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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A’ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ 

Άρθρον 1ον 

Συνιστάται Σύλλογος υπό την επωνυμίαν «Δωρική Αδελφότης» των 
εν Αθήναις, Πειραιεί και Περιχώροις Δωριέων, νομικόν πρόσωπον 
αποτελών και εδρεύων εν Αθήναις. 

 

Άρθρο 2ον 

0 συνισταμένος Σύλλογος αποτελεί Σωματείον αποκλειστικώς 
κοινωφελών επιδιώξεων, του οποίου σκοποί είναι: 

1) Η συνάντησις εν τη αποκτηθείση «Δωρική Στέγη» των 
ενταύθα διαμενόντων Δωριέων και η μεταξύ των επικοινωνία 
διά την ανάπτυξιν και βελτίωσιν των κοινωνικών σχέσεων ως 
και την σύσφιξιν των φιλικών και πατριωτικών δεσμών. 

2) Η ηθική και υλική αρωγή και προστασία των απόρων εκ 
Δωρίδος σπουδαζόντων φοιτητών ως και ασθενούντων μελών 
της Αδελφότητος. 

3) Η ηθική και υλική αρωγή της Αδελφότητος προς την Επαρχίαν 
Δωρίδος εις έργα κοινωφελή και φιλανθρωπικά, δυνάμενα να 
συντελέσουν εις την εν γένει βελτίωσιν της συγκοινωνίας και 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ» 

ΑΘΗΝΑ,    ….2018  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A’ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ 

Άρθρο 1ο 

Συνιστάται Σύλλογος υπό την επωνυμία «Δωρική Αδελφότης» των 
απανταχού Δωριέων με έδρα την Αθήνα και δυνατότητα δημιουργίας 
παραρτημάτων.  

Άρθρο 2ο  

0 συνισταμένος Σύλλογος αποτελεί Σωματείο κοινωφελών 
επιδιώξεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου σκοποί είναι: 

1) Η συνάντηση και η επικοινωνία των Δωριέων μεταξύ τους για 
την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων καθώς 
και τη σύσφιξη των φιλικών και πατριωτικών δεσμών. 

2) Η ηθική και υλική αρωγή και προστασία των απόρων από τη 
Δωρίδα, των φοιτητών και των ασθενούντων μελών της 
Αδελφότητος. 

3) Η ηθική και υλική αρωγή της Αδελφότητος προς την πρώην 
Επαρχία, νυν Δήμο Δωρίδος με έργα κοινωφελή και 
φιλανθρωπικά, που δύνανται να συντελέσουν την βελτίωση 
της συγκοινωνίας, των υποδομών υγείας, παιδείας, 
επικοινωνίας, κ.ά. και που συμβάλλουν στην εν γένει 
αναβάθμιση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων του 
Δήμου Δωρίδος. 
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των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων της Επαρχίας 
Δωρίδος. 

 

4) Η ενέργεια παρά ταις εν Αθήναις και αλλαχού εδρευούσαις 
Αρχαίς διά την ρύθμισιν υποθέσεων ή τακτοποίησιν θεμάτων 
της Επαρχίας, γενικού ενδιαφέροντος, δυναμένων να 
ωφελήσουν τους κατοίκους ταύτης (τουριστική ανάπτυξις, 
κτηνοτροφική και δασική εκμετάλλευσις κλπ) και να 
συντελέσουν εις την καλυτέραν αξιοποίησίν της. 

 

 

 

5) Η ενίσχυσις απόρων ή απροστάτευτων νέων εκ Δωρίδος προς 
εξεύρεσιν εργασίας ή προς σπουδήν εις οιανδήποτε τέχνην ή 
επιστήμην. 
 

6) Η ηθική συμπαράστασις και υλική ενίσχυσις, κατόπιν 
προτάσεως του Δ.Σ. και αποφάσεως της Γ.Σ. σπουδαστών ή 
και ετέρων ατόμων εχόντων εξαιρετικήν επίδοσιν και 
επιδεικνυόντων ιδιάζουσαν έφεσιν προς μάθησιν και 
επιστημονικήν εξέλιξιν και πρόοδον, εάν οι πόροι της 
Αδελφότητος επιτρέπωσιν τούτο. 
 

7) Η συνδρομή πασχόντων απόρων Δωριέων οι οποίοι έχουσιν 
ανάγκην ιατρικής ή νοσοκομειακής περιθάλψεως. 

4) Οι ενέργειες και παρεμβάσεις προς την Πολιτεία (Δήμο, 
Αντιπεριφέρεια, Περιφέρεια, Δημόσια Διοίκηση και λοιπές 
αρχές) για την ρύθμιση υποθέσεων ή επίλυση θεμάτων της 
Δωρίδας, γενικού ενδιαφέροντος για την υλοποίηση 
αναγκαίων έργων υποδομής και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, 
που δύνανται να ωφελήσουν τους κατοίκους της περιοχής 
στους τομείς της τουριστικής ανάπτυξης, της κτηνοτροφικής 
και δασικής εκμετάλλευσης και της ενίσχυσης της 
μεταποιητικής δραστηριότητας σε αρμονία με το περιβάλλον. 

5) Η ενίσχυση απόρων ή απροστάτευτων νέων από τη Δωρίδα 
προς εύρεση εργασίας ή προς σπουδές σε οποιαδήποτε τέχνη 
ή επιστήμη και ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός, η 
δια βίου εκπαίδευση, η ηθική συμπαράσταση και υλική 
ενίσχυση σπουδαστών που διακρίνονται για τις εξαιρετικές 
επιδόσεις και επιδεικνύουν ιδιαίτερη έφεση στη μάθηση, 
επιστημονική εξέλιξη και πρόοδο, και η συνδρομή σε 
πάσχοντες απόρους Δωριείς οι οποίοι έχουν ανάγκη ιατρικής 
ή νοσοκομειακής περίθαλψης, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. 
και απόφασης της Γ.Σ. Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται εφόσον  
οι πόροι της Αδελφότητος το επιτρέπουν. 
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Άρθρον 3ον 

Ο σκοπός της Αδελφότητος επιδιώκεται διά παντός νομίμου και 
θεμιτού μέσου και ειδικώτερον: 

1) Διά της εν τη αποκτηθείση Δωρική Στέγη ή και αλλαχού 
συγκεντρώσεως των μελών της προς αλληλογνωριμίαν και 
ανταλλαγή απόψεων εν σχέσει με τα ηθικά και υλικά συμφέροντα 
αυτών. 

2) Διά ανακοινώσεων και διαλέξεων επί ζητημάτων αφορώντων την 
ανάπτυξιν και τα συμφέροντα των μελών ως και τοιούτων 
σχετιζομένων με την πρόοδον και την ενίσχυσιν των 
κατοικούντων εις την Επαρχίαν Δωρίδος. 

3) Διά της οργανώσεως εκδρομών, εορτών, συνεστιάσεων, χορών, 
αθλητικών συναντήσεων, μορφωτικών διαλέξεων, θεατρικών 
παραστάσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων ψυχαγωγικών και 
πνευματικών, αι οποίαι αποβλέπουν εις την εξύψωσιν του 
φρονήματος των Δωριέων, την αλληλογνωριμία και την σύσφιξη 
των μεταξύ των δεσμών. 

4) διά της παροχής, κατά το δυνατόν, χρηματικής βοήθειας ή άλλης 
συνδρομής σε απόρους και αναξιοπαθούντες Δωριείς, μετά 
προηγούμενην εξακρίβωσιν της ενδείας ή της ανάγκης τούτων 
υπό μελών του Δ.Σ. ων σχετική έκθεσις καταχωρείται εις το 
εγκρίναν την παροχήν πρακτικό. 

5) Διά παροχής συμβουλών, ωφελίμων βιβλίων, οδηγιών και άλλων 
βοηθημάτων στα έχοντα ανάγκη μέλη της Αδελφότητος. 

6) Διά την προκηρύξεως διαγωνισμού συγγραφής της ιστορίας της 
Επαρχίας Δωρίδος. 
 

Άρθρο 3ο 

Ο σκοπός της Αδελφότητος επιδιώκεται μέσω παντός νομίμου και 
θεμιτού μέσου και ειδικότερα: 

1) Μέσω της συγκεντρώσεως των μελών της στην αποκτηθείσα 
Δωρική Στέγη ή και αλλού  προς αλληλογνωριμία και ανταλλαγή 
απόψεων σε σχέση με τα ηθικά και υλικά συμφέροντα αυτών. 

2) Μέσω ανακοινώσεων και διαλέξεων σε ζητήματα που αφορούν 
στην ανάπτυξη και στα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου που 
σχετίζονται με την πρόοδο και την ενίσχυση των απανταχού 
Δωριέων.  

3) Μέσω της οργάνωσης αναπτυξιακών συνεδρίων, μορφωτικών 
διαλέξεων, ενημερωτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
εκδρομών, εορτών, συνεστιάσεων, χορών και αθλητικών 
συναντήσεων.  

4) Μέσω ετήσιας συνάντησης συνεργασίας με τους Προέδρους ή 

εκπροσώπους των Συλλόγων που έχουν σχέση με τη Δωρίδα με 

στόχο την καταγραφή προβλημάτων του τόπου και την υποβολή 

υπομνήματος στους αρμόδιους θεσμούς ή υπηρεσίες. 

