
τΘ ι/AτA2-r Aτluo ToΥ ZγaaaΥΓoΥ νl A,2
ongz E*eι uAτAτ€ΘEι 2τo nP9τo^ιL1'ro {auNοι/
A.ι' onoY τo nρoι4*Θ€'fiuunLιξ.

t(AτAΣTATlΚo ΣYMoΓoY AΠAΝΤAXoY inAΓoYΛlAλΙlTΩΝ

KEΦΑΛΑΙο A'

E[]ΩNYM'A - EΔPΑ - ΣκoΠοΣ _ MEΣΑ

Ιδριiεταl Σιυμoτεio με τηv εn'ωvυμiα ΠΑΝEΛΛΗNΙιDΣ ΣYΛ^oΓΦΣ
MΑΓοYΛ,ANΙτΩΝ με iδρα τηv Aθηvα.

AβΘρo 2q

ΣκoπoE του ΣυM6γoυ εivαl :

Α- Η oυorrεΙριυση τωv απαvrαΧoΟ Mαγoυλαvlτιi.lv για τη δlmηρηαη καl
εviσXUση τou δεoμo0 τουζ με τo 1ωρ16 καl μπαξ0 τoυq.
B. Η δIατηρηoη καl δlαoωoη τηg πολτlαrlκηE κληρovομlιig , τωv εθiμωv καl

ταραδ6oεωv καl η προβολη του τoπlκoι] πoλτioμoli τηg rδlαiτερηg jiατριδαζ
μαζ.
Γ Η ουvεργαεriα με τα 6ργαvα τηg τoπlκηg Aυτoδloiκησηζ (Τoπrκ6 Συμβoυλlo ,

Δημο Bυτivα6 ) , Νoμαρxiα καl Δημ6olε9 Yπηρεoiεg γlα τηv βελΤiωση τωv 6ρωv
δlαβiωoηE τωv κατoiκωv τoυ Xωριο0.
Δ. Η εκτdλεoη κolvωφελΦv €ργων σ.α Mαγo|]λJαvα.
E. Η δκiδoαη τoυ τrvεuμαrog τηg αMηλεψriηζ Kαl τηζ αMηλoβoηθεlαE μεταξιi
τωv μελιi.lv τoυ.
Στ. H καθriρωoη ηθlκο0 η uλlκoυ επαivοu oτoυ9 μαΘητ6E που κατdγοvταt απ6

τα Mαγoι!λαvα
Z. o Σ0λλoγog oφεiλa vα arrιiεl aπ6 κdθε καl με oπoloδηπoτε τρoπo πoλrπκη

αvciμlξr1 η εκδηλιυoη.

ΑρΘρo 3.

Α. Η διοργαvιυoη bυvεδρiιυv , διαλiξεωv, εκ9dοει:v, εoρτιilv . εκδρομιi..lv ,

oυγεατtαoειr.lv καl dλ.λιυv τroλπlorlκΦv , μoρφωτlκιilv καr ψυxαγωγ,<ιi.lv
εκδηλΦoειυv τιυv μελιiv τoυ Συλλ6γoυ αMιi καl η ouvεργαoiια με'i,λλα
παρψφεμiπ οκoπτυv αιυμαεiα.
E. Η Eκσοοη εlημερωτlκιiv lελτiωv, εφημερiδωv, βlβλiιυv, iλλu:v εvτυπιυv,

κλπ.
Γ Η ηθκη κα uλrκη α.l1πταρdαrαoη καl ιrπoατηρlξη τιυv μελΦv τoυ ΣυMoγoυ.
Δ. Η δημιoυργiο E1rnραπυv με,\€τηg , πρoβoλ(g καl εi_riλUσηζ πρoβλ|μiτωv
toυ 1ωρroi και Παραpτημοτωv τoU Συλ,λ,6γoυ.
Ε. H μελθτη τοιι ΧιioοιJ καt τηg πεprοxi:g τωv Μαγoυλrαvωv απο αρxαloλοylκη

loτορκη , πολmο-rrκη , λαoγραφlκη καl τουριαιlκη ιiτrοΨη.
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αlτησεωv, αvαφoριjJv κοl UπoμVημdτωv, πραγματoπο[ηση}'."F 
:ι?:.1ΙT-rr'rαρααrιio.εωv καl δlαβημ<iτωv onE αρμ6δrεE,iρ1ε6 y,α 

'η,;;f ενημερωση τοUζ Kαt επiλυoη τιοv πρoβλημιiτωv πoυ αvακιjπτδr, iα, αφορο8v
τo Χωρt6.
Ζ' Η oυvεργαοfα του ΣυM6γoυ με dλλουg φoρεiE που 61ουv παρ6μοroυg

οκοποι3E-

KEΦAΛΑΙo B'

MΕ^H-ΠoPo,

AρΘρo 4.

