέραν Γεν. Συνέλευσιν. Εἰς τὴν δευτέραν Γεν.
Συνέλευσιν ὑποβάλλεται
ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐξελεγκτικὴς Ἐπιτροπῆς,
συζητοῦνται αἱ κατὰ τὴν προηγουμένην Γεν. Συνέλευσιν τυχὸν
ὑποβληθεῖσαι προτάσεις καὶ ἐνεργοῦνται ἀρχαιρεσίαι, ἐκλεγομένης
Τριμελοῦς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς.
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Ὡσαύτως συγκαλεῖται ἐκτάκτως ἡ Γεν. Συνέλευσις ὑποχρεωτικῶς,
ὅταν τὸ 1/3 τῶν ἐκπληρωσάντων τὰς πρὸς τὸ Ταμεῖον ὑποχρεώσεις των
ἤθελον ζητήσει τοῦτο δι’ ἐγγράφου αἰτήσεως ὑποβαλλομένης πρὸς τὴν
Διοίκησιν τοῦ Σωματείου, ὁπότε συνέρχεται αὕτη ἐντὸς 25 ἡμερῶν ἀπὸ
τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως, ἐν ᾗ ἀπαραιτήτως δέον νὰ ἀναγράφωνται
καὶ τὰ πρὸς συζήτησιν θέματα. Τὸ δικαίωμα τοῦτο ἔχει ὁσάκις κρίνει
ἀναγκαῖον καὶ τὸ Δ.Σ..
ΑΡΘΡΟΝ 21ον
Αἱ Συνελεύσεις εὑρίσκονται ἐν ἀπαρτίᾳ ὅταν κατ’ αὐτὰς παρίστανται
τὰ 2/3 τοὐλάχιστον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν ἐκπληρωσάντων τὰς
ὑποχρεώσεις των μελῶν. Μὴ γενομένης ἀπαρτίας κατὰ τὴν πρώτην
Συνέλευσιν συγκαλεῖται δευτέρα τοιαύτη μὲ τὰ αυτὰ ἀπολύτως
θέματα, μετὰ παρέλευσιν τριῶν καὶ εντὸς δέκα τὸ πολὺ ἡμερῶν ἀπὸ
τῆς πρώτης. Ἡ ἀπαρτία τῆς Συνελεύσεως ταύτης δὲν δύναται νὰ εἶναι
μικροτέρα τοῦ 1/2 τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν τακτικῶν μελῶν τῶν ἐχόντων
δικαίωμα ψήφου.
Ἐὰν δὲν ἤθελεν εὑρεθῇ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ ἡ δευτέρα αὕτη Συνέλευσις,
καλεῖται τρίτη ἐντὸς ὀκτὼ τὸ πολὺ ἡμερῶν, εἰς ἣν δέον νὰ παρίστανται
τὰ 2/5 τοὐλάχιστον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν τῶν ἐχόντων δικαίωμα
ψήφου τακτικῶν μελῶν.
Ἐὰν δὲν ἤθελεν εὑρεθῇ καὶ ἡ τρίτη αὕτη Συνέλευσις ἐν ἀπαρτίᾳ δὲν
δύναται νὰ κληθῇ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος πρὸ τῆς παρελεύσεως μηνὸς
νέα Συνέλευσις ἥτις τότε θεωρεῖται ὡς πρώτη, ὅσον ἀφορᾷ τὴν κατὰ τὸ
παρὸν ἄρθρον ἀπαιτουμένην ἀπαρτίαν.
