ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
C I O F F®
Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο Α΄
Ι Δ Ρ Τ  Η - Ε Π Ω Μ Τ Μ Ι Α - ΕΔΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία « Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® »,
που αποτελεί το Ελληνικό τμήμα του C I O F F® ( CONSEIL INTERNATIONAL
DES ORGANISATIONS DE FESTIVALS DE
FOLKLORE ET D’ ARTS
TRADITIONNELS), - ΔΙΕΘΝΕ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
ΛΑΪΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΣΕΦΝΩΝ - Σο C I O F F®
είναι μία παγκόσμια Οργάνωση, ιδρύθηκε το 1970, ανήκει στην UNESCO, άρθρο Β Κατηγορία πληροφοριών και συμβουλευτικών σχέσεων (STATUT B AUPRES DE L’
UNESCO) και εδρεύει στον τόπο του εκάστοτε προέδρου. Με σκοπούς μη
κερδοσκοπικούς και μη επαγγελματικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΟΠΟΙ - ΜΕΑ
Σο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® εργάζεται στο χώρο των παραδοσιακών
χορών και μουσικής, των παραδοσιακών τεχνών, των λαϊκών παραδόσεων και
γενικά του Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού.
Αναλυτικότερα επιδιώκει:
1.

Να δημιουργήσει ευκαιρίες συνάντησης μεταξύ των λαών όλου του
κόσμου με την οργάνωση Υεστιβάλ παραδοσιακών χορών και μουσικής.

2. Να αναπτύξει στους χώρους δράσης του αισθήματα ειρήνης, φιλίας και
αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους που
υπηρετούν ερασιτεχνικά και επιστημονικά τη λαϊκή παράδοση κάθε
χώρας.
3. Να προωθήσει και να προβάλει τον Λαϊκό Πολιτισμό, επαρχιακό, τοπικό
και Εθνικό διεθνώς, όπως και των χορευτικών συγκροτημάτων μετά από
σχετική αξιολόγηση βάσει εσωτερικού κανονισμού.
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4. Να ενθαρρύνει και διευκολύνει μία γόνιμη ωφέλιμη συνεργασία ανάμεσα
στις
διοργανώσεις των Ελληνικών Υεστιβάλ C I O F F® και τους
Κυβερνητικούς και μη Οργανισμούς που ασχολούνται με τις λαϊκές
τέχνες και παραδόσεις.
5. Να τοποθετήσει τις βάσεις
ενεργητικής συνεργασίας ανάμεσα στα
Υεστιβάλ της Ελλάδος, στους υλλόγους που διατηρούν συγκροτήματα
ελληνικών παραδοσιακών χορών, στα Υεστιβάλ του εξωτερικού και στα
παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα άλλων χωρών και να διευκολύνει
ανταλλαγές παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων και γνώσεων.
6. Να ενθαρρύνει την οργάνωση Λαογραφικών συλλόγων, Μουσείων,
συνεδρίων, μελετών σχετικών πάντοτε με τις λαϊκές παραδόσεις και τις
παραδοσιακές τέχνες ( μουσική, χορός, κοστούμια κλπ.), να υποβοηθάει
την έρευνα και να συμβάλει στη δημοσίευση μελετών που προάγουν τη
γνώση στο χώρο αυτό.
7. Να οργανώνει και να ενισχύει διεθνείς συναντήσεις - συνέδρια - συμπόσια
- σεμινάρια - εκθέσεις, καθώς επίσης και να εκδίδει εθνολογικού και
λαογραφικού περιεχομένου έντυπα, βιβλία, εφημερίδες και να ηχογραφεί
και να διαθέτει δίσκους, ταινίες, βιντεοταινίες ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν
προηγμένης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των στόχων
του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F® .
8. Να αναπτύξει σχέσεις με Διεθνείς μη κυβερνητικούς Οργανισμούς που
έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση, σπουδή, μελέτη, διάσωση και διάδοση
του Λαϊκού Πολιτισμού όπως C.I.M.( International Music Council - Διεθνές
υμβούλιο Μουσικής), C.I.D. ( Conseil Intrnational de la Dance - Διεθνές
υμβούλιο Φορού ), I.C.T.M.( International Council for Tradional Music Διεθνές υμβούλιο για Παραδοσιακή Μουσική ), I.T.I. ( International
Theatre Institute - Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου ) και άλλων παρεμφερών
Οργανισμών.
9. Να συμβάλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του C I O F F® που
περιέχονται στο καταστατικό του (άρθρο 2, παράγραφος 1 και 2) και
έχουν ως εξής :
«κοποί του C I O F F® είναι: να διατηρήσει την ειρήνη και να
δυναμώσει την φιλία ανάμεσα στις χώρες. Σο C I O F F® προάγει τη
διεθνή αλληλοκατανόηση ειδικά στον τομέα της λαϊκής τέχνης και
παράδοσης σύμφωνα με τις αρχές του UNESCO.
Επομένως συμβάλλει :
- στο σεβασμό και την αποδοχή του πολιτισμού των κρατών καθώς και
της πολιτιστικής τους παράδοσης,
- στη συντήρηση, προαγωγή, καλλιέργεια της λαϊκής καλλιτεχνικής
δραστηριότητας εθίμων και παράδοσης,
- στη χαρά της συμμετοχής πολλών ατόμων στην καλλιέργεια της
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πολιτιστικής του κληρονομιάς,
- στη σταθερή ανάπτυξη των μεθόδων για την ποιοτική και καλλιτεχνική
άνοδο των Διεθνών εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού κλπ.,
- στην προώθηση της διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας
μεταξύ των μελών-κρατών πάνω στα πολιτιστικά συμβάντα».