5) Μέσω της παροχής συμβουλών σε θέματα εκπαίδευσης, 
επαγγελματικού προσανατολισμού και κάθε είδους 
αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

6) Μέσω της προκήρυξης διαγωνισμού με επαίνους, βραβεία 
χρηματικά έπαθλα ή άλλες διακρίσεις για την καταγραφή με 
οποιοδήποτε μέσο της ιστορίας, της λαογραφίας, των 
τουριστικών αξιοθέατων της Δωρίδας με στόχο την ανάδειξη της 
περιοχής. 
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7) Διά της προκηρύξεως διαγωνισμού μετ’ επαίνων, βραβείων 
χρηματικών ή άλλων διακρίσεων προς συγγραφήν βιβλίων επί 
θεμάτων αφορώντων την Επαρχία Δωρίδος, ήτοι ιστορία, 
λαογραφία, τουριστική αξιοποίηση κλπ. 

 

8) Διά της συνεργασίας μετά των εν Αθήναις Συλλόγων των Δωρικών 
χωριών προς δημιουργίαν έργων διά την Επαρχίαν Δωρίδος. 

9) Διά της καταρτίσεως, εν συνεννοήσει μετά των εν Αθήναις 
Συλλόγων των Δωρικών χωρίων, Μητρώου των εν τη περιφερεία 
όπου η έδρα της Δωρικής Αδελφότητος, διαμενόντων Δωριέων 
ως και των εξ αυτών επιστημόνων, λογοτεχνών, καλλιτεχνών, κλπ. 
 

 

10) Διά της δημιουργίας βιβλιοθηκών εις τας έδρας των τέως Δήμων 
και γενικώς δραστηριοτήτων αποβλεπουσών εις την πολιτιστικήν 
ανάπτυξιν του Δωρικού χώρου. 

 

11) Διά της καταρτίσεως λευκώματος των εν πολέμοις πεσόντων 
Δωριέων εν συνεννοήσει μετά των Προέδρων των Δωρικών 
Κοινοτήτων. 

 

12) Διά της επαφής και επικοινωνίας μετά των Προέδρων των 
Δωρικών χωρίων και εφοδιασμού των Κοινοτήτων της Δωρίδος 
διά καταλλήλων επιστημονικών οδηγιών και βοηθημάτων 
δυναμένων να συντελέσουν εις την βελτίωσιν των συνθηκών 
διαβιώσεως των κατοίκων των. 

7) Μέσω της συνεργασίας με τους απανταχού Συλλόγους της 
Δωρίδας για τη δημιουργία έργων στο Δήμο Δωρίδας και τη 
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. 

8) Μέσω της κατάρτισης, σε συνεργασία με τους απανταχού 
Συλλόγους της Δωρίδας και του επικαιροποιημένου Μητρώου 
επιστημόνων, λογοτεχνών, καλλιτεχνών κ.λπ. 

9) Μέσω της συνδρομής του Συλλόγου στην ενίσχυση ή σύσταση 
βιβλιοθηκών και λαογραφικών μουσείων στο Δήμο Δωρίδας και 
γενικώς δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της Δωρίδας.  

10) Μέσω της κατάρτισης λευκώματος των Δωριέων πεσόντων 
πολέμου σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τοπικών 
Κοινοτήτων και τους απανταχού Συλλόγους της Δωρίδας για την 
ενίσχυση της συλλογικής μνήμης. 

11) Μέσω της σύστασης χορευτικού τμήματος που αφορά στην 
εκμάθηση, στην διάσωση και στη συνέχεια του ελληνικού 
παραδοσιακού χορού της Δωρίδος, της Ρούμελης ευρύτερα και 
άλλων περιοχών της Ελλάδος. 

12) Μέσω της σύστασης ιματιοθήκης παραδοσιακής φορεσιάς. 
13) Μέσω της σύστασης Αρχείου καταγραφής της λαϊκής παράδοσης 

της Δωρίδας και της Ρούμελης ευρύτερα. 
14) Μέσω της σύστασης τμήματος εκμάθησης λαϊκών μουσικών 

οργάνων που θα συμβάλλει στην διατήρηση, στη διάδοση και 

στη συνέχιση της δημοτικής μουσικής της Δωρίδας, της 

Ρούμελης ευρύτερα και άλλων περιοχών της Ελλάδος. 

15) Μέσω της έκδοσης ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, εφημερίδων, 

θεματικών εργασιών, βιβλίων, ημερολογίων καθώς και 
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13) Διά της συστάσεως χορευτικού τμήματος που θα αφορά την 
εκμάθηση, την διάσωση και την συνέχεια του ελληνικού 
παραδοσιακού χορού της Δωρίδος, της Ρούμελης ευρύτερα και 
άλλων περιοχών της Ελλάδος. 

14) Διά της συστάσεως ιματιοθήκης παραδοσιακής φορεσιάς. 
15) Διά της συστάσεως Αρχείου καταγραφής της λαϊκής παράδοσης 

της Δωρίδος και της Ρούμελης ευρύτερα.  
16) Διά της συστάσεως τμήματος εκμάθησης λαϊκών μουσικών 

οργάνων, που θα συμβάλλει στην διατήρηση, στην διάδοση και 
στην συνέχιση της δημοτικής μουσικής της Δωρίδος, της 
Ρούμελης ευρύτερα και άλλων περιοχών της Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οποιοδήποτε εντύπου ή άλλου τεχνικού ή ηλεκτρονικού μέσου 

κατάλληλου για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου 

16) Μέσω της εκπόνησης εμπεριστατωμένων ή άλλων ερευνών και 

μελετών πολιτιστικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου είτε από τα 

μέλη του Συλλόγου, είτε σε συνεργασία με κρατικούς ή 

πολιτιστικούς φορείς είτε με ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 

ΜΕΛΗ 

Άρθρον 4ον 

Τα μέλη της Αδελφότητος διακρίνονται εις τακτικά, αντεπιστέλλοντα 
και επίτιμα. 

 

Άρθρον 5ον 

Όπως γίνη τις τακτικόν μέλος της Αδελφότητος απαιτείται να 
κατάγεται εκ της Επαρχίας Δωρίδος και να έχει συμπληρώσει το 18ον 
έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως φύλου, να διαμένη δε μονίμως εν 
Αθήναις, Πειραιεί και τη περιφερεία Αττικής. 

Λογίζεται καταγόμενος εκ Δωρίδος ο εν αυτή γεννηθείς εκ πατρός 
Δωριέως, ως και εκείνου οι αμφότεροι οι γονείς ή ο έτερος τούτων ή 
ο εκ πατρός ή μητρός πάππος ή μάμμη εγεννήθη εν Δωρίδι ή 
κατάγεται εκ ταύτης και οι ή αι σύζυγοι αυτών. Μονίμως δε διαμένων 
θεωρείται ο εγκατεστημένος εν Αθήναις, Πειραιεί και Περιχώροις και 
τη περιφερεία εν γένει της Αττικής και εξασκών εν αυτοίς οιανδήποτε 
εργασίαν, επιστήμην ή επάγγελμα, ουχί δε ο παρεπιδημών, ούτινος 
μόνιμος κατοικία είναι η Επαρχία και εν αυτή εξασκεί επάγγελμα ή 
επιστήμην. 

Άρθρον 6ον 

Αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να γίνωσιν οι εν Δωρίδι ή 
απανταχού διαμένοντες Δωριείς, έχοντες τα εν τω προηγουμένω 
άρθρω προσόντα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ 

ΜΕΛΗ 

Άρθρο 4ο 

Τα μέλη της Αδελφότητος διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 

 

Άρθρο 5ο  

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος της Αδελφότητος απαιτείται να 
κατάγεται από την τέως Επαρχία, νυν Δήμο Δωρίδας, και να έχει 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

Καταγόμενος από τη Δωρίδα θεωρείται όποιος έχει γεννηθεί σε αυτή 
ο ίδιος, ή ο ένας ή και οι δύο γονείς, ή ο πατέρας ή μητέρα ενός 
τουλάχιστον εκ των γονέων ή κατάγεται από αυτή καθώς και οι 
σύζυγοι αυτών.  

 

 

Άρθρο 6ο 

Επίτιμα μέλη της Αδελφότητος δύνανται να αναγορευθούν και μη 
καταγόμενοι από την Δωρίδα, οι οποίοι έχουν παράσχει σημαντικές 
και αξιόλογες προς την Αδελφότητα ή την περιοχή της Δωρίδας 
ηθικές ή υλικές υπηρεσίες, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του 
Δ.Σ. και αποφάσεως της Γ.Σ. Αποκλείονται της διακρίσεως αυτής τα 
πολιτευόμενα πρόσωπα. 
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Άρθρον 7ον 

Επίτιμα μέλη της Αδελφότητος δύνανται να αναγορευθώσι και μη 
καταγόμενοι εκ της Επαρχίας Δωρίδος, παρασχόντες όμως 
σημαντικός και αξιολόγους προς την Αδελφότητα ή την Επαρχίαν 
Δωρίδος ηθικάς ή υλικάς υπηρεσίας, κατόπιν ητιολογημένης 
προτάσεως του Δ.Σ. και αποφάσεως της Γ.Σ. Αποκλείονται της 
διακρίσεως ταύτης τα πολιτευόμενα πρόσωπα.  

Άρθρον 8ον 

Όπως εγγραφή τις ως μέλος της Αδελφότητος απαιτείται αίτησις 
έγγραφος ή προφορική ή πρότασις τινός των Συμβούλων και έγκρισις 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα εν τη Επαρχία Δωρίδος πολιτευόμενα πρόσωπα, δύνανται να είναι 
μέλη της Αδελφότητος έχοντα μόνον δικαίωμα του εκλέγειν, ουχί δέ 
και του εκλέγεσθαι. 