ΑΡΘΡΟΝ 22ον
Αἱ προσκλήσεις διὰ τὰς Γεν. Συνελεύσεις γίνονται ἓξ πλήρεις ἡμέρας
πρότερον τῆς διὰ τὴν Γεν. Συνέλευσιν ὡρισμένης ἡμέρας, δι' ἀτομικῶν
προσκλήσεων καὶ διὰ δημοσιεύσεως εἰς μίαν τοὐλάχιστον ἡμερησίαν
Ἐφημερίδα ἐκδιδομένην ἐν Τρικάλοις. Αἱ προσκλήσεις αὗται δέον νὰ
καθορίζουν σαφῶς: α) τὸν τόπον, τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν τῆς
Συνελεύσεως, β) τὰ ὑπὸ συζήτησιν θέματα, γ) ἂν ἡ καλουμένη
Συνέλευσις εἶναι πρώτη, δευτέρα ἢ τρίτη, καὶ τὸν διὰ τὴν ἀπαρτίαν
ἀπαιτούμενον ἀριθμὸν μελῶν.
Εἶναι ἄκυρος ἡ συζήτησις καὶ ἀπόφασις ἐπὶ οἱουδήποτε θέματος τὸ
ὁποῖον δὲν εἶναι ἀναγεγραμμένον εἰς τὴν διὰ τὴν Συνέλευσιν
κοινοποιουμένην καὶ δημοσιευομένην πρόσκλησιν. Αἱ προσκλήσεις
ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ
Σωματείου.
ΑΡΘΡΟΝ 23ον
Ἡ Γεν. Συνέλευσις τοῦ Σωματείου, ἀποτελοῦσα τὸ ἀνώτατον ὄργανον
αὐτοῦ, ἔχει τὴν ἐποπτείαν καὶ τὸν ἔλεγχον τῶν ὀργάνων τῆς
Διοικήσεως, ὡς καὶ τὴν ἀνωτάτην ἀπόφασιν περὶ πάσης ὑποθέσεως
αὐτοῦ μὴ ὑπαγομένης εἰς τὴν ἁρμοδιότητα ἑτέρου ὀργάνου, ἰδίᾳ: α)
ἀποφασίζει τὴν ἔγκρισιν τοῦ Προϋπολογισμοῦ καὶ Ἀπολογισμοῦ τοῦ
Σωματείου, τὴν ἀπαλλαγὴν ἢ τὸν καταλογισμὸν εὐθυνῶν εἰς τὰ μέλη
τοῦ Δ.Σ., τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Ταμίου διὰ τὰς
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ἐργασίας αὐτῶν, β) ἀποφασίζει περὶ ἀγορᾶς κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων
καὶ ὑποθηκεύσεως τῶν τελευταίων, ἅτινα ἀποτελοῦν περιουσίαν τοῦ
Σωματείου καὶ διὰ πλειοψηφίας τοῦ ἡμίσεως τοὐλάχιστον τῶν μελῶν
τοῦ Σωματείου, ἐγκρίνει τὰς κληροδοσίας καὶ δωρεὰς ὑπὸ τρίτων ὑπὲρ
τοῦ Σωματείου, γ) ἐκλέγει τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. καὶ τῆς Ἐξελεγκτικῆς
Ἐπιτροπῆς καὶ δύναται ν' ἀνακαλῇ καὶ παύῃ ταῦτα ὁποτεδήποτε,
τροποποιεῖ τὸ Καταστατικὸν καὶ ἐν γένει ἀποφασίζει ἐπὶ παντὸς
ζητήματος μὴ προβλεπομένου ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ ἢ τῶν παρ' αὐτῆς
ψηδιζομένων εἰδικῶν Κανονισμῶν συμφώνως τῷ Νόμῳ καὶ μὴ
ὑπαγομένου εἰς τὴν ἁρμοδιότητα ἑτέρου ὀργάνου. Αἱ ἀποφάσεις τῆς
Γεν. Συνελεύσεως δύνανται νὰ καταργηθοῦν ἢ τροποποιηθοῦν ἐν
μεταγενεστέρᾳ Γεν. Συνελεύσει.