ΑΡΘΡΟ 3
ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ C I O F F®
Οι υποχρεώσεις του C I O F F® είναι:
Η οργάνωση (σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια από τον εσωτερικό κανονισμό)
των διεθνών φεστιβάλ, παραστάσεων και άλλων γεγονότων που κάνουν δημοφιλή
την ομορφιά και τη διδακτική αξία του λαϊκού πολιτισμού.
Η υποστήριξη στα μέλη για ανταλλαγές χορευτικών συγκροτημάτων και την
φροντίδα για τις συνθήκες παραμονής των και για τις παραστάσεις στη χώρα
φιλοξενίας.
Η παροχή συμβουλών στην οργάνωση διαφόρων γεγονότων, εκθέσεων, φεστιβάλ,
λαϊκών πανηγυριών, παρουσιάσεων προϊόντων λαϊκής τέχνης, φορεσιών κλπ.,
Η κανονική παροχή πληροφοριών για τις ημερομηνίες και για τον χαρακτήρα
διεθνών εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού, η ετήσια έκδοση ημερολογίου των διεθνών
εκδηλώσεων.
Η υποστήριξη στους οργανωτές διεθνών συνεδρίων, συνεντεύξεων, διασκέψεων από
ειδικούς καθώς και από ειδικό υλικό.
Η παροχή βοήθειας για τη συλλογή και διανομή πληροφοριών και υλικού χάρη στη
μεθοδική δραστηριότητα με τη χρησιμοποίηση των εντύπων, ταινιών,
μαγνητοταινιών και άλλων στοιχείων στο πεδίο της λαϊκής τέχνης.
Η έκδοση μιας ανακοίνωσης-πληροφόρησης όσον αφορά τα προβλήματα τόσο της
λαϊκής τέχνης όσο και των διεθνών εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού
που
οργανώνονται από το C I O F F®.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ C I O F F®
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
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Σο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® αποτελείται :
α) Από τα ιδρυτικά μέλη του, που αναγράφονται στο τέλος του παρόντος.
β) Από αντιπροσώπους συλλόγων ή φορέων, που οργανώνουν φολκλορικά φεστιβάλ
και έχουν ήδη στο ενεργητικό τους επιτυχή διοργάνωση δύο τουλάχιστο φεστιβάλ,
βάσει των προδιαγραφών του C I O F F®.
Σα φεστιβάλ C I O F F® θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
1. Να ισχύουν τα τρία πεντάρια (5) δηλαδή η επανάληψη του φεστιβάλ θα πρέπει
να λαμβάνει χώρα σταθερά κάθε ένα χρόνο ή κάθε δύο ή κάθε τρία ή κάθε
τέσσερα ή κάθε πέντε χρόνια.
2. Η διάρκεια θα πρέπει τουλάχιστο να είναι πέντε (5) ημέρες. Η άφιξη των
χορευτικών συγκροτημάτων γίνεται την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του
φεστιβάλ και αναχωρούν την 6η ημέρα ( άφιξη συγκροτημάτων την -1 ημέρα,
φεστιβάλ από 1η ημέρα έως 5η ημέρα και, αναχώρηση την 6η ημέρα).
Μία από τις πέντε ημέρες οι χορευτές δεν δίνουν παραστάσεις (ελεύθερη
ημέρα).
3. Υεστιβάλ C I O F F® οργανώνεται ένα σε κάθε νομό. Δορυφορικά φεστιβάλ είναι
δυνατόν να διοργανωθούν σε άλλες πόλεις του νομού σε συνεργασία με το
κεντρικό φεστιβάλ C I O F F® του νομού.
4. Θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστο πέντε (5) χορευτικά συγκροτήματα από
πέντε διαφορετικές ξένες χώρες. Σα ελληνικά συγκροτήματα δεν λογίζονται , ως
χώρα ούτε αν από μία ξένη χώρα συμμετέχουν πάνω από ένα χορευτικό
συγκρότημα.
5. Σο φεστιβάλ υποχρεούται να χορηγήσει συμβολικό χρηματικό ποσό σε κάθε
μέλος του συγκροτήματος από 2, 00 € έως 5,00 € (αντιστοιχία σε ελληνικές
δραχμές) την ημέρα.
6. υνθήκες διαμονής και διατροφής πρέπει να είναι πολύ καλές.
7. εβασμός στους χορευτές. Δεν πρέπει να γίνεται εκμετάλλευση μελών των
χορευτικών
συγκροτημάτων για ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς σκοπούς. Να
λαμβάνεται μέριμνα να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της περιοχής, όπου γίνεται το
φεστιβάλ.
υγκεκριμένα ο σύλλογος ή φορέας που επιθυμεί να γίνει μέλος του τμήματος πρέπει
να υποβάλει αίτηση μαζί με πλήρη φάκελο, (έντυπα, φωτογραφίες, κασέτες, κλπ,
συνθήκες
διαμονής
φιλοξενουμένων
συγκροτημάτων
κλπ).
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Σο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® μπορεί να αποστείλει παρατηρητή στο
φεστιβάλ ο οποίος θα υποβάλλει έκθεση με τις παρατηρήσεις του στο Διοικητικό
υμβούλιο. τη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου η αίτηση
εισάγεται στη Γενική υνέλευση η οποία τελικώς με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3
των παρόντων αποφασίζει και εγκρίνει ή όχι την εγγραφή του νέου μέλους.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων μελών στο Ελληνικό Εθνικό τμήμα θα είναι τρεις (3)
για τον φορέα ή σύλλογο που διοργανώνει δύο (2) τουλάχιστο Διεθνή Υεστιβάλ με
προδιαγραφές του C I O F F® και καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
υμβουλίου του, για κάθε Γενική υνέλευση. Η απόφαση να γνωστοποιείται με
έγγραφο στο Διοικητικό υμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F®.
