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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«Φίλοι της Χορωδίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

 
Άρθρο 1 

Επωνυµία και έδρα του Σωµατείου 
 

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο µε την επωνυµία «Φίλοι της Χορωδίας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εν συντοµία «Φίλοι Χορωδίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ του 

ΑΠΘ». Η επωνυµία αυτή θα χρησιµοποιείται σε απόδοση στην αγγλική 

γλώσσα ως “Friends of YANNIS MANTAKAS Choir of the ARISTOTLE 

UNIVERSITY of THESSALONIKI” κατά τις διεθνείς σχέσεις και επαφές του 

Σωµατείου. Έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο Δήµος Θεσσαλονίκης. Το 

Σωµατείο διατηρεί γραφείο στην έδρα του στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία 

Ιπποδροµίου 8, όπου στεγάζεται και η γραµµατεία του. Ως ταχυδροµική του 

διεύθυνση ορίζεται η Τ.Θ. 1558 – ΤΚ 54006 (ΕΛΤΑ Πανεπιστηµιούπολης 

ΑΠΘ). 

 

Άρθρο 2 
Σκοπός και µέσα πραγµατοποίησής του 

 

Σκοπός του Σωµατείου είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της «Χορωδίας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ του ΑΠΘ», αλλά και γενικότερα η προώθηση της 

χορωδιακής µουσικής δηµιουργίας και του πολιτισµού.  

Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω στόχων το Σωµατείο 

δραστηριοποιείται χωρίς να υπερβαίνει το µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του. 

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Σωµατείο: 

διοργανώνει συναυλίες, σεµινάρια, οµιλίες και γενικά εκδηλώσεις σχετικές µε 

το σκοπό του Σωµατείου.	

Συµµετέχει σε σχετικές εκδηλώσεις άλλων σωµατείων ή οργανισµών τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 	

Συνεργάζεται µε παρεµφερή σωµατεία, εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς και 

αρχές, µε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και µουσικά ιδρύµατα. 	
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Συµµετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα που προωθούν τους 

στόχους του. 	

Οι κάθε είδους δράσεις του Σωµατείου αναλαµβάνονται πάντοτε σε 

συνεννόηση και µε τη σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή της Χορωδίας. Το 

Σωµατείο δεν επεµβαίνει στη λειτουργία της Χορωδίας. Η επιλογή των µελών 

της Χορωδίας, του ρεπερτορίου της, καθώς και των συναυλιών και των 

εκδηλώσεων στις οποίες θα συµµετέχει η Χορωδία, είναι αποκλειστικά και 

µόνο αρµοδιότητα και ευθύνη του Διευθυντή της Χορωδίας.  

 
Άρθρο 3 
Μέλη 

 
Για την είσοδο µελών στο Σωµατείο αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο. Στο 

Σωµατείο µπορούν να εγγραφούν ως µέλη όσοι αποδέχονται τους σκοπούς 

του και είναι διατεθειµένοι να δραστηριοποιηθούν για την πραγµατοποίησή 

τους. Η ιδιότητα φυσικού προσώπου ως µέλους του Σωµατείου δεν του 

εξασφαλίζει αυτοδικαίως και θέση στην οµάδα των Χορωδών. 

Με πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου και απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης εκλέγονται ως επίτιµα µέλη του Σωµατείου πρόσωπα µε µεγάλη 

ανιδιοτελή προσφορά για την υλοποίηση των σκοπών του Σωµατείου.  
Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Σωµατείο. Η 

αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συµβούλιο 

τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για 

το τέλος του. 

Το µέλος µπορεί να αποβληθεί από το Σωµατείο, αν υπάρχει σπουδαίος 

λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε την πλειοψηφία  των τριών 

τετάρτων των παρόντων µελών. 
 

Άρθρο 4 
Δικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Μελών 

 
1. Τα µέλη υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του 

Σωµατείου. Επίσης υποχρεούνται στην καταβολή της εκάστοτε ετήσιας 

συνδροµής. 
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2. Τα µέλη, πλην των επιτίµων, έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωµατείου, µε τους τυχόν περιορισµούς 

που περιλαµβάνονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού. 

 
Άρθρο 5 
Πόροι 

 
Οι πόροι του Σωµατείου θα προέρχονται: 

Α. Από τις συνδροµές των µελών, καθώς και από τις τυχόν έκτακτες 

εισφορές τους, το ύψος των οποίων θα αποφασίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Β. Από προσφορές ή κληροδοτήµατα τρίτων. 