ΑΡΘΡΟΝ 24ον
Αἱ ἀποφάσεις τῶν Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον
πλειοψηφίαν τῶν παρόντων μελῶν, ἡ δ' ἐν αὐταῖς ψηφοφορία γίνεται
δι΄ ὀνομαστικῆς κλήσεως ἢ διὰ ψηφοδελτίων μυστικῶς ὡς περὶ τούτου
ἤθελε κρίνει τὸ Δ.Σ. Ἐπὶ προσωπικῶν ὅμως ζητημάτων, ἀρχαιρεσιῶν,
λογοδοσιῶν καὶ ἐν γένει ζητημάτων ἐμπιστοσύνης ἡ ψηφοφορία
γίνεται πάντοτε μυστικὴ διὰ ψηφοδελτίων.
ΑΡΘΡΟΝ 26ον
Ἀπόφασις Γεν. Συνελεύσεως διὰ μυστικῆς ψηφοφορίαςι λαμβανομένη
εἶναι ἄκυρος ἐὰν παρέστησαν κατὰ τὴν ψηφοφορίαν πρόσωπα μὴ ὄντα
τακτικὰ μέλη τοῦ Σωματείου.
ΑΡΘΡΟΝ 27ον
Μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Δ.Σ τὸ τέως τοιοῦτον παραδίδει εντὸς
ἡμερῶν εἰς αὐτό, διὰ πρωτοκόλλου, πᾶν ὅ, τι ἀνήκει εἰς τὸ Σωματείον.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟΝ 28ον
Ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ ἐποπτεία τῆς διαχειρίσεως τοῦ Δ.Σ. ἀνατίθεται εἰς
Τριμελῆ Ἐπιτροπήν, ἐκλεγομένην ἐκ μελῶν δι' ἀποφάσεως τῆς Γεν.
Συνελεύσεως τὴν ἰδίαν ἡμέραν καθ' ἣν διενεργεῖται ἡ ἐκλογὴ τοῦ Δ.Σ.
Ἡ θητεία ταύτης εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν τοῦ Δ.Σ.
Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐποπτεύει καὶ ἐλέγχει τὰς πράξεις τοῦ Δ.Σ.
καὶ τοῦ Ταμίου, ἰδίᾳ ἂν αὗται συμφωνοῦν μὲ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου,
τοῦ Καταστατικοῦ ἢ τὰς ἀποφάσεις τῆς Γεν.
Συνελεύσεως.
Δικαιοῦται νὰ ἐξετάζῃ τὰ ἔγγραφα καὶ τὰ βιβλία τοῦ Σωματείου καὶ να
ζητῇ τὴν ἐπίδειξιν τοῦ περιεχομένου τοῦ Ταμείου ὁποτεδήποτε.
Συντάσσσει ἔκθεσιν περὶ τῆς διαχειρίσεως τοῦ Δ.Σ., ἣν ὑποβάλλει εἰς
τὴν Γεν. Συνέλευσιν καὶ δικαιοῦται νὰ συγκαλῇ τὴν Γεν. Συνέλευσιν
ὁσάκις θεωρῇ ὅτι διακινδυνεύουσι τὰ συμφέροντα τοῦ Σωματείου. Ἡ
Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς συνεδρίασιν ἐκλέγει
τὸν Πρόεδρον αὐτῆς, ὅστις καὶ διευθύνει τὰς ἐργασίας ταύτης.
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ΠΑΥΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 29ον
Τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. ἢ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς παύονται δι'
ἀποφάσεως τῆς Γεν. Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατὰ τὰ εἰς τὰ
προηγούμενα ἄρθρα ὁριζόμενα.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 30όν
Οἱ πόροι τοῦ Σωματείου εἶναι τακτικοὶ καὶ ἔκτακτοι. Τακτικοὶ μὲν
εἶναι αἱ καταβολαὶ τῶν μελῶν, ἤτοι τὸ ἐφ' ἅπαξ καταβαλλόμενον ὑπὸ
τῶν μελῶν δικαίωμα ἐγγραφῆς καὶ αἱ μηνιαῖαι συνδρομαὶ αὐτῶν,
ἔκτακτοι δὲ εἰσφοραὶ, αἱ δωρεαὶ, κληροδοσίαι, κληρονομίαι, ἔρανοι καὶ
πᾶν ἄλλο ἔσοδον, περιερχόμενον εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Σωματείου. Τὸ
Σωματεῖον δύναται νὰ ἔχῃ καὶ ἀκίνητον περιουσίαν, νὰ δέχηται δὲ καὶ
οἱασδήποτε μορφῆς οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν παρ' ἀλλοδαποῦ, φυσικοῦ
ἢ Ν.Π.