Αν ο εν λόγω σύλλογος ή φορέας πάψει να διοργανώνει διεθνές Υεστιβάλ για πέντε
(5) χρόνια, τότε εκπροσωπείται στο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® από ένα
αντιπρόσωπο.
Σα τυχόν εκλεγόμενα φυσικά πρόσωπα - εκπρόσωποι των φορέων - διοργανωτών
εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού (φεστιβάλ) δεν μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι
λήξεως της θητείας των.
γ) Από πρόσωπα που καλλιεργούν τις λαϊκές τέχνες ως ειδικοί επιστήμονες ή
ερασιτέχνες ερευνητές. υγκεκριμένα οι μεν ειδικοί επιστήμονες θα υποβάλλουν
αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά, αποδεικνύοντας την επιστημονική ενασχόλησή
τους ήτοι Πανεπιστημιακούς τίτλους αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων εσωτερικού ή
εξωτερικού, μελέτες, έρευνες και οτιδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικτικό της ειδικής
ενασχόλησής τους, οι δε ερασιτέχνες ερευνητές αποδεικτικά στοιχεία της σχετικής με
τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού δραστηριότητάς των.
δ) Από καταξιωμένες προσωπικότητες στο χώρο του Λαϊκού Πολιτισμού. Δηλαδή
ανθρώπους που έχουν προσφέρει και αναγνωρίζονται ως προσωπικότητες με έντονη
και αναγνωρισμένη δραστηριότητα είτε στον Ελλαδικό είτε στο διεθνή χώρο.
ε)ύλλογοι - φορείς - οργανισμοί - ιδρύματα, μη διοργανωτές Υεστιβάλ μπορούν να
γίνουν μέλη εφ’ όσον παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα σχετικά με τους σκοπούς
του παρόντος καταστατικού, αναγνωρισμένη πανελληνίως ή διεθνώς αφού
προηγουμένως υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από παραστατικά και
αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητάς των.
Η αίτησή του υποβάλλεται στο Δ.. το οποίο, αφού την εγκρίνει, την υποβάλλει στη
Γενική υνέλευση η οποία τελικώς αποφασίζει για την εισδοχή του μέλους με
αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.
Οι εν λόγω σύλλογοι αντιπροσωπεύονται στο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F®
από ένα μέλος οριζόμενο από το Δ.. του υλλόγου τους, για μία τριετία και το
οποίο γνωστοποιείται με έγγραφο στο Διοικητικό υμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού
Σμήματος C I O F F®.
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Οι αιτήσεις εισδοχής νέων μελών προς το Διοικητικό υμβούλιο υποβάλλονται το
αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΣΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμο μέλος του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F® μπορεί να ανακηρυχθεί
κάθε φυσικό πρόσωπο, ύλλογος, ωματείο, Ίδρυμα που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® και προσέφερε βοήθεια στους σκοπούς του
Σμήματος ( ηθική, πνευματική, οικονομική κλπ.) ή και άτομα γενικά που
ενδιαφέρονται για το Σμήμα και τον Λαϊκό Πολιτισμό.
Ανακήρυξη επιτίμου μέλους γίνεται είτε με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου
λαμβανομένη με πλειοψηφία των 2/3 είτε κατόπιν προτάσεως προς το Διοικητικό
υμβούλιο , τουλάχιστον από τρία τακτικά μέλη, όπου θα αναφέρεται η
δραστηριότητα, του υπό κρίση επιτίμου μέλους και το Διοικητικό υμβούλιο
υποχρεούται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του να εγκρίνει ή μη την ανακήρυξη
του, με πλειοψηφία των 2/3. Σην τελική δε απόφαση λαμβάνει η επόμενη τακτική
Γενική υνέλευση με απλή πλειοψηφία. Η απόφαση ανακήρυξης επιτίμου μέλους
γνωστοποιείται δια εγγράφου του Διοικητικού υμβουλίου στον ενδιαφερόμενο. Σα
Επίτιμα Μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στις Γενικές υνελεύσεις του Ελληνικού
Εθνικού τμήματος C I O F F® Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε μπορούν να
εκλεγούν στο Διοικητικό υμβούλιο, εκτός εάν είναι και τακτικά μέλη.
Κατά τον ίδιο τρόπο, μέλη του Διοικητικού υμβουλίου ή διατελέσαντες Πρόεδροί
του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F® μπορούν αντίστοιχα να
ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου ή Επίτιμοι Πρόεδροι.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
Σα μέλη είναι υποχρεωμένα:
α) Να μελετούν τα θέματα της Γενικής υνέλευσης του Ελληνικού Εθνικού
τμήματος C I O F F®.
β) Να προωθούν προτάσεις και παραινέσεις που θα παρουσιαστούν στη
Γενική υνέλευση του Διεθνούς C I O F F®.
γ) Να εκλέγουν το Διοικητικό υμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού
τμήματος.
δ) Να εξετάζουν και να εγκρίνουν το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του
Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F®.
ε) Να αποφασίζουν για την εισδοχή νέων μελών.
στ) Να πληρώνουν την ετήσια συνεισφορά στο Ελληνικό Εθνικό τμήμα
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C I O F F®.