Έκαστος το πρώτον εγγραφόμενος ως τακτικόν ή αντεπιστέλλον 
μέλος της Αδελφότητος οφείλει, άμα τη εγκρίσει της εγγραφής του, 
να καταβάλη εις το Ταμείον της Αδελφότητος ολόκληρον την 
συνδρομήν του έτους καθ’ ο ενεγράφη ως μέλος. 

Η συνδρομή ορίζεται εις δρχ. πεντακοσίας (500) ετησίως, δυναμένη 
να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ. 

 

 

 

Άρθρο 7ο 

Για την εγγραφή κάποιου ως μέλος της Αδελφότητος απαιτείται η 
υποβολή αίτησης μέσω εγγράφου ή προφορικά ή μέσω πρότασης 
ενός από τα μέλη του ΔΣ και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τα πολιτευόμενα πρόσωπα από ή στη Δωρίδα, δύνανται να είναι 
μέλη της Αδελφότητος έχοντα μόνο το  δικαίωμα του εκλέγειν και όχι 
του εκλέγεσθαι. Εφόσον εκλεγούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Περιφέρεια ή ως Βουλευτές και τυγχάνουν να είναι μέλη του ΔΣ της 
ΔΑ, παραδίδουν τη θέση τους στον επόμενο επιλαχόντα.  

Τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας οφείλουν, με την έγκριση της 
εγγραφής τους, να καταβάλλουν στο Ταμείο της Αδελφότητος 
ολόκληρη την ετήσια συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής ορίζεται σε 
5 ευρώ ετησίως, η οποία δύναται να τροποποιείται με απόφαση του 
Δ.Σ. 
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Άρθρον 9ον 

Μέλος καθυστερήσαν επί εν έτος την συνδρομήν εις το Ταμείον της 
Αδελφότητος θεωρείται αυτοδικαίως διαγεγραμμένον και διά την εκ 
νέου εγγραφήν του απαλλάσσεται μεν των διατυπώσεων του 
εδαφίου α του αρθ. 8, υποχρεούται όμως εις την καταβολήν της 
καθυστερουμένης συνδρομής του. Παν μέλος απομακρυνόμενον δι’ 
οιονδήποτε λόγον της Αδελφότητας, δεν έχει δικαίωμα απαιτήσεως 
των μέχρι της απομακρύνσεως καταβολών του. 

 

Άρθρον 10ον 

Μέλος της Αδελφότητος ή της Διοικήσεως ταύτης επιδεικνύον 
διαγωγήν απάδουσαν εις την αξιοπρέπειαν, την τιμήν, την υπόληψιν 
του ανθρώπου, καταδικασθέν δι’ αξιόποινον πράξιν, δρών 
αντεθνικών ή ενεργούν αποδεδειγμένως εναντίον των σκοπών, της 
αξιοπρέπειας και των συμφερόντων της Αδελφότητος, τιμωρείται, 
κατά περίπτωσιν, δι’ αποβολής εκ της Αδελφότητος από 3 έως 12 
μήνες ή και διαγράφεται εκ του μητρώου των μελών αυτής, δι’ 
ήτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ. λαμβανομένης κατ’ απόλυτον 
πλειοψηφίαν. Επανεγγραφή του ουτωσί διαγραφέντος μέλους δεν 
δύναται να γίνη πρό της παρελεύσεως 3ετίας από της διαγραφής. 

Κατά της ως ειρηται αποφάσεως ο ενδιαφερόμενος δύναται να 
ασκήση προσφυγήν κατά το αρθ. 88 του Αστικού Κωδικός. 

 

 

Άρθρο 8ο 

Τα μέλη που για οποιοδήποτε λόγο απομακρύνονται από τη Δωρική 
Αδελφότητα, δεν έχουν δικαίωμα απαιτήσεως των καταβολών τους 
μέχρι της απομάκρυνσης. 

Η επανενεργοποίηση των ανωτέρω μελών γίνεται από διαδικασίες 
που ορίζονται από το Δ.Σ. 

 

 

Άρθρο 9ο 

Μέλος της Αδελφότητος ή της Διοίκησης το οποίο επιδεικνύει 
διαγωγή που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια, την τιμή, την υπόληψη 
του ανθρώπου, που ενεργεί αποδεδειγμένα εναντίον των σκοπών, 
της αξιοπρέπειας και των συμφερόντων της Αδελφότητος, 
τιμωρείται, κατά περίπτωση, με αποβολή από την Αδελφότητα από 3 
έως 12 μήνες ή διαγράφεται από το μητρώο των μελών της, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται κατ’ απόλυτη 
πλειοψηφία. Επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους δεν δύναται να 
γίνει πριν την παρέλευση 3ετίας από την διαγραφή. 

Εναντίον της απόφασης ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει 
προσφυγή κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρον 11ον 

Πόροι της Αδελφότητος είναι:  

1) Αι τακτικαί και προαιρετικοί εισφοραί των μελών της,  
2) Οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων της,  
3) Τα έσοδα εκ της εκμεταλλεύσεως της Δωρικής Στέγης,  
4) Τα παράβολα των υποψηφίων συμβούλων της Αδελφότητος,  
5) Δωρεαί ή άλλαι προς την Αδελφότητα χορηγίαι και  
6) Πάσα πρόσοδος προερχομένη εξ οιασδήποτε νομίμου αιτίας. 

 

Άρθρον 12ον 

α) Κληρονομίαι καταλειπόμεναι εις την Αδελφότητα γίνονται δεκταί 
επ’ ωφελεία απογραφής,  

β) Αι δωρεαί προς την Αδελφότητα γίνοντα επωνύμως. Αι δι’ 
ωρισμένον σκοπόν προσφερόμεναι δωρεαί δεν δύνανται να 
διατεθώσι δι’ άλλον σκοπόν, εκτός εάν η πραγματοποίησις τούτου 
κατέστη ανέφικτος, οπότε αποφασίζει η Γ.Σ.,  

γ) Κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί υπέρ της Αδελφότητος επί 
ωρισμένω σκοπώ τελούν υπό ιδιαιτέραν διαχείρισιν εντός του 
προϋπολογισμού της Αδελφότητος, αι τυχόν δε πρόσοδοι αι 
προερχόμενοι εξ αυτών διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους υπό 
του διαθέτου ή του δωρητού τεθέντας όρους,  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρο 10ο 

Πόροι της Αδελφότητος είναι:  

1) Οι τακτικές και προαιρετικές εισφορές των μελών της,  
2) Οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων της,  
3) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της Δωρικής Στέγης,  
4) Τα παράβολα των υποψηφίων συμβούλων της Αδελφότητος,  
5) Δωρεές ή άλλες προς την Αδελφότητα χορηγίες και  
6) Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη 

αιτία. 

Άρθρο 11ο 

α) Κληρονομιές καταλιπόμενες στην Αδελφότητα γίνονται δεκτές επ' 
ωφελεία απογραφής.  

β) Οι δωρεές προς την Αδελφότητα γίνονται επωνύμως. Οι 
προσφερόμενες δωρεές για ορισμένο σκοπό δεν δύνανται να 
διατεθούν για άλλο σκοπό, εκτός εάν η πραγματοποίηση τούτου 
κατέστη ανέφικτος, οπότε αποφασίζει η Γ.Σ.  

γ) Κληρονομιές, κληροδοτήματα και δωρεές υπέρ της Αδελφότητος 
για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του 
προϋπολογισμού της Αδελφότητας, οι τυχόν δε πρόσοδοι που 
προέρχονται εξ αυτών διατίθενται αποκλειστικά υπό τους όρους του 
διαθέτη ή του δωρητή.  
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δ) Κληροδοσίαι και δωρεαί υπό τρόπον γίνονται δεκταί μετ' έγκρισιν 
της συνελεύσεως των μελών, παρεχομένης διά πλειοψηφίας του 
ημίσεος τουλάχιστον των τακτικών μελών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Άρθρον 13ον 

Η Αδελφότης διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η 
θητεία ορίζεται τριετής. Τα δε μέλη αυτού προσφέρουσι τας 
υπηρεσίας των άνευ αμοιβής, ανταλλάγματος τινός ή κέρδους. Το 
Δ.Σ. αποτελείται από  μέλη, τα οποία εκλέγονται υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως.  

Μέλη του Δ.Σ. δεν εκλέγονται  

α) οι έχοντες οικονομικός συναλλαγάς μετά της Αδελφότητος, ως οι 
ενοικιασταί της Δωρικής Στέγης κλπ,  

β) οι διατελούντες βουλευταί ή δημοτικοί Σύμβουλοι,  

γ) οι στερηθέντες των πολιτών των δικαιωμάτων εφ’ όσον χρόνον 
διαρκεί η στέρησις και  

δ) οι μή έχοντες πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξίαν. 

Μέλος του Δ.Σ. θέτον υποψηφιότητα βουλευτού ή δημοτικού 
συμβούλου εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος τούτου. 

Το Δ.Σ. αποτελείται εξ ενός Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων, ενός 
Γραμματέως, ενός Ειδικού Γραμματέως, ενός Ταμίου, ενός Εφόρου 

δ) Κληροδοτήματα και δωρεές υπό ειδικούς όρους γίνονται δεκτές 
κατόπιν έγκρισης της συνέλευσης των μελών που παρέχεται από την 
πλειοψηφία των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 12ο 

Η Αδελφότης διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η 
θητεία είναι τριετής. Τα δε μέλη αυτού προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους άνευ αμοιβής, άλλου ανταλλάγματος ή κέρδους. Το Δ.Σ. 
αποτελείται από 13 μέλη, τα οποία εκλέγονται υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως.  