ΑΡΘΡΟΝ 31ον
Τὸ Σωματεῖον δέχεται ἐκτάκτους χρηματικάς εἰσφορὰς πρὸς ὡρισμένον
σκοπὸν αὐτοῦ, ἃς δὲν δύναται νὰ διαθέτῃ ἄλλως ἢ ὡς ὁρίζει ὁ δωρητής.
ΑΡΘΡΟΝ 32ον
Τὰ εἰς τὰς Τραπέζας κατατεθειμένα χρήματα ἀναλαμβάνονται δι΄
ὡρισμένον σκοπὸν, κατατίθενται δὲ πάλιν ἂν δὲν χρησιμοποιηθοῦν διὰ
τὸν ὃν ἀνελήφθησαν σκοπόν.
ΑΡΘΡΟΝ 33ον
Τὸ Σωματεῖον διατηρεῖ Γραφεῖον,ἐν ᾧ φυλάσσονται τὰ ἀρχεῖα αὐτοῦ
καὶ γίνονται αἱ συνεδριάσεις τοῦ Δ.Σ. καὶ τῶν Γεν. Συνελεύσεων,
αἵτινες δύνανται νὰ γίνωνται καὶ ἀλλαχοῦ τῇ ἀποφάσει τοῦ Δ.Σ. Πρὸς
δὲ δύναται νὰ προσλαμβάνῃ καὶ τοὺς ἀπαιτουμένους ὑπαλλήλους διὰ
τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ σκοποῦ τοῦ Σωματείου, ὧν ἡ ἀμοιβὴ κανονίζεται
ὑπὸ τοῦ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟΝ 34ον
Τὸ Σωματεῖον ἔχει ἰδίαν σφραγίδα, ἥτις εἶναι στρογγύλη φέρουσα
γύρωθεν τὰς λέξεις "ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ", ἐν
μέσῳ δὲ τὰς λέξεις "ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ".
ΑΡΘΡΟΝ 35ον
Τὸ Σωματεῖον τελεῖ τὴν ἐπέτειον αὐτοῦ τὴν 4ην Δεκεμβρίου ἑκάστου
ἔτους, τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Κατ' αὐτὴν ἡ
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κοσμητεία ἀνατίθεται εἰς Τριμελῆ Ἐπιτροπὴν ἥτις ὀφείλει νὰ
φροντίσῃ διὰ τὴν ὅσον ἔνεστι λαμπράν, ἐν μεγαλοπρεπείᾳ καὶ
κοσμιότητι, διεξαγωγὴν αὐτῆς.
ΑΡΘΡΟΝ 36ον
Τὸ Σωματεῖον δύναται νὰ ἐγγράφηται εἰς μίαν ἢ πλείονας Ἑνώσεις
Ἱεροψαλτικῶν Σωματείων, διορίζον διὰ τοῦ Δ.Σ. τοὺς πρὸς τοῦτο
ἀντιπροσώπους του.
ΑΡΘΡΟΝ 37ον
Ἡ διάλυσις τοῦ Σωματείου δὲν ἀποφασίζεται εφ΄ ὅσον παραμένουν
δέκα τακτικὰ μέλη αὐτοῦ. Ἐν πάσῃ περιπτώσει διὰ τὴν διάλυσιν τοῦ
Σωματείου ἀπαιτεῖται ἡ παρουσία ἐν τῇ Γεν. Συνελεύσει, εἴτε τῇ
πρώτῃ εἴτε τῇ ἐπαναληπτικῇ, τῶν 2/3 τοῦ συνόλου τῶν τακτικῶν
μελῶν, ἡ δὲ ἀπόφασις αὐτῆς λαμβάνεται διὰ πλειοψηφίας ίσης πρὸς τὰ
3/4 τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παρόντων. Ἡ ἀποφασίζουσα τὴν διάλυσιν Γεν.