ζ) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και με
τις αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου και των Γενικών
υνελεύσεων.
ΑΡΘΡΟ 7
Σα δικαιώματα των μελών αναστέλλονται όταν αυτά δεν έχουν τακτοποιήσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις τους οπότε και δεν υπολογίζονται στη συμπλήρωση
της απαρτίας που ορίζει το Καταστατικό και ο Νόμος για τη σύγκληση και
διεξαγωγή των Γενικών υνελεύσεων.
Σα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το τμήμα εφ’ όσον το γνωστοποιήσουν με
έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό υμβούλιο.
Σα αποχωρούντα μέλη μπορούν να γίνουν πάλι ενεργά με γραπτή αίτηση προς το
Διοικητικό υμβούλιο για επανεγγραφή τους και εφ’ όσον εκπληρώσουν τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις (καινούργια εγγραφή και ετήσιες συνδρομές από του
χρόνου διαγραφής τους).

ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
ΑΡΘΡΟ 8
Με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου διαγράφεται κάθε μέλος:
1. Που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Ελληνικού Εθνικού
τμήματος C I O F F® ή που εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων οργάνων του
Σμήματος.
2. Όταν παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού και της σχετικής νομοθεσίας
«Περί ωματείων».
3. Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις επί δύο (2) χρόνια. Πριν τη
διαγραφή για αυτόν τον λόγο, της μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων,
το Διοικητικό υμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει προς τα υπό διαγραφή
μέλη εγγράφως τις εκκρεμούσες οικονομικές τους υποχρεώσεις και αν μετά
παρέλευση τριάντα (30) ημερών δεν ανταποκριθούν τότε διαγράφονται με την
παραπάνω διαδικασία και η διαγραφή τους γνωστοποιείται εγγράφως.
Για την διαγραφή για οποιοδήποτε λόγο το Διοικητικό υμβούλιο οφείλει να καλεί
προ είκοσι (20) ημερών εγγράφως τα υπό διαγραφή μέλη προς απολογία. Ελλείψει
της ανωτέρω ειδοποιήσεως η διαγραφή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
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4. Η απόφαση για την επιβολή ποινής παίρνεται από το Διοικητικό υμβούλιο και
επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη γενική υνέλευση με σχετική πλειοψηφία
αυτής. Σο μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα στο τμήμα.
Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
Π Ο Ρ Ο Ι Σ Ο Τ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ Σ Μ Η Μ Α Σ Ο  C I O F F®
ΑΡΘΡΟ 9
Οι πόροι του Ελληνικού Εθνικού Σμήματος C I O F F® είναι:
α. Σο δικαίωμα εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών του, που
ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό υμβούλιο και τη Γενική υνέλευση.
β. Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών.
γ. Οι εισφορές από δωρητές, ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες.
δ. Σα έσοδα από τυχόν περιουσία του τμήματος.
ε. Από κρατικές επιχορηγήσεις.
στ. Από χορηγίες.
ζ. Από εράνους, κληρονομιές, γιορτές, εκδηλώσεις και κάθε άλλο έσοδο που
περιέρχεται νόμιμα στο ταμείο του τμήματος.
η) Από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος.
ΑΡΘΡΟ 10
Σα μέλη του τμήματος ως φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν ετήσια συνδρομή
δεκαπέντε ευρώ (15,00 €), (πέντε χιλιάδες δραχμές 5.000). . οι σύλλογοι και λοιποί
φορείς καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ενενήντα ευρώ (90,00 €) (τριάκοντα χιλιάδες
δραχμές 30.000).
.
Σα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Εθνικού Σμήματος C I O F F®, όπως αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και τα υπόλοιπα τακτικά
μέλη..
Σα νέα μέλη (φυσικά πρόσωπα) καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής δεκαπέντε ευρώ
(15,00 €) (πέντε χιλιάδες δραχμές 5.000), οι δε σύλλογοι εξήκοντα ευρώ (60,00 €)
(είκοσι χιλιάδες δραχμές 20.000).
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Σα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξηθούν με απόφαση της Γενικής υνέλευσης μετά
από πρόταση του Διοικητικού υμβουλίου.
Η αυξομείωση του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών δεν
αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

ΔΩΡΗΣΕ - ΕΤΕΡΓΕΣΕ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΤΕΡΓΕΣΕ
ΑΡΘΡΟ 11
Με πρόταση του Διοικητικού υμβουλίου και με απόφαση της Γενικής υνέλευσης
ανακηρύσσεται:
α. Δωρητής όποιος προσφέρει δωρεά από 900,00 € έως 1. 500.00 € (300.000 έως
500.000 δραχμές) .
β. Ευεργέτης όποιος προσφέρει δωρεά από 1. 501,00 € έως 4.500,00 € (500.001 έως
1.500.000 δραχμές) .
γ. Μεγάλος ευεργέτης όποιος προσφέρει δωρεά από 4.501,00 € (1.500.001 δραχμές)
και άνω.
Σο διοικητικό υμβούλιο μπορεί να αναπροσαρμόσει τα ανωτέρω ποσά κάθε τρία
χρόνια. Επίσης μπορεί να εισηγηθεί στη Γενική υνέλευση την ανακήρυξη δωρητών,
ευεργετών, ή μεγάλων ευεργετών οιουδήποτε μέλους ή μη που προσφέρει υλική
βοήθεια, οποιουδήποτε είδος.
Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ C I O F F®
ΑΡΘΡΟ 12
Σο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό υμβούλιο
που αποτελείται από τους : Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό
Γραμματέα, Σαμία και 2 Μέλη.
Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού υμβουλίου μπορούν να εκλεγούν: α) φυσικά
πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν τους πολιτιστικούς φορείς - διοργανωτές Διεθνών
Εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού C I O F F®. β) τα ιδρυτικά μέλη - φυσικά πρόσωπα
(τα αναφερόμενα στο τέλος του παρόντος). γ) Σα τακτικά μέλη, φυσικά πρόσωπα που
δεν είναι ιδρυτικά μέλη και αντιπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, που δεν
διοργανώνουν Διεθνείς εκδηλώσεις λαϊκού πολιτισμού C I O F F®, έχουν το
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δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό υμβούλιο μετά από παρέλευση δέκα (10)
ετών από της εγγραφής τους. Σα τακτικά αυτά μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν
στο Διοικητικό υμβούλιο μέχρι δύο μέλη. Από την κατηγορία γ) των τακτικών
μελών καταλαμβάνουν θέση στο Διοικητικό υμβούλιο οι δύο πρώτοι κατά σειρά
σταυρών προτίμησης και εφόσον ο αριθμός σταυρών προτίμησης είναι παραπάνω
από τους υποψηφίους των κατηγοριών α) και β) και στις θέσεις σειράς προτίμησης 6η
και 7η .
Η εκλογή του Διοικητικού υμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής γίνεται από
τη Γενική υνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού από
ψηφοδέλτιο που καταρτίζεται από το Διοικητικό υμβούλιο κατά απόλυτη
αλφαβητική σειρά.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού υμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό υμβούλιο
πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ των εκλογών, δηλώνοντας την υποψηφιότητά τους
για το αξίωμα που επιθυμούν.
ΑΡΘΡΟ 13
Σο διοικητικό υμβούλιο μετά την εκλογή του μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15)
ημερών και μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου συγκροτείται
σε ώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον
Ειδικό Γραμματέα και τον Σαμία.
Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου που αποχωρεί από την Διοίκηση για
οποιαδήποτε αιτία αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν επιλαχόντες, γίνονται εκλογές σε διάστημα εξήντα (60) ημερών για
την συμπλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού υμβουλίου.
ε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει
προσωρινά ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος στη συνέχεια και σε διάστημα τριάντα (30)
ημερών, συγκαλεί το Διοικητικό υμβούλιο προκειμένου να συγκροτηθεί εκ νέου σε
ώμα.
Αν τα παραιτηθέντα ή διαγραφέντα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου είναι πάνω
από τέσσερα (4) τότε τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου
παραμένουν, χωρίς να προβαίνουν σε οποιαδήποτε απόφαση παρά μόνο να
οδηγήσουν το Σμήμα σε γενικές εκλογές και σε διάστημα εξήντα (60) ημερών.
ΑΡΘΡΟ 14
Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού υμβουλίου είναι τριετής (3).
Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από δύο
(2) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού υμβουλίου εκπίπτει από το αξίωμα του
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και αντικαθίσταται, χωρίς ειδοποίηση, από τον πρώτο επιλαχόντα όπως ορίζεται
παραπάνω. Ειδικό πρακτικό συντάσσεται προς τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15
Σο Διοικητικό υμβούλιο με πρόσκληση του Προέδρου συνεδριάζει τακτικά τρεις
φορές το χρόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο ή Υεβρουάριο, Απρίλιο ή Μάιο, και
επτέμβριο ή Οκτώβριο ή εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί τούτο
εγγράφως από τα 3/7 των μελών του Διοικητικού υμβουλίου , οι οποίοι θα
αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. την περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος
είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό υμβούλιο σε διάστημα
τριάντα ημερών (30). Σο Διοικητικό υμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου
παίρνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Οι εργασίες των συνεδριάσεων του Διοικητικού υμβουλίου
καταγράφονται σε πρακτικά, στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού υμβουλίου,
μερίμνης του Γενικού Γραμματέα και προσυπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.
ε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών από μέλος του Διοικητικού
υμβουλίου, γίνεται σχετική μνεία, αναγραφομένης και της αιτία της μη υπογραφής.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη
του.
ΑΡΘΡΟ 16
Σα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου είναι αλληλέγγυα και υπεύθυνα για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις
των Γενικών υνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου.
Σο Διοικητικό υμβούλιο υπηρετεί χωρίς μισθό.
ΑΡΘΡΟ 17
Πρόεδρος:
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το τμήμα ενώπιον κάθε δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και έναντί τους. Επίσης
εκπροσωπεί το τμήμα σε όλες γενικά τις σχέσεις του υποχρεούμενος να γνωρίζει τις
ενέργειές του και τα αποτελέσματα των επαφών του στο Διοικητικό υμβούλιο.
Ειδικότερα, εκπροσωπεί το τμήμα στη ετήσια υνέλευση του Νοτίου Σομέα Ευρώπης,
στο οποίο και ανήκει και στο Παγκόσμιο υνέδριο C I O F F®. ( Γενική υνέλευση
των μελών του C I O F F®) μόνος ή και με άλλο ή άλλα μέλη του Διοικητικού
υμβουλίου ή μέλη του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F® ειδικά
εξουσιοδοτούμενα από το Διοικητικό υμβούλιο σύμφωνα με τους όρους σύγκλησής
των παραπάνω υνελεύσεων.