Γ. Από επιχορηγήσεις δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και 

εθνικών ή διεθνών οργανισµών. 

Δ. Από κάθε άλλο έσοδο που µπορεί να προκύψει νόµιµα από το 

σκοπό, τη λειτουργία ή τη δράση του Σωµατείου. 

Όλοι οι πόροι του σωµατείου διατίθενται αποκλειστικά και µόνο για 

την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις 

δραστηριότητές του.  

 
Άρθρο 6 

Διοικητικό Συµβούλιο 
 

Το Σωµατείο διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, µε δύο 

αναπληρωµατικά µέλη, το οποίο εκλέγεται για τριετή θητεία. Μετά την εκλογή 

του, το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται, το αργότερο µέσα σε οκτώ ηµέρες, 

για να συγκροτηθεί σε σώµα µε την ανάδειξη, µεταξύ των µελών του, του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραµµατέα και του Ταµία.  

Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία µέλη 

του. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου παρίσταται  ο 

εκάστοτε Διευθυντής της Χορωδίας. 
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Το Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε τι που αφορά τις δραστηριότητες του 

Σωµατείου και εµπίπτει στους σκοπούς του. Επίσης, φροντίζει για την τακτική 

ενηµέρωση των µελών του Σωµατείου σχετικά µε τις δραστηριότητές του, 

συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και µεριµνά για την ενεργό συµµετοχή των 

µελών στις δραστηριότητες του Σωµατείου. Το Διοικητικό Συµβούλιο 

συντάσσει Προϋπολογισµό και Απολογισµό και τον υποβάλλει προς έγκριση 

στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συµβούλιο εγκρίνει την 

εγγραφή νέων µελών, καθώς και την ανακήρυξη επίτιµων µελών, για τα 

οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Επίσης, εξετάζει και εγκρίνει τις 

αιτήσεις διαγραφής µελών που θέλουν να αποχωρήσουν, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο παρόν Καταστατικό. 

Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, που αποχωρούν ή αποβάλλονται από το 

Σωµατείο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά µέλη. 

 

Άρθρο 7 
Λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου 

 

Τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των µελών του 

Διοικητικού Συµβουλίου είναι τα εξής: 

 

7.1. Πρόεδρος 
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συγκεντρώσεις και τις γενικές συνελεύσεις του 

Σωµατείου, καθώς και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, είναι 

συντονιστής όλων των επί µέρους δράσεων και υποθέσεων του Σωµατείου, 

εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το Σωµατείο ενώπιον των δηµόσιων – 

εθνικών ή διεθνών – αρχών, των δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον κάθε 

είδους οργανισµών, ιδρυµάτων ή ιδιωτικών φορέων, και έναντι κάθε φυσικού 

ή νοµικού προσώπου. 

Ο Πρόεδρος συνυπογράφει µε τον Γραµµατέα τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο 

του Σωµατείου και εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα 

ανωτέρω πρακτικά. Επίσης, συνυπογράφει µε τον Ταµία τα διπλότυπα και τα 

εντάλµατα εσόδων και εξόδων. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται 
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σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. 
 

7.3. Γραµµατέας     
Ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου φυλάσσει τα αρχεία και τη 

σφραγίδα του Σωµατείου. 

Ο Γραµµατέας τηρεί τα βιβλία του Σωµατείου, πλην των οικονοµικών, 

διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωµατείου, συντάσσει, σφραγίζει και 

υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε έγγραφο 

του Σωµατείου. Επίσης, συντάσσει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συµβουλίου και την κοινοποιεί στα µέλη του. 

 
7.4. Ταµίας 
Ο Ταµίας πραγµατοποιεί όλες τις εισπράξεις, τηρεί τα οικονοµικά βιβλία, 

εισπράττει τις συνδροµές των µελών και κάθε εισφορά ή επιχορήγηση προς 

το Σωµατείο, εκδίδοντας αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.  

Ο Ταµίας διεκπεραιώνει την πληρωµή των ενταλµάτων πληρωµής που 

αποφασίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.  

Ο Ταµίας φροντίζει για την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων προς τις 

φορολογικές και άλλες δηµόσιες αρχές. 