Τα μEλη τou Συλλ6γoυ δlακρivowαι oε Ταrπκιi , Eκτακτα καt Eπiτtμα

:c} 
ταΙΙΙd μελη μrrroρo0ν vα γivoυv με_αiηση τoυ6 oλol 6oοt κατιiγovταt απ6 τoXωρt6 Mαγoιiλtαvα , οποuδηποπ τηξ'Eudοcis η τi1| la,ιoοαπηζ iαr αv 

_ - --

Ι1lΨ9Υ.: 9ll.δη dαοl fxoυv γεvη-θεi αrα Mαyo,:ιαvα η oooi εxoυv fαrω και
l1"^:]:*Ψr" γovεα τoUζ, η ακ6μη μ6vο κfπorov απιi:τεpov αvr6vταoτolοUoηποτ€ φυλoU καΙ βαθγoιi , πoU εΧουv yεwηΘεi ο-rο Χωρ16 αυτ6 ' καΘιbgκαl οι ο0ζυγoi τoυg , εφ6oοv- i.xow oυμπξριb"r, 

'o 
l Φε'η ,,ii ηΙffi; ;;'καl €χουv καταβdλa τo δiκαΙωμα.ηE rλραb{g τoξ' -

j^Ξ::y":.lψ. ::r^Ι:t9voυ *,iiηιjυi,"o-λ; ;;'η Γεvικη Συν6λευoη τα
α-Ι Uμα. εκεΙvα ποU πρoσεφεραv εξαlρετlκ€g υπηρεoiεg αro Σ0Μογo η αrα 

,

Mαγoιiλlαvα η αrηv Πατρiδα καl τηv κolvιJviα. 
"

Γ f κτακτα μ€ξ τoυ ΣυM6γou γivovrαl , κατornv αποφιioει-r;q τoυ Δ.Σ. πουεγκρΙvεταl αrrδ τη Γ.Σ τα Φloμα εκεivα πo, ,oρεioru Gηρεoiig oτo :ιiuδγo ηαrα Μαγοtiλrανα , dαrω καl αv.δεv καrιlγovrαl , αio τo iωρrο αilτο.
A.}j:,:γ:. y: .Ψ:_^* μEλη δεv μεid1orr'-η λ.r*η"η τοl ΣυM6γοu
o. Uvαταl oμιιJζ vα μεTεχoυv αrlE ΓεvlκEg Συvε,\ειioεlE αυτoι1 ' ,,ιυρig ο,καωμα
Ψηφou.

ΑρΘρο 5,

ΔΙKΑΙa!Ι]ηTΑ & YΠoΧΡpο"glΣ ME^ΩΝ

Κtiθε τακτtκo μilog τoυ Συ.,..;iογου

A foa δlκαiιομα να ouμμε;€Χa αrig Γεvrκξ ΣuνελειioειE , vα παiρvει μfρog αιlgοuζητηοεlg και πζ Ψη_φoφορiεg , vα εκλiγa καl vα εκλ€γjται *oruo εκrλεi ,,gατoφαο.εrE τηg' ΓεuηE Σuvε,λεioειυE κοi τοu Δ,o,κηr,*δ,j irμβ";;;:oυμuετfxowoE γwlκα αιg oπαεοδηπorε, o.',μφruo μ. - [,Ι,"-"riο ,δροcrrηριδητεg του Συλ.λδγoιl.
Β ε1εl ιrπo1rευoη vα εκΓτληρdJνε τlg κατ €τog oικoνoμlκfg τoυ εroφoρEq προgτο Σ0Μογo δlαφoρετlκιiQε Φ μrτoρ€.δεΙ vα οσκηοεr τα'δlκαiLlματc τtJ.



AρΘρo 6.

ΑΠoXΩPΙ_lΣH MEΛΩΝ * ΔlAΓPΑΦΗ

Α.. K<iΘε μ6λo6 του- ΣυΜ_6γου μπoρεΙ vα απoxωρηoεl crπ, αυτ6v 6ταv τo
Uε^ησεl. lηv αποΧωρηση τoU Tη δηλΦvεl εyγρdφιυζ αro Δ.Σ. τρεΙc (3) ufivεc
ΤοUΛαΧlστοv πρΙv απδ τη ληξη του λoγlαrlκo0 dτοug καl loxιiεl γlαiδ iJ,ιdq '
αUτοU.
B- Πα vα δlαγραφεi ivα μ€λog του ΣυM6γοu xωρiE τη θ€ληαη τoυ Θα πρ€τεt

oυvεlδητd vα αvτlτΙθεταt αroυ6 oκoπoι-iE τoυ ΣυΜ6γoυ καi ιrrlq εv6ργεlεi τωvoρytivωv αυtοιi. Η_δlαγραφη του απoφοoι1εταl απo ,|u 
-.ε. 