Μέλη του Δ.Σ. δεν εκλέγονται  

α) οι έχοντες αντιδικία ή σύγκρουση συμφερόντων με τη Δωρική 
Αδελφότητα,  

β) οι διατελούντες Βουλευτές Φωκίδας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης, οι Σύμβουλοι Περιφέρειας ή 
Αντιπεριφέρειας, οι Δήμαρχοι και οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι της 
Φωκίδας,  

γ) οι στερούμενοι πολιτικών δικαιωμάτων για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση  

δ) οι μη έχοντες την πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξίες. 



11 
 

και εννέα Συμβούλων, εκλεγόμενων διά μυστικής και διά 
ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Εκ τούτων, ο μεν Πρόεδρος εκλέγεται δι' 
αμέσου εκλογής υπό της Γ.Σ., οι δέ λοιποί 14 σύμβουλοι εκ του 
καταρτισθέντος ψηφοδελτίου υποψηφίων κατά σειράν επιτυχίας. Οι 
πέραν δε τούτων υποψήφιοι σύμβουλοι ανακηρύσσονται ως 
αναπληρωματικοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μέλος του Δ.Σ. που θέτει υποψηφιότητα για βουλευτής, 
Περιφερειάρχης-Αντιπεριφερειάρχης, Σύμβουλος Περιφέρειας, 
Δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος στο Νομό Φωκίδας, εκπίπτει 
αυτοδικαίως του αξιώματος τούτου. 

Το Δ.Σ. αποτελείται από ένα Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, ένα Γενικό 
Γραμματέα, ένα Ειδικό Γραμματέα, ένα Ταμία, ένα Έφορο και 
τέσσερις Συμβούλους, εκλεγόμενους με μυστική ψηφοφορία με 
ψηφοδέλτια.  Ο μεν Πρόεδρος εκλέγεται δι' αμέσου εκλογής υπό της 
Γ.Σ., οι δε λοιποί 12 σύμβουλοι εκ του καταρτισθέντος ψηφοδελτίου 
υποψηφίων κατά σειράν επιτυχίας ανά Περιφερειακή Ενότητα. Τα 
Μέλη προβλέπεται να προέρχονται κατά αρχή και προτεραιότητα 
από τις τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες (Λιδωρικίου, Ευπαλίου,   
Τολοφώνας και Βαρδουσίων), 3 από την κάθε μία. Στο ψηφοδέλτιο 
αναγράφονται οι υποψήφιοι ομαδοποιημένα ανά Δημοτική Ενότητα. 
Κατά την εκλογική διαδικασία εκλέγονται εκπρόσωποι οι πρώτοι σε 
ψήφους εκ των 4 Δημοτικών ενοτήτων με βάση τις ψήφους που 
έλαβαν για τη Δημοτική ενότητα που εκπροσωπούν.  

Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί κάποια από τις προβλεπόμενες 3 
θέσεις, τη θέση τους καταλαμβάνουν οι επόμενοι σε ψήφους, 
ανεξάρτητα της Δημοτικής Ενότητας που εκπροσωπούν και  κατ’ 
εξαίρεση  του αριθμού των προβλεπομένων  υποψηφίων για κάθε 
Δημοτική Ενότητα που έχει ορισθεί ως ανωτέρω.  

Οι πέραν των ανωτέρω υποψήφιοι σύμβουλοι ανακηρύσσονται ως 
αναπληρωματικοί. 
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Άρθρον 14ον 

Εντός οκτώ (8) το βραδύτερον ημερών από των αρχαιρεσιών, ο 
νεοεκλεγείς Πρόεδρος προσκαλεί το νεοεκλεγέν συμβούλιον και δια 
μυστικής ψηφοφορίας συγκροτείται εις Σώμα δια της εκλογής δύο 
αντιπροέδρων, ενός Γενικού Γραμματέως, ενός ειδικού Γραμματέως, 
ενός Ταμίου και ενός εφόρου. 

Μετά την συγκρότησιν εις Σώμα και εντός τριών (3) το πολύ ημερών 
από ταύτης ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή κωλυομένου τούτου ο 
Αντιπρόεδρος, καλεί τον Πρόεδρον του παλαιού Δ.Σ. ίνα παραδώση 
άπαντα τα ανήκοντα εις την Αδελφότητα έγγραφα, αρχεία κλπ. 
περιουσιακά στοιχεία της Αδελφότητος. 

Κατά την παράδοσιν δέον απαραιτήτως να παρίστανται ο Πρόεδρος, 
ο Γεν. Γραμματεύς και ο Ταμίας του νέου, ως και του παλαιού, Δ.Σ. 
και θέλει γίνεται αύτη διά συντάξεως και υπογραφής πρωτοκόλλου 
παραδόσεως και παραλαβής εις διπλούν μεταξύ των. 

Εν περιπτώσει εκλογής δύο συγγενών προσώπων μέχρι τετάρτου 
βαθμού, θεωρείται ως εκλεγείς ο τας πλείονας ψήφους 
συγκεντρώσας εν τυχόν δε ισοψηφίας τούτων γενήσεται κλήρωσις 
παρά της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την ανακήρυξίν των. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 13ο 

Εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών από τις αρχαιρεσίες, ο 
νεοεκλεγείς Πρόεδρος προσκαλεί το νεοεκλεγέν συμβούλιο και μέσω 
μυστικής ψηφοφορίας συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή δύο 
αντιπροέδρων (Α’ και Β΄), ενός Γενικού Γραμματέα, ενός ειδικού 
Γραμματέα, ενός Ταμία, ενός Αναπληρωτή Ταμία και ενός Εφόρου. 

Μετά την συγκρότηση σε Σώμα και εντός τριών (3) το πολύ ημερών 
από την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή εφόσον έχει κώλυμα ο 
Αντιπρόεδρος, καλεί τον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. να 
παραδώσει όλα τα έγγραφα, αρχεία κλπ. περιουσιακά στοιχεία της 
Αδελφότητας. 

Κατά την παράδοση πρέπει απαραίτητα να παρίστανται ο Πρόεδρος, 
ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του νέου, όπως και του απερχόμενου 
Δ.Σ. και να γίνεται με σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου 
παράδοσης και παραλαβής εις διπλούν μεταξύ τους. 

Στην περίπτωση εκλογής δύο συγγενών προσώπων μέχρι δευτέρου 
βαθμού, θεωρείται ως εκλεγείς εκείνος που συγκεντρώνει τις 
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας πραγματοποιείται 
κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. 
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Άρθρον 15ον 

Το Δ.Σ. επί τη εγγράφω αιτήσει υποψηφίου δι’ οιονδήποτε αξίωμα 
του Δ.Σ. ή τη εγγράφω αιτήσει δύο (2) εκ των τακτικών και ταμειακώς 
εν τάξει μελών της Αδελφότητος, υποβαλλομένη είκοσι (20) 
τουλάχιστον ημέρας πρό της ημέρας των αρχαιρεσιών, προβαίνει 
δεκαπέντε (15) ημέρας πρό των αρχαιρεσιών εις την ανακήρυξη του 
αιτούντος ήταν προειπομένα ως…………….ως υποψηφίου, διά το 
αιτούμενον αξίωμα και καταχωρεί όλας τας υποψηφιότητας εις το 
βιβλίον πρακτικών, αναγραφόμενων απάντων των στοιχείων του 
υποψηφίου, ήτοι ονοματεπώνυμον, όνομα πατρός, επάγγελμα, 
διεύθυνσιν και χωρίον καταγωγής αυτού ή των γονέων του εκ της 
Επαρχίας Δωρίδος και γνωστοποιεί, το Δ.Σ., τα ονοματεπώνυμα και 
επαγγέλματα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων, τον τόπον, τον 
χρόνον και διάρκειαν των αρχαιρεσιών, δι’ ειδικής προσκλήσεως 
κοινοποιουμένης εις τα μέλη της Αδελφότητος δώδεκα (12) ημέρας 
πρό των αρχαιρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 14ο  

Οι υποψηφιότητες για οποιοδήποτε θέση του Δ.Σ. υποβάλλονται με 
την ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου ή με την ενυπόγραφη  
αίτηση δύο (2) εκ των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών της 
Αδελφότητος. 

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την 
ημέρα των αρχαιρεσιών. 

Το Δ.Σ.  δεκαπέντε (15) ημέρες  προ των αρχαιρεσιών προβαίνει στην 
ανακήρυξη του αιτούμενου ως υποψηφίου για οποιαδήποτε θέση 
και καταχωρεί όλες τις υποψηφιότητες στο βιβλίο πρακτικών, με 
αναγραφή όλων των στοιχείων του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατρός, επάγγελμα, διεύθυνση και χωριό καταγωγής / 
περιφερειακή ενότητα  του ιδίου ή των γονέων του).   

Το Δ.Σ. γνωστοποιεί τα ονοματεπώνυμα και επαγγέλματα των 
ανακηρυχθέντων υποψηφίων και τη Δημοτική Ενότητα που 
εκπροσωπούν, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, 
μέσω ειδικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αδελφότητας ή με 
άλλο τρόπο η οποία κοινοποιείται στα μέλη της δώδεκα (12) ημέρες 
προ των αρχαιρεσιών. 
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Άρθρον 16ον 

Διά να γίνη δεκτή αίτησις υποψηφιότητος δέον να συνοδεύεται διά 
παραβόλου καταβολής εις το Ταμείον της Αδελφότητος εκ δραχμών 
χιλίων (1.000), δυναμένου να αυξομειούται δι' αποφάσεως της Γ.Σ. 
και διά διπλοτύπου καταβολής της συνδρομής του υποψηφίου κατά 
το τελευταίον έτος, της συνδρομής δυναμένης να καταβληθή και 
κατά την υποβολήν της αιτήσεως υποψηφιότητος του 
ενδιαφερομένου ή προτεινομένου. 