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Η παρουσία στη Γενική υνέλευση του τομέα του Νοτίου τμήματος Ευρώπης και του
Παγκοσμίου υνεδρίου C I O F F® είναι υποχρεωτική.
ε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδυνατεί ή κωλύεται να συμμετάσχει στην ετήσια
υνέλευση του τομέα ή στο Παγκόσμιο υνέδριο του C I O F F®, τότε ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου ο αντιπρόσωπος του Ελληνικού Εθνικού
Σμήματος C I O F F® στις ανωτέρω υνελεύσεις, που θα έχει δικαίωμα ψήφου και θα
είναι υποχρεωτικά μέλος του Διοικητικού υμβουλίου.
Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του τμήματος την οποία διαβιβάζει στον Γενικό
Γραμματέα για ενέργεια, αρχειοθέτηση και κοινοποίηση προς τους φορείς-συλλόγους
μέλη του τμήματος.
υγκαλεί το Διοικητικό υμβούλιο, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την
ημερησία διάταξη, εισηγείται τα θέματα και θέτει αυτά σε ψηφοφορία. Δύναται να
αναθέτει εισήγηση σε ειδικά θέματα σε άλλο μέλος του Διοικητικού υμβουλίου.
Επίσης προεδρεύει των Γενικών υνελεύσεων, πλην της Γενικής υνέλευσης, στην
οποία ακολουθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού υμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Τπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σμήματος που έχει σχέση με
τη Διοίκηση. Επίσης υπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα εισπράξεων και
πληρωμών.
ε περίπτωση άρνησης σύγκλησης της συνεδρίασης του Διοικητικού υμβουλίου υπό
του Προέδρου, μετά παρέλευση 30 ημερών το Διοικητικό υμβούλιο δύναται να
συγκληθεί από τον Αντιπρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 18
Αντιπρόεδρος: Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή
κωλύεται σ’ όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟ 19
Γενικός Γραμματέας: Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του
Σμήματος, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού υμβουλίου
και των Γενικών υνελεύσεων, υπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενο
έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του τμήματος.
Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον
Ειδικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 20
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Ειδικός Γραμματέας: Τποβοηθεί στο έργο του τον Γενικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 21
Σαμίας: Ο Σαμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων,
ενεργεί τις πληρωμές και επιμελείται της εισπράξεως των συνεισφορών των μελών
και των συλλόγων και της έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεων του τμήματος προς
το Διεθνές C I O F F® και στον τομέα Νοτίου Ευρώπης. υντάσσει και υποβάλλει
στις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού υμβουλίου κατάσταση ταμιακής
κινήσεως στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα σύμφωνα με τα
δικαιολογητικά. Καταθέτει σε Σράπεζα τα χρήματα που εισπράττει εκτός ενός ποσού
το οποίο ορίζεται πάντοτε υπό του Διοικητικού υμβουλίου για την αντιμετώπιση
των τρεχουσών αναγκών του Σμήματος.
Ενεργεί κάθε πληρωμή με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
O έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού υμβουλίου ασκείται από τριμελή
εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική υνέλευση των μελών μαζί με το
Διοικητικό υμβούλιο. Η θητεία της είναι τριετής ως και του Διοικητικού
υμβουλίου. Αυτή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση
(έσοδα - δαπάνες) και υποβάλλει την έκθεση της στην τακτική γενική υνέλευση των
μελών.
τη διάθεσή της τίθενται υποχρεωτικά από το Διοικητικό υμβούλιο όλα τα
παραστατικά στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση και το βιβλίο
ταμείου.
Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο
αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά.

ΑΡΘΡΟ 23
Β Ι Β Λ Ι Α Σ Ο Τ Ε Λ Λ Η Ν Κ Ο Τ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ Σ Μ Η Μ Α Σ Ο  C I O F F®
Σο τμήμα διατηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1. Γενικών υνελεύσεων.
2. Πρακτικών υνεδριάσεων του Διοικητικού υμβουλίου.
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3. Μητρώο μελών.
4. Βιβλίο ταμείου.
5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
6. Βιβλίο Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Αρχεία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
8. Βιβλίο περιουσίας.

Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο Σ΄
ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ ΜΕΛΩΝ - ΛΟΓΟΔΟΙΑ - ΕΚΛΟΓΕ
ΑΡΘΡΟ 24
Η Γενική υνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο ώμα του Ελληνικού Εθνικού
τμήματος C I O F F® και συγκροτείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Η
Γενική υνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει:
α) Σο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό.
β) την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό.
γ) Σην ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον ισολογισμό.
δ) Έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να τροποποιεί το Καταστατικό.
ε) Αποφασίζει την σύσταση ειδικών επιτροπών κατόπιν προτάσεως του
Διοικητικού υμβουλίου.
στ) Αποφασίζει για την εισδοχή νέων μελών.
Οι γενικές υνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.
Α. Η τακτική Γενική υνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, κατά τον
μήνα Οκτώβριο ή Νοέμβριο και οπωσδήποτε μετά το τέλος του Παγκοσμίου
υνεδρίου του C I O F F®. την τακτική γενική υνέλευση ο Πρόεδρος λογοδοτεί
για λογαριασμό του Διοικητικού υμβουλίου και θέτει για έγκριση και έλεγχο της
Γενικής υνέλευσης : 1)Σον διοικητικό απολογισμό του Διοικητικού υμβουλίου.
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2)Σον οικονομικό απολογισμό του χρόνου που έληξε και το προϋπολογισμό του
επομένου. 3) Σην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 4)Κάθε άλλο θέμα που θα
υποβάλλει το Διοικητικό υμβούλιο ή η Γενική υνέλευση.