*orο.r,,
πρoτιioειυg τoυ Δ.Σ. Η επαvεγγραφη τoυ δlαγραφivτoξ μfλoυg απoφαoiζεταloπo τηv Γ. Σ. oτηv o#*-Θα ,,ρdoφ,iγi,. -' l r - τ -' ' -) T'

AρΘpo7o

ποPol ΤoYΣYMοΓοY

Π6ρo; τou Συλλ6γoυ εivαl :

Α. Τo δlκα[ωμα εγYραφηζ κιiΘε μdλoυE
B. ot ετηαrεE εloφoρ€g τωv μελΦv.
To-δlκαiιυι.:α εγYραφηζ καl ol ετηαlεg εroφoρ6q τωv μελιbv καΘoρΙζovταl μεαπ6φαoη : cυ Δ. Σ.
Γ_ 

,ol 
πρoαlρετlκig εloφoρ€g καl οr δωρε6E τωv μελΦv καl τιυv φλωv τoυ

Σuλλ6γoυ.
Δ. Tα foοδα τα.lv voμiμωv ερdvωv.

! Τ-α ε9oδg απ6 κληροδοoiεE, κλncοvομliq καl δωρεθE.

'Στ. 
Τα 6o-oδα απ6 λαxεnφdρoυg.αγoρΞE , εoρτ6E , ουνεcrπαoεIg , εκδρoμ69 καlλοtπεg εκδηλιlοεiζ καΘι.Οζ καl.οrπ6 ηv πii,ιηo.η εriο.,ωv, βιβλilωv.Ζ. oι επr1ορηγηoεlg , επtδoτηo'εlE ,οωρεfg καr καrd oπorovδηπoτε .;16πo

Tαρ9Χf' τoυ-Δημοoiou fi dΜωv Nομlκιilv ΓΙροοιilπωv , δημoδiοu ξ καl lδIωτIκουΔtκαiου ( ΤρfrπεζεE κλπ).

AoΘoo 8ο

rΙMHTΙκΕΣ ΔlAκΡlΣEΙΣ

Α. Eπiτψ:α μiλη κα"l εrτiτlμοr Ιρdεδροl του ΣυΜ6γου , γivοvrαl απo;ηv Γ.Σ μετd
:-:..T|-c :::!-]o_, 4 Σ , τo!οgγα το,-,l εxoυv οuμραiλεr ouααατrκα γlα τηv
ετπτε Uξη τωv σκοπΦv τou ΣυΜ6γoυ καl τηv αvαi-rτυξη lτlv Mαγoυλ&ιυv.'

^ 
9 

.:1r]γ."! n|-c1δρ5 fuε: eiκα[ιωμo vα παρευρioκει;, -;ζ;;;;λf .ou
Δ. Σ. Χtυρ,ζ ομωζ c:κciωμα υ,ηφoU.
B. Ιlεγαλοr ευερ,;dτεg τoυ ΣuM6γοu oνομιiζοvταr cΓΓΙ6 τηv Γ.Σ. μετd ατ16

τrρoταοη του Δ.Σ. εκε.ivοl πou πρoodφεραv αro ΣιiMoγo'αQoλογo 11ηματlκ6πooC n oημαvτικηg αξiα6 , πρdγματα η_ιnηρεοiεg.



KEΦA^Αlo Γ

oPΓANΩΣΗ - ΔlolKHΣΗ ΤoY ΣYΛΛοΓoY

AρΘρo 9'

γιο'τηv περiτπιυση αUτη απ6 τα μiλη τηg Γ.Σ. o Πρ6εδρoE τηg θ€τεl γtα

oPΓ.AΝA τoY ΣYMoΓoY

pPYαvα τoυ ΣυΜ6γου εivαr : α) H Γενlκη Σuvfλευoη , β) To Δlolκητικ6
Συμβo0λο κα γ) Η Eλεγκτlκη Eπlτρoτη.

ΑρΘρα 10"

ΓEΝ'κH ΣYΝEΛEyΣH

1. Η Γ.Σ εΙvαι τo αvιbτατo καl κυρiαρxo 6ργαvo τoυ ΣυΜ6γoυ.
Συv€ρxεταl τακτlκιi μlα φoρα τo xρ6vo , κcrrd μηvα lαvoυαρlo , γlα vα εγκρiνεl
τov πρofrπoλoyloμ6 τoυ €τουE. Kατ' αυτηv γivπαi καr η κoπη τηg
πρωτo1ρovlατlκηζ πiπαζ.