 

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουσιν άπαντα τα τακτικά μέλη της 
Αδελφότητος εφ’ όσον καταβάλωσι την συνδρομήν των κατά την 
ημέραν των αρχαιρεσιών προ της ενασκήσεως του δικαιώματος των, 
οπότε θεωρούνται και ταμειακώς εν τάξει, προσκομίζοντες κατά την 
ενάσκησιν του δικαιώματος των το διπλότυπον καταβολής της 
συνδρομής των, όπερ η Εφορευτική Επιτροπή σφραγίζει πάραυτα 
κατά την ώρα της ρίψεως εν τη κάλπη του ψηφοδελτίου. Το δικαίωμα 
του εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα εκ Δωρίδος καταγόμενα τακτικά 
μέλη. 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 15ο  

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα εκ Δωρίδος καταγόμενα 
τακτικά μέλη, βάσει του άρθρου 5.  

Για να γίνει δεκτή η αίτηση υποψηφιότητας οφείλει να συνοδεύεται 
από παράβολο καταβολής στο Ταμείο της Αδελφότητος 10 ευρώ, που 
δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ. και μέσω διπλοτύπου 
καταβολής της συνδρομής του υποψηφίου κατά το τελευταίο έτος, 
της συνδρομής, η οποία μπορεί να καταβληθεί και κατά την υποβολή 
της αίτησης υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου ή προτεινομένου. 

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά μέλη της 
Αδελφότητος εφ’ όσον καταβάλουν τη συνδρομή τους έως και την 
ημέρα των αρχαιρεσιών πριν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
τους, οπότε θεωρούνται και ταμειακώς εν τάξει, προσκομίζοντας 
κατά την άσκηση του δικαιώματος τους το διπλότυπο καταβολής της 
συνδρομής τους, όπου η Εφορευτική Επιτροπή σφραγίζει πάραυτα 
κατά την ώρα της ρίψης του ψηφοδελτίου στην κάλπη.  

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Άρθρον 17ον 

Η εκλογή του Δ.Σ. ενεργείται ανά τριετίαν και εντός του μηνός 
Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου διά μυστικής και διά ενιαίου ψηφοδελτίου 
ψηφοφορίας ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, ήτις εκλέγεται παρά 
της Γεν. Συνελεύσεως της προηγουμένης των αρχαιρεσιών. Η 
επιτροπή αύτη είναι πενταμελής, δύναται όμως και τρία εκ των 
εκλεγέντων μελών να ενεργήσωσι τας αρχαιρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 16ο 

Η εκλογή του Δ.Σ. ενεργείται ανά τριετία μέσω μυστικής ψηφοφορίας 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής.  

Η ακριβής ημερομηνία εκλογών οι οποίες θα διενεργούνται μέσα στο 
πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου, ανακοινώνεται με επαρκή  
δημοσιότητα- ως ορίζεται στο άρθρο 32, τουλάχιστον 2 μήνες πριν 
ώστε να γνωστοποιείται έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους για 
υποβολή υποψηφιότητας  και την παραλαβή της από την Εφορευτική 
Επιτροπή.  

Η  ψηφοφορία για εκλογή Δ.Σ. πραγματοποιείται  αυτοπροσώπως και 
δύναται να διεξαχθεί με επιστολική ψήφο καθώς και με ηλεκτρονική 
ψήφο εφόσον οι ηλεκτρονικές υποδομές της Δ.Α το επιτρέπουν 
καθώς και οι τεχνολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
ασφάλειας και αξιοπιστίας όλων των διαδικασιών και βέβαια με 
απόλυτη διασφάλιση της μυστικότητας. Οι όροι, προϋποθέσεις 
καθώς και οι διαδικασίες για επιστολική ή και ηλεκτρονική 
ψηφοφορία θα αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση που θα 
λαμβάνει χώρα πριν τις Εκλογές κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Α.   

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Εκλογοαπολογιστική 
Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η επιτροπή είναι τριμελής, 
δύναται όμως και δύο εκ των εκλεγέντων μελών να διενεργήσουν τις 
αρχαιρεσίες. 

Ο ισολογισμός, απολογισμός καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής παρουσιάζονται κατά την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 
και στο μεσοδιάστημα από τις εκλογές έως την ανάληψη της 
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Άρθρον 18ον 

Η Εφορευτική Επιτροπή συνερχομένη την πρωίαν της ημέρας των 
αρχαιρεσιών, προσκλήσει του Προέδρου του Δ.Σ. και κατά την 
ορισθείσαν διά της ανακοινώσεως ώραν, εκλέγει, μεταξύ των μελών 
της, τον Πρόεδρον και τον Γραμματέα αυτής διά πράξεως της 
γεγραμμένης εν τω βιβλίω των αρχαιρεσιών και ενεργεί τας 
αρχαιρεσίας παραμένουσα εν τω τόπω εις ον διενεργούνται αύται, 
μέχρις λήξεως της ψηφοφορίας και διαλογής. Τηρεί πρωτόκολλον 
ψηφοφορίας, προβαίνει εις τας νομίμους πράξεις και ενεργείας και, 
μετά το πέρας αυτής, προβαίνει εις το άνοιγμα της ψηφοδόχου και 
εξάγει τα αποτελέσματα της γενομένης ψηφοφορίας, 
ανακηρύσσουσα ως επιτυχόντες κατά σειράν επιτυχίας, τόσον διά το 
αξίωμα του Προέδρου όσον και τους 14 πρώτους των επιτυχόντων 
συμβούλων και αναγράφει το αποτέλεσμα εις το τηρούμενον παρ’ 
αυτής πρακτικόν ψηφοφορίας με την σειράν επιτυχίας εκάστου και 
αριθμόν ψήφων, ον έλαβεν έκαστος υποψήφιος, των λοιπών 
θεωρουμένων ως επιλαχόντων. Τα πρακτικά ταύτα, μετά το πέρας 
της διαλογής, παραδίδει η Επιτροπή εις το Προεδρείον του παλαιού 
Δ.Σ. γενομένης μνείας της παραδόσεως τούτων εις το τηρούμενον 
παρ' αυτής βιβλίον πρακτικών, το δε παλαιόν Δ.Σ. οφείλει, το 

Διοίκησης από το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο, οι όποιες δαπάνες 
γίνονται θα αφορούν αποκλειστικά στις απαραίτητες για την 
Λειτουργία της Αδελφότητας.  

Οι εκλογές διενεργούνται Κυριακή σε συγκεκριμένη ημερομηνία 
μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.  

Άρθρο 17ο 

Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται το πρωί της ημέρας των 
αρχαιρεσιών, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. και κατά 
την ορισθείσα ώρα, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και 
τον Γραμματέα με πράξη που καταγράφεται στο βιβλίο των 
αρχαιρεσιών και ενεργεί τις αρχαιρεσίες παραμένοντας στον τόπο 
στον οποίο διενεργούνται οι εκλογές, μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας 
και διαλογής. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, προβαίνει στις 
νόμιμες πράξεις και ενέργειες και, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, 
προβαίνει στο άνοιγμα της ψηφοδόχου και εξάγει τα αποτελέσματα.  

Ανακηρύσσει ως επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το 
αξίωμα του Προέδρου όσο και τους 12 πρώτους των επιτυχόντων 
συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και αναγράφει 
το αποτέλεσμα στο τηρούμενο από αυτή πρακτικό ψηφοφορίας με 
την σειρά επιτυχίας και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε 
υποψήφιος, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται ως επιλαχόντες 
ανεξαρτήτως περιφερειακής ενότητας που εκπροσωπούν. Μετά το 
πέρας της διαλογής, η Επιτροπή παραδίδει τα πρακτικά στο 
Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. το οποίο αναφέρεται και στο 
τηρούμενο από αυτή βιβλίο πρακτικών, το δε απερχόμενο Δ.Σ. 
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βραδύτερον εντός πέντε ημερών, να παραδώση ταύτα μετά των 
άλλων περιουσιακών στοιχείων εις το νέον Δ.Σ. 

Άρθρον 19ον 

Το Δ.Σ. αποφασίζει περί της επωφελούς τοποθετήσεως των 
κεφαλαίων της Δωρικής Αδελφότητος εις εντόκους καταθέσεις, 
αγορές μετοχών ή ομολογιών Κρατικών Δανείων. 