Συνέλευσις ἀποφασίζει καὶ περὶ τῆς τύχης τῆς περιουσίας τοῦ
Σωματείου.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟΝ 38ον
Ἡ τροποποίησις άρθρων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ δύναται νὰ λάβῃ
χώραν δι' ἀποφάσεως τῆς Γεν. Συνελεύσεως ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ ἡμίσεος
τοὐλάχιστον τῶν μελῶν καὶ διὰ πλειοψηφίας τῶν 3/4 τῶν παρόντων,
εἰδικῶς πρὸς τοῦτο συγκαλουμένης.
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 39ον
Πᾶν ζήτημα μὴ προβλεπόμενον ἢ μὴ ρυθμιζόμενον υπὸ τοῦ παρόντος
Καταστατικοῦ ὴ διὰ τῶν, ὑπὸ τῆς Γεν. Συνελεύσεως, ἐγκρινομένων
ἑκάστοτε εἰδικῶν Κανονισμῶν, λύεται δι' ἀποφάσεως τῆς Συνελεύσεως
ἐπὶ τούτῳ συγκαλουμένης συμφώνως τῷ Νόμῳ καὶ τῷ ἄρθρῳ 21 τοῦ
παρόντος.
ΑΡΘΡΟΝ 40όν
Κατὰ τὰ λοιπὰ ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καὶ τῶν
λοιπῶν σχετικῶν Νόμων περὶ Σωματείων.
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ΑΡΘΡΟΝ 41ον
Τὸ παρὸν Καταστατικὸν ἀποτελούμενον ἐξ ἄρθρων τεσσαράκοντα ἑνός
(41), ἐψηφίσθη παμψηφεὶ ὑπὸ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Σωματείου ἐν
Τρικάλοις καὶ ἐν τῷ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σολωμοῦ αριθ. 4 Γραφείῳ, ἔνθα
συνήλθομεν εἰς συνεδρίασιν, καὶ ὑπογράφεται ὡς ἕπεται.
Ἐν Τρικάλοις τῇ 23-10-1977
ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ
Ονοματεπώνυμον - Υπογραφή
1) Κουτῆς Ἀθανάσιος
2) Ψάλλας Χρῆστος
3) Κατσιαμαντὸς Βασίλειος
4) Ἀμβράζης Δημήτριος
5) Βουλόγκας Γεώργιος
6) Κούτσικος Ἀριστοτέλης
7) Λώλης Γεώργιος
8) Γεωργιάδης Νικόλαος
9) Ταπὲς Βασίλειος
10) Μάστορας Νικόλαος
11) Μπρέλλας Νικόλαος
12) Καράσης Νικόλαος
13) Κωστίκας Κων/νος
14) Ἠλιάδης Κων/νος
15) Νταλάσης Πολυχρόνης
16) Μύρικνας Εὐάγγελος
17) Καρατζᾶς Σωτήριος
18) Λάσκος Βάϊος
19) Βασιλὸς Ναπολέων
20) Μπαρούτας Φώτιος
21) Μπαρτζιώκας Νικόλαος
22) Ἀγγελάκης Ἰωάννης
23) Παπαχαραλάμπους Γεώργιος
24) Νταούλας Εὐάγγελος
25) Παππᾶς Ἀθανάσιος
26) Καραλῆς Ἰωάννης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 657/1977.
Πληρεξούσιος Δικηγόρος κ. Χρῆστος Ψάλλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΕΙΣ Η.Υ.: Μιχαὴλ Μιχαλίτσης.
Ὅ,τι ἀκριβὲς ἀντίγραφον ἐκ τοῦ πρωτοτύπου
(φυλάσσεται εἰς τὰ Γραφεῖα τοῦ Σωματείου)
Τρίκαλα, 28η Μαΐου 2011
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου
Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς τοῦ Σωματείου
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΦ. ΝΤΑΛΑΣΗΣ
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