Eπio'ηg τακτ:κιi ouviρ1εταl αvd 6lετΙα κατιi μηvα lαvoι.,dρto η Φεβρoυdριο γrα
η διεν6ρvεtα αρxαlρεσlιi}v'1Tρoζ αVdδεlξη vdoυ ΔlοικητrκοΟ :υμρoυ,tioυ (λ.:j καl
Ελεκτlκηg Eπlτρoπηq (E.Ε).

2 Eκτακrα αuγκαλε[τα_6ταν κρΙvεt τoιjτo oκ6πtμο το Δ.Σ η oταv τo ζητηo'εlE.Ε η τo ζητηoouv 2Ο τoυλιijlcrrov τακτrκd μ6ξ με €γγραφη αiτηoη , οτ.ηv 
'

oπo1α αvαγρ<iφετα! Kαl τo θEμα που επlθυpo0v vα oυζητηθεl :τηv περirπωoη
αυτη τo Δ.Σ εiναr ιπτ;ρειυμfvo'vα ouγκcλioεl τη r ε μεοα oε δ€κα τrivrε (15j
ημΦεζ crrro τηv ιrπoβολη τηg αiτηoηE

3. Η Γ.Σ βρioκεταl oε απαρτΙα αν παρευρiοl:ovταl o,αυτξ τo 1/3 τωv
ταμaακιilg εvημερωv τακτlκιilv μελelv_ Σε περiπ'u,ση μη απαρτ[αE
επαvαλαuβtirrεrαl αυτη μετd απ6 oκrιn (8) ημ€ρεq αrοv iδro xΦρo και 1ρ6vo με
το iδια θEματα τηg ημερηorαg δrdταξηg με οοαδηπoτε μfλη κcil til *ναι iταροι.lα,
επφυλαooομεvη6 τηg διαταξεωζ τηζ παραγρdφου 6 του επoμιivου ιiρθροu 11
ΙoιJ παρ6\rΓξ-

4. Η ημερoμηviα οιiγκληoηg τηg Γ'Σ. αvακorvιivεταl στσ μdλη 15 ημ€ρεEπρlv με γρcrrπη ττρ6οκληoη τοu Προ6δρου καt του Γεvlκoιj Γραμμω'Eα ioυ Ι.Σ. .

αrηv οπoiα αvαvρdφεταt o τ6τro9, o 1ρ6vog καt τα θ€ματα τηg ημερ(o;αE
δοταξηg καr η oπoΙα απoαr6Μεταt σε 6λα τα μiλr1 η δημοoιiιiεioι'οi μilo
ημφRαο Εφημερiδα πoυ εκδiδεταl αrηv Αθηvα.

5. TιE εργαoiεg τηg Γ.Σ. δtευθιjvει τρμεληg επ;τρoτr[ πoυ εκλtyπαr aδικd

αυζητηoη τα θ€μαrα τηq δtαταξεω6, δlευ6Οvεl τη σUζ1τηση καt δ[vεt



i

κσ, σφαlρε[ τo λ6γo αrouq ογ}1τεs, θdτεr oε ψηφοφoρiα τ16 πρoτdoεlg καlυπoγρciφεl μαζΙ με τα δΟo υπ6λolπα μεiη 
'o 

iiil*i"Ξiη6 orvεορ,ιiαεωg.

Αρθρo 1lo

APMοΔIoTΗTEΣ ΤΗΣ ΓEN'Ι(HΣ ΣYΝE^EγΣΕΩΣ

H ΓΕΝlκH ΣYΝEΛΕYΣΗ

i Ξ:}:γ:: γ"_:l,τρoπη πoυ δlευθιjvεl τlE εργαoiεE τηg.Ξ' trYκρlvεl η απoρρiτπε| τoν crrroλoyloμο τoυ aπερx6μεvoυ Δ-Σ. καlαπαλλdooεr αυτ6 απ6 καΘε ευθιivη ,ιrμδ;;;;;;itκΘεoη τη6 Ε.Ε.i tT?:::l*'' yji]!: 
-1Ψ19η 

4 Φi;ffi H,,ρl'ολloγ,oμoο
:. :Ψγ., 19 με^η Τηζ Εφoρευτlκl]6 ΕrπτρorηEο. ΑπoφασiζεΙ γlα τηv δlαγραφη τωv με,\ιilv τroυ πρoτεivοvrol σπ6 τo Δ.Σ.6. Eποτπε0εl καl ελEγxεl' ro Δ,b,*η',*d irμβoι-rio' δi or.oφooiζεt γtα τηv

Ιs1r]} J:;J'iαπουδαΙo 
λ6γο,. o"'ο'oi,.ρ JλJγ, 

-ρ 

oΞ.ios r.ραρodηE'
7- Απoφαoiζεl γlα τηv τρoπoπoiηoη τoυ Kατααrατlκου τoυ Συλλ6γoυ. Στηvπερiπτι.,.loη αυτη απαtτεiταl orr"ρrio io, r. ior1?ll-J" τωv ταμεlαKΦζ