Επιμελείται διά την κατά τον καλλίτερον τρόπον χρησιμοποίησιν και 
εξιοποίησιν της αποκτηθείσης Δωρικής Στέγης ως και διά την 
επίπλωσιν των γραφείων της Αδελφότητος και τον εμπλουτισμόν 
τούτων διά βιβλιοθηκών, αρχειοθηκών, βιβλίων, κλπ. Εγκρίνει την 
εγγραφή των μελών της Αδελφότητος και την διαγραφήν των μή 
εκτελούντων τας υποχρεώσεις και καθήκοντα των. Αναθέτει ειδικάς 
εντολάς εις πρόσωπα είτε εκ των μελών αυτού είτε εκ της 
Αδελφότητος και συγκροτεί επιτροπάς διά την μελέτην θεμάτων 
σχετιζομένων προς τους σκοπούς της Αδελφότητος. Εγκρίνει τα της 
διαχειρήσεως έσοδα και έξοδα και υποβάλλει την έκθεσιν της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής εις την Γ.Σ. προς έγκρισιν και απαλλαγήν του 
Δ.Σ. από πάσης ευθύνης. Αποφασίζει διά την παραχώρησιν της 
αιθούσης της Δωρικής Στέγης εις τους εν Αθήναις Δωρικούς 
Συλλόγους διά συνελεύσεις και αρχαιρεσίας μετά ή άνευ 
ανταλλάγματος και διά προσωρινήν μόνον χρήσιν, εφ’ όσον αύτη 
είναι διαθέσιμος, την εν γένει δε λειτουργίαν της θέλει καθορίσει το 
Δ.Σ. διά κανονισμού υποκειμένου εις την έγκρισιν της Γ.Σ. Υποβάλλει 
εις την τακτικήν Γ.Σ. προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων διά την 
επομένην περίοδον και γενικώς εκτελεί τα καθήκοντα άτινα 

οφείλει, το αργότερο εντός πέντε ημερών, να το παραδώσει μαζί με 
τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία στο νέο Δ.Σ. 

Άρθρο 18ο 

Το Δ.Σ. αποφασίζει για την επωφελή τοποθέτηση των κεφαλαίων της 
Δωρικής Αδελφότητος σε έντοκες καταθέσεις, αγορές μετοχών ή 
ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο χρήση και αξιοποίηση 
της ιδιόκτητης Δωρικής Στέγης καθώς και για την επίπλωση των 
γραφείων της Αδελφότητος και τον εμπλουτισμό τους με 
βιβλιοθήκες, αρχειοθήκες, βιβλία, εξοπλισμό κ.λπ.  

Εγκρίνει την εγγραφή των μελών της Αδελφότητος και την διαγραφή 
των μη εκτελούντων τις υποχρεώσεις και καθήκοντά τους.  

Αναθέτει ειδικές εντολές σε πρόσωπα είτε από τα μέλη του Δ.Σ., είτε 
από την Αδελφότητα και συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη θεμάτων 
που σχετίζονται προς τους σκοπούς της Αδελφότητος.  

Εγκρίνει τα έσοδα – έξοδα διαχείρισης και υποβάλλει την έκθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής στη Γ.Σ. προς έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. 
από κάθε ευθύνη.  

Αποφασίζει για την παραχώρηση της αίθουσας της Δωρικής Στέγης 
στους Συλλόγους της Δωρίδας για συνελεύσεις και αρχαιρεσίες με ή 
χωρίς αντάλλαγμα και για προσωρινή μόνο χρήση, εφ’ όσον αυτή 
είναι διαθέσιμη. 

Την εν γένει λειτουργία της Δωρικής Στέγης καθορίζει το Δ.Σ. μέσω 
κανονισμού που υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ.  
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αναγράφονται εν τω Καταστατικώ και αναφέρονται εις τους 
σχετικούς Νόμους. 

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι αλληλεγγύως 
υπεύθυνα διά πάσαν ζημίαν προσγενομένην εις την περιουσίαν της 
Αδελφότητος εκ δόλου ή αμελείας. 

 

 

Άρθρον 20ον 

Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων οκτώ (8) τουλάχιστον των 
μελών του, συνεδριάζει δε άπαξ του μηνός τακτικώς, εκτάκτως δε 
οσάκις παρίσταται ανάγκη, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου ή και 
εις εκτάκτους περιστάσεις τη αιτήσει τριών εκ των μελών αυτού άτινα 
δέον να παρίστανται, απαραιτήτως, κατά την συνεδρίασιν ταύτην και 
αποφασίζει περί των υπό συζήτησιν ζητημάτων κατά πλειοψηφίαν 
των παρόντων μελών, εν ισοψηφία κρινούσης της ψήφου του 
Προέδρου. 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβάλλει στη τακτική Γ.Σ. προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για 
την επόμενη περίοδο και γενικώς εκτελεί τα καθήκοντα που 
αναγράφονται στο Καταστατικό και αναφέρονται στους σχετικούς 
Νόμους. 

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι αλληλέγγυα 
υπεύθυνα για κάθε ζημία που δημιουργείται στην περιουσία της 
Αδελφότητος από δόλο ή αμέλεια. 

Άρθρο 19ο 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντων επτά (7) τουλάχιστον των 
μελών του. 

Συνεδριάζει τακτικά, μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν 
παρουσιάζεται ανάγκη. 

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσω του Γενικού ή του Ειδικού 
Γραμματέα ή και σε έκτακτες περιστάσεις με αίτηση τριών από τα 
μέλη του Δ.Σ. τα οποία πρέπει να παρίστανται απαραίτητα κατά τη 
συνεδρίαση που προκαλείται με το αίτημά τους.  

Το Δ.Σ. αποφασίζει περί των υπό συζήτηση ζητημάτων κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος 
του Προέδρου θεωρείται διπλή. 

Η συμμετοχή του μέλους του ΔΣ στη συνεδρίαση θεωρείται έγκυρη 
με τη φυσική του παρουσία, αλλά και σε ειδικές περιστάσεις, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 
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Άρθρον 21ον 

Μέλος του Δ.Σ. εγγράφως κληθέν και απουσιάσαν αδικαιολογήτους 
επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν 
και αντικαθίσταται υποχρεωτικώς δι’ άλλου εκ των επιλαχόντων κατά 
σειράν επιτυχίας. Κατά τον αυτόν τρόπον γίνεται η αναπλήρωσις και 
εν περιπτώσει παραιτήσεως ή θανάτου μέλους τινός, πλην του 
Προέδρου, αναπληρωμένου υπό του Αντιπροέδρου. Εν περιπτώσει 
παραιτήσεως ή θανάτου του Αντιπροέδρου του αναπληρούντος τον 
Πρόεδρον, το Δ.Σ. εκλέγει νέον Αντιπρόεδρον εκ των μελών αυτού και 
του Ταμίου αναπληρωμένου υπό ετέρου μέλους του Δ.Σ. οριζομένου 
υπό τούτου. 

 

 

Άρθρον 22ον 

Το οικονομικό έτος της Αδελφότητος άρχεται την 1 ην του μηνός 
Ιανουαρίου και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εντός 
εξαμήνου από της λήξεως του οικον. έτους υποβάλλονται προς 
έγκρισιν εις την Γ.Σ. των μελών ο ισολογισμός, ο απολογισμός του 
έτους ως και η έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Άρθρο 23ο 

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επιμελείται 
διά την ακριβή εκτέλεσιν των αποφάσεων αυτού και των Γ.Σ. 
Αντιπροσωπεύει την Αδελφότητα εις πάσας τας δημοσίας και 
ιδιωτικός σχέσεις και εκδηλώσεις αυτής. Εκπροσωπεί νομίμως αυτήν 
ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Αρχής, συμβάλλεται δέ 

 Άρθρο 20ο 

Μέλος του Δ.Σ. που εγγράφως έχει κληθεί και απουσιάζει 
αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται 
αυτοδικαίως παραιτηθέν και αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τους 
επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η 
αναπλήρωση και στην περίπτωση παραιτήσεως ή θανάτου μέλους, 
πλην του Προέδρου, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 
Α΄ ή Β΄. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Αντιπροέδρου που 
αναπληρώνει τον Πρόεδρο αναλαμβάνει καθήκοντα ο έτερος 
Αντιπρόεδρος και το Δ.Σ. εκλέγει νέο Αντιπρόεδρο εκ των μελών του. 

Τα ίδια εφαρμόζονται στην περίπτωση του Ταμία ο οποίος 
αναπληρώνεται από  τον Αναπληρωτή Ταμία. 

 

Άρθρο 21ο 

Το οικονομικό έτος της Αδελφότητος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.  

 

 

Άρθρο 22ο 

Ο Πρόεδρος προεδρεύει και συντονίζει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και 
επιμελείται για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνει 
το ΔΣ και οι Γ.Σ. 

Αντιπροσωπεύει την Αδελφότητα σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές 
σχέσεις και εκδηλώσεις.  
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πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. Υπογράφει μετά του Γεν. 
Γραμματέως πάντα τα έγγραφα της Αδελφότητος. Προσυπογράφει τα 
υπό του Ταμίου εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα και επιβλέπει την 
καθόλου λειτουργίαν της Αδελφότητος. 

Τον Πρόεδρον κωλυόμενον δι’ οιονδήποτε λόγον, αναπληροί ο 
Αντιπρόεδρος. 

 

 

 

 

Άρθρον 24ον 

Ο Γεν. Γραμματεύς τηρεί την αλληλογραφίαν της Αδελφότητος και το 
Αρχείον και συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. άτινα υπογράφονται 
παρά του Προέδρου, αυτού και απάντων των παρόντων μελών. 
Προσυπογράφει τα υπό του Προέδρου εκδιδόμενα έγγραφα. Τηρεί 
το μητρώον των μελών της Αδελφότητος και φυλάσσει την σφραγίδα 
αυτής. Συντάσσει την έκθεσιν περί της δραστηριότητος της 
Αδελφότητος, εν η εκθέσει εκτίθεται και η δράσις του Δ.Σ. κατά την 
περίοδον της θητείας του και ο τρόπος διαχειρήσεως των δια του 
προϋπολογισμού χορηγηθεισών πιστώσεων και ήτις εγκρινομένη 
υπό του Δ.Σ. υποβάλλεται εις την τακτικήν Γ.Σ. προς έγκρισιν και 
ψήφισιν. Ωσαύτως μεριμνά διά την υπό της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
σύνταξιν, βάσει των εγχειρισθησομένων παρά του Ταμίου της 
Αδελφότητος στοιχείων, εκθέσεως δαπανών (εσόδων και εξόδων) ην 
υποβάλλει εις την Γ.Σ. προς έγκρισιν και απαλλαγήν του Δ.Σ. πάσης 

Εκπροσωπεί νόμιμα την Αδελφότητα ενώπιον των Δικαστηρίων και 
πάσης άλλης Αρχής.  