Το ταµείο του Σωµατείου θα τηρείται σε τραπεζικό λογαριασµό. Το πιστωτικό 

ίδρυµα στο οποίο θα τηρείται ο εν λόγω λογαριασµός θα αποφασιστεί από το 

Διοικητικό Συµβούλιο. Κύριος δικαιούχος του εν λόγω λογαριασµού θα είναι 

το Σωµατείο.	Ο Ταµίας έχει κάρτα ανάληψης µετρητών για τη διευκόλυνση 

των συναλλαγών.  

Ο Ταµίας συντάσσει µηνιαίες καταστάσεις ταµειακής κίνησης µε πλήρη 

περιγραφή εσόδων - εξόδων, τις οποίες θα υποβάλλει µαζί µε σχετική  

έκθεση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρόµοια υποχρέωση θα έχει 

και προς το Διοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, όποτε του 

ζητηθεί. 

Ο Ταµίας έχει υποχρέωση να ενηµερώνει το Διοικητικό Συµβούλιο και τη 

Γενική Συνέλευση για την κατάσταση του Ταµείου, όποτε του ζητηθεί. 
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Άρθρο 8 
Βιβλία 

 
Στο σωµατείο τηρούνται τα εξής βιβλία: 

Α. Μητρώου µελών. 

Β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης. 

Γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συµβουλίου. 

Δ. Εσόδων – Εξόδων. 

Ε. Περιουσιακών στοιχείων. 

ΣΤ. Πρωτοκόλλου εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων. 

 

Άρθρο 9 
Γενική Συνέλευση 

 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο του Σωµατείου και έχει την 

ανώτατη εποπτεία στις υποθέσεις του. Συγκεκριµένα: 

α. Εκλέγει ανά τριετία τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και της τριµελούς 

Εξελεγκτικής Επιτροπής, και τα αντικαθιστά ή τα παύει για τους 

αναφερόµενους στο νόµο λόγους.  

β. Τροποποιεί το υπάρχον Καταστατικό.     

γ. Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωµατείου  

δ. Αποφαίνεται για τα πεπραγµένα του Διοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνει τον 

Οικονοµικό Απολογισµό και Προϋπολογισµό κάθε έτους µε βάση την έκθεση 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή των µελών του 

Διοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή για τον 

καταλογισµό ευθυνών. 

ε. Η Γενική Συνέλευση ρυθµίζει και κάθε άλλο θέµα που δεν προβλέπεται στο 

παρόν καταστατικό, σύµφωνα µε τα άρθρα 78–106 Αστικού Κώδικα. 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωµατείου συγκαλείται από το Διοικητικό 

Συµβούλιο τακτικά κάθε έτος, και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το 

Διοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσουν εγγράφως το ένα πέµπτο των µελών του 

Σωµατείου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την τριµελή Εφορευτική Επιτροπή για 

τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η οποία, αµέσως µετά την εκλογή της, 
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συγκροτείται σε σώµα µε την ανάδειξη Προέδρου και Γραµµατέα. Μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για µέλη του 

Διοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.   

Η πρόσκληση των µελών για την κάθε Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως, 

µε µνεία των θεµάτων που θα συζητηθούν, τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, και αποστέλλεται είτε µε 

απλό ταχυδροµείο είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προς όλα τα µέλη. 

Οι προσκλήσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρουν και τον τόπο και χρόνο τυχόν 

επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεν θα πρέπει να απέχει 

περισσότερο από οκτώ (8) ηµέρες από την αρχική Γενική Συνέλευση.     

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα µισά συν 

ένα µέλη της και αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

µελών της. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν 

υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναλαµβάνεται, χωρίς άλλη 

πρόσκληση ή ειδοποίηση, στον τόπο και κατά το χρόνο που θα έχει ήδη 

γνωστοποιηθεί µε την αρχική πρόσκληση – ειδοποίηση.  

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παρόντων µελών.  
Απόφαση για θέµα το οποίο δεν αναγράφεται στην πρόσκληση σύγκλησης 

της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη. 

 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση του Καταστατικού 

 
Για την τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει κατά τη Γενική Συνέλευση να 

παρίστανται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των ταµειακώς τακτοποιηµένων 

µελών και η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των µισών συν ενός 

µελών του Σωµατείου. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού δηµοσιεύεται 

νόµιµα.  