:",,?fffi,j'rΥ:γuffiH,: *'τlκωv με'ιι;'v ;;;;;;;;""η vα λαμραvεταl με
8' ΑποφασiΦl μα τηV δlα]γon τoυ Συλλoγoυ με τηv iδlα crπαρτ[α καl
^ 

πλεloψηφ[α πoυ προβλEπεταΙ yiα τηv 
'ρoπbπoηoη,iοi Καrααrατlκo,j.9' Απoφαoiζεl γlα καθε θεμα, πoυ οε, αvαγροφεταiiη, ημ.ρηo,α δrαταξη,

. 
αv ζητηθε[ αυτ6 α116 τo 113 τιυv μελΦv τη;i.i. '''"' "'

'i^' 1:]^:y""φl για το θdμα πo, bε, α',ηκ|i ρηlΦE *.;., αρμoδloτητα d,r,\ουoργαvοU.

. A'ρΘρo 1f
ΔlolKHτ|κο ΣYλ{ΒοYΛJo

1. o Σ0Μογοq δlο'"Ψ:Ψj εrΓrαμ9€ζ {7) Δ.Σ. πoU εκλξποl α116Γ.Σ. αvd δlετiα crπ6 τα τακτtκd ,rr" -^,ΙJi^','j*i:j -

ΞΨoγo.,;;ir;;Η,*';-r-x!1J,,E'#ιi'-E}lffi ;:ffi,;.;.Γ. Σ. εκλfγoviαr εκτoE απδ τα ;ακτlκd μiiιη ,δ,r.λ.i. .αiτρic 1s1αvαπληρωμαπκd. Mελη τωvΔ_Σ ."λεy";;;a; πiυ rα.uρ<ivoυv πg
^ 

περtooδτερε6 fγκυρεE ψηφoUζ.

i:' ^ '--' 
α εκiεYεντc μελη τoυ Δ.Σ. ouγκαλοι3vταt εvτοg (1Ο) ημερ(v αποTην ημερα τηg εκλcγηq'ou.:!l]3 

Ψ1.iρ*αη"η 'ou_ii"oiη'φib"-oq 
-

ουμβoι!λου' γlα va αυγκρoiηοoι.rv cυτo οε ειγ-c i*l.y.*, μ μυαlικηυηφοφορΙα τo Προεδρc τov Αrrrπτροεδρo ;'irλ]οiλμμΦεα. τοv]αμ[α καl τov ΣΟμβoυλl Τ0πoυ καl Δημooiυv Σγiοεων-
, 
j; ..'" i:, }TT':"J::ry.ρlT1 l n ο *;;; ;" ο υ g τ ο υ Δ Σ τ η veεοη'o,καlα.ηαμβ&ε,τo'Φτoαv-#,ιηρλλ*,iHr$&"il""l},jiii#;,1,],l



Δ.Σ. γiνεταl αv απoxωρ{oεl g116 αυτ6 o Πρ6εδρο9' o Αvτrπρ6εδρo6, o Γεvlκdg
Γραμματdα6 η o Ταμiαg.

4'. Mετιi τηv oυγκρ6τηoη τoυ Δ.Σ. oε oΦμα γlvεταl η παραλαβη τηq
περlουo[,αE του Συλλ6γoυ απ6 τo απερx6μεvo Δ.Σ. με τη ouvταξη nρrr.l*bιιou
παραδ6oεωE καl παραλοβηζ.

AρΘρo 't 3o

ΔlolKΗΤlκo ΣYMBοYΛlo

1- Eργo τoυ Δ.Σ.

! 1ηψη καl εκτfλεoη αποφdσεωv γlα τηv πραγμ<i'ωση τωV oκοπΦv τoυ
ΞΨ6γ9, καr η εκτEλεoη τωv αrroφιioεωv iη9'Γ.Σ.
H δΨxεΦlση η6 περlouo[αg τoυ Συλλ6γoυ. 

'-

Η o0vrαξη τoυ ετηotου πρoυπολoγloμoιi.

oλa τα p€ξ τoυ Δ'Σ. πρooφ6ρoυv τηg υπηρεoiεg toug διr-lρειiv. H dvευ
o-oβαρoυ λ6γoυ crπoυoΙα6 μiλoυE τoυ Δ.Σ. απ6 τρε9 1ο1 oυvεxεig η εrrΙ €ξr(6) oυvεδρldοεtE αυτo0 αποτελεi λoγo απομακριivoiωg του απ, lιiτo με 

'
απoφαoη τoυ Δ.Σ.