Β. Οι έκτακτες Γενικές υνελεύσεις συγκαλούνται όταν το Διοικητικό υμβούλιο
κρίνει τούτο απαραίτητο για επείγοντα θέματα ή όταν το ζητήσει έγγραφα το 1/3
των ταμειακά τακτοποιημένων μελών από το Διοικητικό υμβούλιο και θα ορίζονται
επακριβώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σο Διοικητικό υμβούλιο είναι
υποχρεωμένο σ’ αυτή την περίπτωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική υνέλευση μέσα
σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως των μελών.
Γ. τις Γενικές υνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος ή όταν αυτός αδυνατεί ο
Αντιπρόεδρος.
ΑΡΘΡΟ 25
Σις τακτικές και έκτακτες Γενικές υνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό υμβούλιο με
ατομικές προσκλήσεις στα μέλη του, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν τη Γενική
υνέλευση. την πρόσκληση καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η
ημέρα, η ώρα και ο τόπος υνέλευσης. τη τακτική Γενική υνέλευση που λήγει η
θητεία του Διοικητικού υμβουλίου οι ατομικές προσκλήσεις αποστέλλονται ένα
μήνα πριν.
ΑΡΘΡΟ 26
Η ανά τριετία Γενική υνέλευση διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού υμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, που είναι τριμελής.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη και δύνανται να
θέτουν, για μεν το Διοικητικό υμβούλιο μέχρι και επτά (7) σταυρούς προτίμησης,
για δε την εξελεγκτική επιτροπή μέχρι τρεις(3).
Ση Γενική υνέλευση κατά την οποία διεξάγονται αρχαιρεσίες, Προεδρεύει τριμελές
προεδρείο που αποτελεί στη συνέχεια και την εφορευτική επιτροπή διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών (Πρόεδρος, Γραμματεύς, Μέλος), που εκλέγεται από τη Γενική
υνέλευση δια βοής. Η πρόσκληση για τη Γενική υνέλευση της διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών αποστέλλεται στα μέλη ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της
σύγκλησης. Σόπος σύγκλησης είναι ο οριζόμενος κάθε φορά από το Διοικητικό
υμβούλιο. Από το Διοικητικό υμβούλιο επίσης ορίζεται και ο τόπος σύγκλησης
των συνεδριάσεων του Διοικητικού υμβουλίου και των Γενικών υνελεύσεων.
Η Γενική υνέλευση είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1) από τα
ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης του
καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου για την οποία απαιτείται η παρουσία
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των 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου
απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία ήτοι η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, καθώς
και για την εισδοχή νέου μέλους όπου απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.
Η απαρτία των Γενικών υνελεύσεων διαπιστούται από το βιβλίο των Γενικών
υνελεύσεων που τηρείται από τον Γ. Γραμματέα και στο οποίο υπογράφουν τα
παρόντα μέλη. ε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική υνέλευση επαναλαμβάνεται την
ίδια μέρα μετά από πέντε ώρες, πλην των περιπτώσεων που αφορούν την
τροποποίηση καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου και την εισδοχή νέων
μελών όπου επαναλαμβάνεται μετά από τριάντα (30) ημέρες στον ίδιο τόπο.

ΑΡΘΡΟ 27
Σακτικό μέλος που είναι ταμειακά τακτοποιημένο δύναται να εκπροσωπηθεί στις
Γενικές υνελεύσεις εξουσιοδοτώντας ένα άλλο τακτικό μέλος. Ένα τακτικό μέλος
δύναται να φέρει μία μόνο εξουσιοδότηση.
ΑΡΘΡΟ 28
Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό υμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
υποβάλλονται πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών,
με έγγραφή αίτηση προς το Διοικητικό υμβούλιο. Σο Διοικητικό υμβούλιο
μεριμνά για την εκτύπωση ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται τα ανάματα των
υποψηφίων κατά απόλυτο αλφαβητική σειρά.
ΑΡΘΡΟ 29
Μομφή στρεφόμενη κατά του Προέδρου, μελών ή και ολοκλήρου του Διοικητικού
υμβουλίου συζητείται σε Γενική υνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό
ύστερα από αίτηση του 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Η Γενική υνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό υμβούλιο εντός
μηνός. Απαρτία θεωρείται η παρουσία των 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων
μελών και η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των
3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 30
το τέλος της θητείας του Διοικητικού υμβουλίου ενεργούνται με μυστική
ψηφοφορία εκλογές για τη ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού υμβουλίου
και της εξελεγκτικής επιτροπής. τη Γενική υνέλευση που προηγείται των εκλογών
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προεδρεύει 3μελές προεδρείο ως ανωτέρω αναφέρεται. Σα μέλη του προεδρείου και
στη συνέχεια της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε
οποιοδήποτε αξίωμα στις εκλογές.
Σα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα εφόσον φέρουν διακριτικά που αλλοιώνουν τη
μυστική ψηφοφορία.
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται μόνο κατά τη συνεδρίαση
της εφορευτικής επιτροπής η οποία είναι και αρμόδια για την επίλυση των
ενστάσεων.
ε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση φανερή ενώπιον
της εφορευτικής επιτροπής.
Η εφορευτική επιτροπή μετά την ψηφοφορία υποχρεούται να συντάξει πρακτικό στο
βιβλίο των Γενικών υνελεύσεων που να δείχνει τον αριθμό σταυρών προτίμησης
των υποψηφίων μελών του Διοικητικού υμβουλίου και της Εξελεγκτική Επιτροπής
και να τους ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας.