 
Άρθρο 11 

Εξελεγκτική Επιτροπή 
 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή, 
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µαζί µε ένα αναπληρωµατικό µέλος, µε τους όρους εκλογής του Διοικητικού 

Συµβουλίου. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι µέλη 

του Σωµατείου και δεν µπορούν να κατέχουν θέση στο Διοικητικό Συµβούλιο. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τη διαχείριση του Διοικητικού 

Συµβουλίου. Προς το σκοπό αυτόν τα µέλη της δικαιούνται να ελέγχουν τα 

έγγραφα και τα βιβλία του Σωµατείου και να ζητούν οποτεδήποτε 

οποιοδήποτε απαιτούµενο έγγραφο από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου 

και ιδίως από τον Ταµία. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού 

Συµβουλίου και την υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Δικαιούται να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όταν κρίνει ότι 

διακυβεύονται τα οικονοµικά συµφέροντα του Σωµατείου από τις 

διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 12  
Διάλυση του Σωµατείου 

 
Το Σωµατείο συνιστάται ως αόριστου χρόνου και µπορεί να λυθεί µε 

απόφαση που λαµβάνεται µε απαρτία των µισών συν ενός των ταµειακώς 

τακτοποιηµένων	µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

Το Σωµατείο δεν λύνεται µε το θάνατο ή την αποχώρηση ενός µέλους. Η 

ιδιότητα του µέλους είναι προσωποπαγής και δεν µεταβιβάζεται ούτε στους 

κληρονόµους ούτε εν ζωή των µελών. 

Μετά τη διάλυσή του το Σωµατείο τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η 

οποία πραγµατοποιείται από έναν εκκαθαριστή, που ορίζεται από το 

Διοικητικό Συµβούλιο. Μετά την πληρωµή των οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, 

η περιουσία, που θα αποµείνει, θα περιέλθει σε σωµατείο, ίδρυµα ή αστική 

εταιρεία που επιδιώκει παρεµφερείς σκοπούς και θα οριστεί από τη Γενική 

Συνέλευση µε την απόφαση για τη διάλυση του Σωµατείου. 
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Άρθρο 13 

Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο 
 

Για την περίοδο από σήµερα µέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Σωµατείου 

και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η διοίκηση του Σωµατείου θα ασκείται 

από προσωρινό πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο.  

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από δεκατρία (13) άρθρα, υποβλήθηκε 

σήµερα, στις 15 Φεβρουαρίου του έτους 2018, στην κρίση των ιδρυτικών 

µελών του Σωµατείου, αναγνώσθηκε άρθρο προς άρθρο, εγκρίθηκε οµόφωνα 

στο σύνολό του και υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
 

Τα ιδρυτικά µέλη 
 

α/α Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 

1 Ακριβοπούλου Σοφία  

2 Βαγενάς Ιωάννης  

3 Βενετοπούλου Ελίζα  

4 Βολουδάκης Κωνσταντίνος  

5 Γεράκης Μιχαήλ  

6 Δαµιανού Εριφύλη  

7 Δαραβίγκα Αναστασία  

8 Ευστρατιάδου Μαρία   

9 Ζαχαρόπουλος Δηµήτριος  

10 Καϊµάκης Παύλος   

11 Κακαβούλη Ευαγγελία  

12 Καλτάγκα Υβόννη  

13 Κακαλιάγκου Χαρίκλεια  

14 Κουταλακίδου Αφροδίτη  

15 Κωσταντινίδου Ιφιγένεια  

16 Μάντακα Ελένη  
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17 Μάντακα Χρύσα  

18 Μανωλεδάκη Ευτυχία  

19 Μηλώσης Δηµήτριος  

20 Μούτσης Χρήστος    

21 Μπεκιαρίδης Πέτρος   

22 Μπεκιαρίδου Ελένη  

23 Νικήτα Βικτωρία-Βιολέττα    

24 Παπαδόπουλος Δηµήτριος-Αλκιδάµας  

25 Παπαδοπούλου Αµαλία  

26 Πολυζωϊδης Λυκούργος  

27 Σιδέρη Ευµορφία  

28 Σιµιτόπουλος Νικόλαος  

29 Σταµατέλου Μαρία  

30 Σωτηρούδης Απόστολος  

31 Τσακίρη Ιωάννα  

32 Τσαµπαλή Βαρβάρα  

33 Τσεκούρα Μαρία  

34 Χουλιάρας Βασίλειος  

35 Χουλιάρας Ιωάννης  

       

 

       Θεσσαλονίκη, 15.2.2018 

 

 

 

 

 

 

 