2. - ΤοΔ-Σ. owεδριdζεl τακπκιi μiα φoριi το μηvα καl ξκτακτα 6ταv κρiνa
τηuτ^o oκ6πlμo o-Πρ6εδρo9 τou Συλλ6γοu η τo gητηooυv δ0o [2] τoυλιixrαrοv
oιiμβoυλοr αuτοιi.

- ' Το Δ.Σ. βρΙoκεταl oε αταρτiα oταv παρευρ[oκovτα τfoαερα (4)
τoυλαμαrοv μfξ τou"

ot απoφdoεg τoυ λαpβιiv-ovrαl με φαvερη ψηφoφoρiα εκτ69 ιrπ6 τηv
εκλογξ-τoυ Πρo6δρεiου η αι, πρ6κεlταl γlα πρoαωπκ6 οι;μα οταv ξητηοεi ioΟτo
cΓrr6 τρΙια (3) τoυλιi;lοτov μελη τoυ, oτ6iε γivεταI με μrαr,iη ψηφo,ioρiα.ol αrroφdoεE του λαμβιivovrα με απ6λυτη πλεloψηφlα. iε ττiρiιπωoη
tcοqηφ[αg ιrπερlα1ιi9 η πρ6ταση ιrπiρ τηq oπoiαg ψηφιoi δ nρoεορoξ. τ6
o'υvεδρtαοεIg τoυ Δ-," ιrπoρο0v vα παρακoλouθojv'καi τα με,ιη τoυ'ευr,l,6γου
:αμεIακι.Llg εvημεμυμivα.



B. Εκπρoαωπεi τοv Σιiλλoγo εvιi.lπlοv τοu ΔημοoΙωv αρxιilv καιδlκαcrrηρΙωv καl εvΦπlov.τωv Δημooiωv ορyor"μ;ji *rr Ιρcrπεζων.
,...._.-Ι.-1oγoδoτεi αrη ΓΣ. γrα λoγαρrαolo'ou a i. καl θ€τεr ο,,αυτην γIα
:::Ψ1]" πεπραγμivα αυτo0 καθιilq καl iov lοoλoγloμο καl απoλογtoμo καΘεχρησεωζ.

Δ. Yπ-oγρ<iφεl μαζ με τοv Γεvκ6 Γραμματ€α κιiθε εξερx6μεvo €γγραφoκαι τtg εvτoλfg πληριυμdg πρoq τov Ταμi,α. 
' '

E. Θεωρεf τα διπλ6τυπα ταJv εlσπρdξεωv
ΣΤ. Eκτελεi γεvlκιilg τα uπo τoυ Νδμου καl του παρδιrrο9 πρoβλεnoμεvακαθηκοvτα.

AρΘρo t5"

κΑΘΗκoΝΤA t]PοEΔpoY

o- Avτιπρ6εδρoζ τoU_ .Συλλoγoυ αvαπξριlνεl τov Πρ6εδρo oταvαπoυolιiζει η εμπoδiζεταl γlα δlιiφoρoυξ λογοrg vα [oκηr., 
'o 

*oοη*ouiα ,rir.-'

AρΘρο {6"

KAΘHκoΝΤΑ ΓEΝlκοY ΓPΑIι'MΑΤEA

o Γεvlκ6q ΓραμματdαE τοu ΣυΜ6γου:

3 :'.^rl-1g9:, 
τη oφραγiδα και τo αρ1εΙο του ΣuΜογoυ.

tJ.Kρατεi τα πρoκτlκιi των oυνεδροoεωv τoυ Δ.Σ καl φρo\rΙι-ιl Yια rηVυπoγραφξ τoυE.
ΓΔlεξdγεl τηv αλλnλογραφiα του ΣυMoγου, ιπτογριiφεl μαii με : οvΠροεδρol<αθε εξερx6μεvo ,Yγη:l9 καl τlζ-εwonfi πληρωηE προq τov Ταμiα.Δ'Tηρεi τo μητρωo τυ.lv μελΦv τoυ iυMdγoυ καi'α.ι,ηd 

-ρ,ρxα 
orroο. 

-'-

orru -rlo!ftrlκo 
Γραμματ€α κι-riλυdμεvο αvωτrημnuil oυμρ."ioi 

"", oiq.ro,

AρΘρo tΡ
κAΘΗl(cΝTA TΑMΙA

o Ταμε[α τoυ ΣυM6γoυ :

Α. ΤηρεΙ το βlβλiο του ταj:εjoυ καl αυι.rdocε: τov loολoψoμο καr crτολoγι'.μδκιiθε 1ρηαεωg-
B. Δlε'yεργεΙ τlg πληρωμει uε εvrολη τοil Γlρoεδρou καt Γεικo0 Γραμματεα.Γ. Κο ν . l τIE ε loτrραξεr g με-δmλ6τιπτεg . φdγδ:;;; ;;εξεlg πoυuπoγραφovταl απ' oυτ6v.