Συμβάλλεται πάντοτε κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. 

Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της 
Αδελφότητος.  

Προσυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τον 
Ταμία και επιβλέπει την όλη λειτουργία της Αδελφότητος. 

Σε περίπτωση κωλύματος του Πρόεδρου για οποιονδήποτε λόγο, τον 
αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος και 
αυτού ο Β΄ Αντιπρόεδρος.  

Άρθρο 23ο 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία της Αδελφότητας και 
το Αρχείο και συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. τα οποία υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και από όλα τα παρόντα μέλη στην ίδια ή σε 
επόμενες συνεδριάσεις.  

Προσυπογράφει τα εκδιδόμενα έγγραφα από τον Πρόεδρο.  

Τηρεί το μητρώο μελών της Αδελφότητος και φυλάσσει τη σφραγίδα 
του Συλλόγου.  

Συντάσσει την έκθεση για τη δραστηριότητα της Αδελφότητας, στην 
οποία παρουσιάζεται η δράση του Δ.Σ. κατά την περίοδο της θητείας 
του και ο τρόπος διαχείρισης των πιστώσεων που χορηγήθηκαν από 
τον προϋπολογισμό και όταν εγκριθεί από το Δ.Σ. υποβάλλεται στην 
τακτική Γ.Σ. για έγκριση και ψήφιση.  



21 
 

ευθύνης. Τον Γεν. Γραμματέα βοηθεί εις το έργον του τούτο ο ειδικός 
Γραμματεύς, όστις και τον αναπληροί εις τα ανωτέρω καθήκοντά του 
οσάκις απουσιάζει ή κωλύεται και αναλαμβάνει υπευθύνως και όσας 
άλλας εργασίας ήθελε αναθέσει εις αυτόν το Δ.Σ. 

 

 

 

 
 

 

Άρθρον 25ον 

0 Ταμίας τηρεί το βιβλίον Ταμίου εις το οποίον καταχωρεί τας 
εισπράξεις και δαπάνας της Αδελφότητος. Ενεργεί εισπράξεις διά 
διπλοτύπων αποδείξεων υπογραφομένων παρ' αυτού και 
εσφραγισμένων διά της σφραγίδος της Αδελφότητος. Διά την 
είσπραξιν των συνδρομών παρά των μελών, το Δ.Σ. δύναται να 
αναθέση υπ’ ευθύνην του, εις άτομα ή οργανώσεις, επί ποσοστοίς επί 
των εισπραττομένων εισφορών των μελών της, κατά την κρίσιν του. 
Εκτελεί τας πληρωμάς επί τη βάσει ενταλμάτων υπογραφομένων 
παρ’ αυτού, του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως και καταθέτει τα 
εισπραττόμενα χρήματα της Αδελφότητος εντός του συντομωτέρου 
χρόνου, εις τινά των εν Αθήναις Τραπεζών ή το Ταχ. Ταμιευτήριον 
κατά τον επωφελέστερον τρόπον διά την Αδελφότητα, δύναται δε να 
κρατεί εις το Ταμείον του διά τας ανάγκος της Αδελφότητος ποσόν 
μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000 δρχ.). Υποβάλλει ωσαύτως, διά του 

Επίσης με τον ίδια επιμέλεια μεριμνά για την σύνταξη της εκθέσεως 
δαπανών (εσόδων και εξόδων) από την Εξελεγκτική Επιτροπή βάσει 
των στοιχείων που του καταθέτει ο Ταμίας της Αδελφότητος. 
Την έκθεση δαπανών την υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση και 
απαλλαγή του Δ.Σ. πάσης ευθύνης. 

Το Γενικό Γραμματέα  συνεπικουρεί στο έργο του ο Ειδικός 
Γραμματέας, ο οποίος  τον αναπληρώνει  στα ανωτέρω καθήκοντά 
του όταν απουσιάζει ή κωλύεται  και αναλαμβάνει υπεύθυνα  και 
όσες άλλες εργασίες  αναθέσει σε αυτόν το Δ.Σ. 

 

 

Άρθρο 24ο 

 0 Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου στο οποίο καταχωρεί τις 
εισπράξεις και δαπάνες της Αδελφότητος. Ενεργεί εισπράξεις με 
διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφει ο ίδιος και φέρουν τη 
σφραγίδα της Αδελφότητος.  

Εκτελεί πληρωμές μέσω ενταλμάτων – αποδείξεων πληρωμής 
υπογεγραμμένων από τον ίδιο, τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα 
και καταθέτει τα εισπραττόμενα χρήματα της Αδελφότητος εντός του 
συντομότερου χρόνου σε τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου κατά 
τον επωφελέστερο τρόπο για την Αδελφότητα. Για τις ανάγκες της 
Αδελφότητος ο Ταμίας δύναται να κρατεί στο Ταμείο του ποσό μέχρι 
500 ευρώ. Υποβάλλει κατάσταση της χρηματικής διαχείρισης και 
απολογισμό εσόδων και εξόδων στην τακτική Γενική Συνέλευση. 
Ανάληψη των κατατεθειμένων χρημάτων της Αδελφότητος από 
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Γεν. Γραμματέως, κατάστασιν της χρηματικής διαχειρήσεως και 
απολογισμόν εσόδων και εξόδων εις την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν. 
Ανάληψις των κατατεθειμένα) χρημάτων της Αδελφότητος εκ 
Τραπέζης ή Ταχ. Ταμιευτηρίου ενεργείται υπό του Ταμίου κατόπιν 
αποφάσεως και εξουσιοδοτήσεως προς τούτο το Δ.Σ. Τον Ταμία 
απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις των Συμβούλων οριζόμενος υπό 
του Δ.Σ. Δύναται να γίνει ανάληψις και παρ’ άλλου μέλους του Δ.Σ. 
εις ην περίπτωσιν απουσιάζει ο εντεταλμένος Ταμίας. 

 

Άρθρον 26ον 

Ο 'Εφορος είναι αρμόδιος διά τα θέματα των δημοσίων σχέσεων της 
Αδελφότητος. Ερχεται εις επικοινωνίαν μετά των εκπροσώπων των 
διαφόρων Δωρικών Συλλόγων διά ζητήματα αφορώντα τους Δωριείς 
και την Δωρίδα. Επιμελείται των θεμάτων εκδρομών, συνεστιάσεων 
και μεριμνά διά την εκπροσώπησιν της Αδελφότητος εις τας 
διαφόρους κοινωνικός εκδηλώσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

Τράπεζα πραγματοποιείται από τον Ταμία κατόπιν απόφασης και 
εξουσιοδότησης για αυτό από το Δ.Σ. Εφόσον  ο Ταμίας απουσιάζει ή 
κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας. 

 

 

 

 

Άρθρο 25ο 

Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για την καταγραφή, την φύλαξη και 
διαχείριση των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του 
Συλλόγου, τον δανεισμό και την χρέωση αυτού. 

Επίσης συνεργάζεται για τα θέματα των δημοσίων σχέσεων της 
Αδελφότητος με τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους. Έρχεται σε 
επικοινωνία με τους εκπροσώπους των διαφόρων Συλλόγων της 
Δωρίδας για ζητήματα που αφορούν τους Δωριείς και τη Δωρίδα. 
Επιμελείται των θεμάτων εκδρομών, συνεστιάσεων και μεριμνά για 
την εκπροσώπηση της Αδελφότητος στις διάφορες κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Επίσης κατόπιν απόφασης του ΔΣ, αναλαμβάνει τη 
διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρον 27ον 

Κατά την Γεν. Συνέλευση διά την εκλογήν μελών του Δ.Σ., ανά 
τριετίαν, εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία καθ’ 
άπαν το από της εκλογής της διάστημα δικαιούται να λαμβάνη 
γνώσιν πασών των λεπτομερειών του Ταμίου της Αδελφότητος και να 
ελέγχη τον Ταμίαν οσάκις ήθελε θεωρήσει τούτο αναγκαίον, 
εξετάζουσα άπαντα τα σχετικά βιβλία εν τω γραφείω της 
Αδελφότητος, όσον αφορά την καλήν διαχείρησιν των χρημάτων και 
των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Αδελφότητος. 

Συντάσσει σχετικήν έκθεσιν επί του γενομένου ελέγχου, την οποίαν 
υποβάλλει εις το Δ.Σ. και δι’ αυτού εις την Γ.Σ. Της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής προεδρεύει εις εκ των εκλεγέντων τριών μελών 
οριζόμενος υπ' αυτών, όστις και ευθύνεται διά την έγκαιρον σύνταξιν 
της εκθέσεως ελέγχου, ήτις παραδίδεται εις το Δ.Σ. διά την ανάγνωσίν 
της εν τη Γ.Σ. προς έγκρισιν, δυναμένη να αναγνωσθή και παρά του 
προεδρεύοντος της Επιτροπής ταύτης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
συνεδριάζει εγκύρως παρόντως δύο τουλάχιστον μελών της. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 26ο 

Κατά την Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών του Δ.Σ., ανά 
τριετία, εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία καθ’ 
όλο το διάστημα από την ημερομηνία που εκλέγεται δικαιούται να 
λαμβάνει γνώση όλων των λεπτομερειών του Ταμείου της 
Αδελφότητος και να ελέγχει τον Ταμία όταν το θεωρεί αναγκαίο, 
εξετάζοντας όλα τα σχετικά βιβλία στο γραφείο της Αδελφότητας, 
όσον αφορά την καλή διαχείριση των χρημάτων και των λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων της Αδελφότητος. 