Παραδίδει το βιβλίο των Γενικών υνελεύσεων και τα ψηφοδέλτια στον
πλειονοψηφήσαντα ύμβουλο.
ΑΡΘΡΟ 31
Για την εκπλήρωση των υπηρεσιακών αναγκών του Ελληνικού Εθνικού τμήματος
C I O F F® το Διοικητικό υμβούλιο μπορεί να προσλάβει υπαλλήλους με νόμιμο
μισθό.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
ΑΡΘΡΟ 32
Σο Ελληνικό Εθνικό τμήμα C I O F F® έχει δική του σφραγίδα που στο κέντρο φέρει
το έμβλημα του C I O F F® ( Η ελλειψοειδής υδρόγειος σφαίρα που φέρει στο κέντρο
ταινία επί της οποίας αναγράφεται η λέξη C I O F F® ) και περιμετρικά τις λέξεις
Ελληνικό Εθνικό τμήμα, 1990.
ΑΡΘΡΟ 33
ε περίπτωση διάλυσης του Ελληνικού Εθνικού τμήματος C I O F F® αποφασίζεται
από την τελευταία Γενική υνέλευση ή αν τούτο είναι αδύνατο, από το τελευταίο
Διοικητικό υμβούλιο , που θα δοθεί η περιουσία του ωματείου, που πρέπει
υποχρεωτικά να υπηρετήσει πολιτιστικού σκοπούς , σε οργανισμούς ή Ιδρύματα ή
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πολιτιστικούς Υορείς. Σο Ελληνικό Εθνικό τμήμα διαλύεται υποχρεωτικά, αν τα μέλη
του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 34
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μετά παρέλευση
πενταετίας τουλάχιστον. Για την τροποποίηση του χρειάζεται απαρτία 2/3
τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και αποφάσεις θα παίρνονται με
πλειοψηφία των 3/4 παρισταμένων μελών.
ΑΡΘΡΟ 35
Ότι δεν ρυθμίσθηκε με το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τους
προβλεπόμενους νόμους που διέπουν τα ωματεία.

ΑΡΘΡΟ 36
ΙΔΡΤΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α. ΤΛΛΟΓΟΙ - ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΙ ΥΟΡΕΙ
1.Πολιτιστικός Λαογραφικός ύνδεσμος «ΚΑΛΑΡΡΤΣΕ» με έδρα τα Ιωάννινα.
2.Λαογραφικός Όμιλος «ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΑ» με έδρα την Καρδίτσα.
3.«Εστία Πιερίδων Μουσών» με έδρα την Κατερίνη.
4.Εκπολιτιστικός ύλλογος «Ο ΠΤΡΟ» με έδρα τη Νάουσα.
5.«Πολιτιστική τέγη Νέας Καρβάλης» με έδρα τη νέα Καρβάλη, Καβάλας.
Β. ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
1. Γκατζόγιας Απόστολος του Παύλου.
2.Γκατζόγιας Νικόλαος του Μιχαήλ.
3.Γκατζόγιας Φρήστος του Αποστόλου.
4.Πανάγος Βασίλειος του Δημοσθένη.
5.Υίνος Θεόδωρος του Ευαγγέλου.
6.Θεολόγη Μαρία του Φρήστου.
7.Παπαθανασίου Άρτεμις του Γεωργίου.
8.Θεολόγης Κωνσταντίνος του Κλεομένη.
9.Θεολόγη-Γούτη Πηνελόπη του Κλεομένη
10.Διαμαντής Δημήτριος του Ηλία.
11.Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος του ταύρου.
12.Κωνσταντινίδου Μαρία του Κωνσταντίνου.
13.Δουκάκης Νικόλαος του Μιχαήλ.
14.Γώτας Κλέαρχος του Αποστόλου.
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15.Κωτίκας Δημήτριος του ωτηρίου.
16.Βαλσαμίδης Εμμανουήλ του ταύρου.
17.Βαλσαμίδου Ζωή του Εμμανουήλ.
18.Δελιπρίμη Βασιλική του Εμμανουήλ.
19.Δούκας Ιωάννης του Ελευθερίου.
20.Δεδέκα-Μαγγηριάδου Υανή του Αποστόλου.
21.Ιωσηφίδης Καπλάνης του Ανέστη.
22.Ιωσηφίδου Βασιλική του Καπλάνη.
23.Ιωσηφίδου Ελισάβετ του Γεωργίου.
24.Ιωσηφίδου Μάλαμα του Γεωργίου.
25.Φατζόπουλος Άγγελος του Δημητρίου.
26.Αυδίκος Ιωάννης του Δημητρίου.
ΑΡΘΡΟ 37
Σο παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε κατά άρθρο και ψηφίστηκε στο σύνολό του
από την Γενική υνέλευση της 18ης Νοεμβρίου 1995 και αντικαθιστά στο σύνολό
του καταστατικό του ωματείου «Ελληνική Εταιρεία Οργάνωσης Υολκλορικών
Υεστιβάλ, διάσωσης των παραδοσιακών χορών και διατήρησης των παραδοσιακών
Σεχνών» που ονομάζεται εν συντομία C I O F F® Ελλάδος, που εγκρίθηκε με την
υπ.αριμ.363/1990 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και
καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο ωματείων με αύξοντα αριθμό μητρώου 1239.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά τη νόμιμη έγκριση από τις Ελληνικές Δικαστικές
Αρχές.
ΤΠΟΓΡΑΥΕ