Δ. Kαταθdτε: γlα λογαρlαcrμ6 του ΣυMδγου σε ΤρdTrεζεζ τq ΧρημαΤlκd πoσd
πoυ εtσπρdTτovΤαl.
E. Φdρvεl στo Δ'Σ. κdθε tρiμηνο , oε o0woμη fκθεoη . τηv olκovομlκη
κατιioταoη του Tαμεiοu.
Στ" Eκτελεi γεvlκιr.lg τα υπ6 του
καθηκovτα.

Ν6μoυ καl τoυ παρ6woE πρoβλεπoμεvα

Τov τομiα κωλυ6μεvo αvαπληρΦvει oιiμβouλog που aρiζε.ται ατ6 τo Δ.Σ.

AρΘρo 18"

κAΘΗκοΝΤA ΣYMEoYΛoY ΤΥΠoY & Δ}lMoΣlΩΝ ΣΧEΣΕΩΝ

o Σσμβουλog T0που καt Δημοoiωv Σx€oεωv τoυ Σuλλoγoυ :

Δ' Φροvτζεl για tηv εvημfρωoη τoυ τ(tπoυ oε Θ6ματα πoU αφoρo8v τoV
Σι3Μoγο καt τo 1ωρ16.
B. ΣυγκεvτρΦvεl τoπtκιj Eyrιrπα καt βrβλiα καl εivαl uπειjθυvoE τηg βlβλnΘ(κηg
τoυ Συλλ6γoυ.
Γ. EπμελεΙταl γlα τηv oργdvωoη δημοo.Ιωv εμφαvΙoεωv καl εκδηλιloεωv τoυ
ΣuΜ6γoυ , κdvovταE 1ρ€η τελετιiρxoυ'

ΑρΘρo 19"

κAΘΗκοΝΤA EΛΕΓκTlΚΗΣ EnΠΡοΠΗΣ

Η Eλεγκτrκη Eπlτρoπη εivαι Τρlμεληg καt εκλfγπαl ταυτoxρoνα με τo Δ_Σ.

' Εvεpγεi τov δlα;εlρlαrtκ6 €λεγxo Τηζ δlετiαζ καl oυπdooεi'εκθεoη η oπoiο
δrαβdζεταl αrη Γ.Σ.

Η Ε:E ετoτπευεl καl παρακoλουθεi τηv δρ<ioη τou Δ.Σ. , ελEγxεr τα ββλiα καl
λαμβιivri γvιiloη τωv πρακτlκιi-lv και τηg α)ιληλoγραφfαE- Σε περiιπιrlαη'πoυ
δlαπlοiωo'ει ooβαρ69 αvωμαλiεg η παραβαoa6 τoυ Δ.Σ , oιlι.τiooει €κ'gεση τηv
οπoiiα υπoβdΜεl αro Δ.Σ. EΦ η αvωμαλiα oυvε1'lβταr ouγκαλε[ταl Γ.Σ οπoL
γΓvεταt c υζtq1φ τοu ΘiματoE' κοl λαμβclvov;αl απoφ<ioεrg.



κEΦA^.Alo Δ,

ΑPXAIPΕΣΙEΣ - BιBΛlΑ _ ΣΦPΑΓlΔΑ ΣYMoΓoY

AρΘρo 20"

ΑPxAιPEΣlEΣ

AρΘρo 21'

BlBΛlA ΤoY ΣYΛΛoΓoY

o Σθλλογog δlατηρεΙ ιrrrο;ρειοτlκιi τα κΦrωθl βrβλiα :

BlβλΙο πρακtlκΦv c;'υvεδριdoεωE tη6 Γ.Σ
Btβλio πρακτlκΦv oυvεδρlαοεωq τoυ Δ.Σ"
ΕtlβXo μητμiου μελιbv.
BιβλΙo εo6διυv - εξofulv.
BlβλΙο υλlκoιj.
Brβλiο πρω:οκoΜου αλληλoγραοlαg.
BtβXο διυρητιilv ' ευεργπιilv, κλπ.

A.pΘρa 22"

ΣΦpAΓtΔΑ τoΥ ΣΥΛΛοΓοY

Αvti δtετ[α καl κατd μηvα Ιαvουιiρlo η Φεβρoυdρro oυγκαλεiταl oτηv ΑΘηvα
Γ.Σ. με oκoπο τηv εκλoγη vEoυ Δ.Σ. καl E.E. Η αvdδεiξη τωv μελιilv γivλr
με μυoτlκη ψηφoφορ[α απ6 τα τακτlκci μfλη τoυ Συλλ6γoυ.
o'ι υποψηφι6τητε5 τιεv μελιiv υποβdλλοrrrαι εγγρdφωg'πρoq τo Δ.Σ. πfvτε
(5) τoυλιixlorov ημfρεE πρrv απ6 τηv ψηφοφoρΙα.
Τηv ευθ8vη γlα τη δlεξαγωγξ τωv αρxαIρεαΦv dxεl τρrμεληE Eφoρευτlκη
Eπlτρoπξ πoυ εκλdγεταl απ6 τηv Γ.Σ.
H Εφoρευτlκη Eτnτρoπη εκλ6γεt τov Πpοεδρo Kαl τοUζ Γραμματεi6 αuτηg 

'
9l-oπoio1 δεv ilπoρo0v να εΙvα καl ιrπoψηφlοr γlα oποιοδηπoτε oυ!ρoι,ιro.
3.Τα- ovοματα τωv ιrπoψηφiωv μελιiv γΙα τo Δ.Σ. καl E. Ε. αvαγμiφδνταr oε
κolv6 ψηφοδdλτto καΙ με απ6λυτη αλφαβητrκη oεtρd καl ψηφζοvταr μεorαuρoυq προτiμηoηg' Σε περiτπωοη lο.oψηφiα6 η σε|ρα' iπlτυxΙαg
κ^αθορlζεταt με κληρωοη. Πα το Δ.Σ. εκλfγοvται 

"τrα 1z1 τακπκd καl iρi*α
(3) αvατληρωματΙκd με-λη.

Πα τηv E.E εκλfγovταt τρiα (3) τακτlκd και δΟo (2) αvαπληρωματlκιi μiλη.

1.

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7-

o Σ91}9YΤ-%:99P"Yφ κυκλrκξ, αrην οπο[α εivαl γρα;':μ€vη η επωνυμiα
του ΣYΛΛCΓoΣ τΩ}J r.ΠΑΝτΑxoY ΜΑΓoYΛΙΑNΙΤΩΝ καi η 1ρovολογiα
ιδρ0oει:g τou 1949. Στo μ€oc αιrηg εiναl 1αραγμ€νη η εκ6vδ iοu Tlμioυ
Πρoδρ6μου, που ε[vαl καlο Πρoαrι!:ηg τoυ Συλλδγoυ.



κEΦA^A'ο E'

MξΤABAΤιKΕΣ Δ,ATΑΞEiΣ

Aρθρo 23"

ΔΙAΛYΣΗ ToYΣy^ΛoΓoY
Η δ<iλuoη του ΣuM6γou crn

r#*lir*,*,'*,#,nβx'r+:ft ε*iξξ*ffi -
AρΘρo 24"

Η περloυoiα τoυ ΣυM6yoυ εivαl:

flii"tr*μ;;f*ttμ.#[ilxι*ι*J#fr !^,λ,-.,πlεloψηφiα των Yιτων γρ"rrωr,ii'"""*}::.rj:-5-']9] αε crπαρτiα με

;'.Ι j:f #i:;;ft;J::":ι'gJ^ffff"x'#"1Ιift:,::'jil{,;,
o',.oφi"φiμ. iifi;ffi:ff19μα Mαγoυλιivωv. Elδlκη ., #"ρ'l" i. ε.
'υxηo,oυ'οηλoi;;;+;it#;';#,J,:ff-"J}:χ#Ι.i,μ.λω,Y;;η;

,.rΙ3,Ι,i.'iΓ3.ff .:iJ#"1μΝtoYΣYMoΓoYMΑΓoYΛΙΑNiTΩΝπoυ
:l-:φo"η'ouπ 

j,,l u,, j;:T, jilψ,T.'fr ffi,iri:'ffi;tj:jβ'*
χΙχΙrΨ9,"rωrι, οωματεΙωv το, πρωroο,*iΞδ ffiλ"ri'οr)Θο. io καταo- ατlκ6 αυτ6

xμ:ψμ',ii#,*ξ*εηyi^n#,,##ru.,:'.j''J*
,η! 

'"υyxρoiηs ioTu-ru",'d'" 
*o" oκοποιiE του ΣυM6γου κα, στlζ σvdγκεζ

Mετιi τlE τρoπoπolliοεL
μ.'"γ,ηοrioδi, i"i,Ji'"i1-1ημiloεE, αvcμoρμilοεg κol
o-rηv Γεvrκη j,]rεi.r}"-""".]5κατ'dρ€ρo και α'o οιvoλo του , (ciρθρα 25)απαρτiα,r'v'λJr?,i'#,"::::"':γΙΨθηκε vομlμο no, ρρεοηδΞJ""'"'

'Aρ0po 25"
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