Συντάσσει σχετική έκθεση για τον έλεγχο που διενήργησε, την οποία 
υποβάλλει στο Δ.Σ. και μέσω αυτού στη Γ.Σ. Στην Εξελεγκτική 
Επιτροπή προεδρεύει ένα από τα τρία μέλη που έχουν εκλεγεί και 
ορίζεται από μεταξύ τους ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής ευθύνεται για την έγκαιρη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου 
και η οποία παραδίδεται στο Δ.Σ. για την ανάγνωσή της στη Γ.Σ. προς 
έγκριση, η οποία δύναται να αναγνωστεί και από τον προεδρεύοντα 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής θεωρείται έγκυρη εφόσον παρίστανται δύο τουλάχιστον 
από τα μέλη της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ ’ 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Άρθρον 28ov 

Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατον όργανον της Αδελφότητος και 
συγκροτείται υπό του συνόλου των μελών αυτής, άτινα έχουσιν 
εκπληρώσει απάσας τας εκ του καταστατικού οικονομικός 
υποχρεώσεις των προς την Αδελφότητα.  

Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
αποφαίνεται επί του απολογισμού εκάστου έτους και της λογοδοσίας 
του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων.  

Καθορίζει το καταβλητέον δικαίωμα εγγραφής ως και το ποσόν της 
ετήσιας συνδρομής των μελών.  

Αποφασίζει επί της συνάψεως βραχυπροθέσμων ή μακροπροθέσμων 
δανείων, ως και της επενδύσεως του αποθεματικού κεφαλαίου της 
Αδελφότητος, περί του τρόπου διαθέσεως δωρεών προσφερθεισών 
δι’ ωρισμένον σκοπόν μη εκτελεσθέντα, περί αυξομειώσεως 
δωρουμένων ποσών δια την ανακήρυξιν δωρητών, ευεργετών και 
μεγάλων ευεργετών της Αδελφότητος και εν γένει κρίνει και 
αποφασίζει περί παντός θέματος εξυπηρετούντος τα συμφέροντα 
της Αδελφότητος και μη αντικείμενον εις τον Νόμον.  

Αποφασίζει περί της τροποποιήσεως του Καταστατικού, εκποιήσεως 
κινητής και ακινήτου περιουσίας της Αδελφότητος και περί της 
διαλύσεως ταύτης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Άρθρο 27o 

Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Αδελφότητας και 
συγκροτείται από το σύνολο των μελών της που έχουν εκπληρώσει 
όλες τις από το καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις προς την 
Αδελφότητα.  

Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
αποφαίνεται επί του απολογισμού κάθε έτους και της λογοδοσίας 
του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων.  

Αποφασίζει για τη σύναψη βραχυπροθέσμων ή μακροπροθέσμων 
δανείων, καθώς και για την επένδυση του αποθεματικού κεφαλαίου 
της Αδελφότητος, για τον τρόπο διάθεσης δωρεών που 
προσφέρθηκαν για ορισμένο σκοπό και δεν έχουν εκτελεστεί, για 
αυξομειώσεις του ύψους δωρεών που χαρακτηρίζουν την ανακήρυξη 
δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών της Αδελφότητος και εν 
γένει κρίνει και αποφασίζει περί παντός θέματος που εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα της Αδελφότητας και δεν αντίκειται στο Νόμο. 
Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού, την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αδελφότητας και για τη διάλυσή 
της. 
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Άρθρον 29ον 

Τα μέλη της Αδελφότητος συγκαλούνται εις Γεν. Συνέλευσιν υπό του 
Δ.Σ. διά του Προέδρου της, τακτικώς μεν άπαξ του έτους εντός του 
δευτέρου εξαμήνου ή το αργότερον εντός μηνός από της λήξεως του 
εξαμήνου, προς υποβολήν και έγκρισιν του απολογισμού και της 
λογοδοσίας του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων, έγκρισιν της εκθέσεως 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβολήν και έγκρισιν του ισολογισμού 
του λήξαντος οικονομικού έτους, το οποίο άρχεται την 1ην Ιουλίου 
και λήγει την 30ην Ιουνίου του επομένου έτους και προσδιορισμόν 
διενεργείας αρχαιρεσιών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατά το 
άρθ. 17 το οποίο Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του 
κανονικώς μέχρι λήξεως της θητείας του. 

Το οικονομικό έτος που λήγει την 30ην Ιουνίου 1997 ορίζεται 
υπερδωδεκάμηνον, αρχόμενον την 1ην Ιανουαρίου 1996. 

Εκτάκτως δε, οσάκις ήθελε παραστή ανάγκη κατά την κρίσιν του Δ.Σ. 
και τη αποφάσει αυτού ή όταν ζητηθή τούτο υπό του 1/5 των 
τακτικών μελών εκπληρωσάντων τας χρηματικός αυτών υποχρεώσεις 
προς την Αδελφότητα. 

Η αίτησις περί συγκλήσεως εκτάκτου Γ.Σ. υποβάλλεται προς το Δ.Σ. 
εγγράφως και διαλαμβάνει τα συζητητέα θέματα, άτινα δεν δύνανται 
να αντιτίθενται προς το άρθρον 26 του παρόντος, ο δε Πρόεδρος του 
Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέση την Γ.Σ. εντός 20, το βραδύτερον, 
ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Εάν κατά την 
ημέραν της ούτω καλουμένης Γ.Σ. δεν επιτυγχάνεται η νόμιμος 
απαρτία, τότε τα θέματα αυτής παραπέμπονται εις την πρώτην 
τακτικήν Γ.Σ. 

Άρθρο 28ο 

Τα μέλη της Αδελφότητος συγκαλούνται στη Γενική Συνέλευση από 
το Δ.Σ. μέσω του Προέδρου της, τακτικά, μία φορά το χρόνο εντός του 
εξαμήνου, προς υποβολή και έγκριση του απολογισμού και της 
λογοδοσίας του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα, την έγκριση της έκθεσης της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, την υποβολή και έγκριση του ισολογισμού 
του λήξαντος οικονομικού έτους, το οποίο ξεκινά την 1ην Ιανουαρίου 
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους και προσδιορισμό 
της διενέργειας των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, κατά το άρθ. 17 το οποίο Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντα του κανονικά μέχρι τη λήξη της θητείας του. 

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκαλείται εκτάκτως, όποτε 
παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ. και κατόπιν αποφάσεώς του 
ή όταν ζητηθεί από το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Αδελφότητα κατά την 
τελευταία τριετία. 

Η αίτηση περί σύγκλισης εκτάκτου Γ.Σ. υποβάλλεται προς το Δ.Σ. 
εγγράφως και περιλαμβάνει τα θέματα, τα οποία δεν δύνανται να 
αντιτίθενται στο άρθρο 26 του παρόντος, ο δε Πρόεδρος του Δ.Σ. 
υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός 20 ημερών, το αργότερο 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν κατά την ημέρα της 
καλουμένης Γ.Σ. δεν επιτυγχάνεται η νόμιμη απαρτία, τότε τα θέματά 
της παραπέμπονται στην πρώτη τακτική Γ.Σ. 
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Άρθρον 30ον 

Η Γ.Σ. εκλέγει διά φανεράς ή μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και 
τον Γραμματέα αυτής. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας της Γ.Σ., 
εποπτεύει της διαλογής των ψηφοδελτίων κατά την διενέργειαν των 
Αρχαιρεσιών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντας, προς ους ανακοινοί 
την εκλογήν των, ο δε Γραμματεύς τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία 
συνυπογράφει μετά του Προέδρου. 

 

Άρθρον 31ον 

Τα μέλη της Αδελφότητος, τακτικά και αντεπιστέλλοντα, δικαιούνται 
να μετάσχωσι των Γεν. Συνελεύσεων, εφ’ όσον έχουσιν εκπληρώσει 
τας προς την Αδελφότητα χρηματικός των υποχρεώσεις, μέχρι της 
συγκροτήσεως της Γ.Σ. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δικαιούνται να 
μετάσχουν των Γεν. Συνελεύσεων με πλήρη δικαιώματα των 
τακτικών. Τα επίτιμα μέλη της Αδελφότητος δύνανται μα 
παρακολουθώσι τας Γεν. Συνελεύσεις, άνευ όμως ψήφου. 

 

Άρθρον 32ον 

Η σύγκλησις των Γ.Σ. γίνεται παρά του Προέδρου δι’ ανακοινώσεως 
εις την εφημερίδα της Δωρικής Αδελφότητος ή δι’ ανακοινώσεως εις 
δύο ημερησίας εφημερίδας των Αθηνών, αν κρίνεται ασύμφορος η 
πρόσκλησις δι’ ατομικών προσκλήσεων και θυροκολλήσεως στα 
Γραφεία της Δωρικής Στέγης κατά πάσαν περίπτωσιν. Μπορεί επίσης 
να στέλλονται και μέσω των τοπικών Συλλόγων. Εις την πρόσκλησιν 

Άρθρο 29ο 

Η Γ.Σ. εκλέγει μέσω φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρο 
και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ., 
εποπτεύει τη διαλογή των ψηφοδελτίων κατά την διενέργεια των 
Αρχαιρεσιών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους ανακοινώνει 
την εκλογή τους, ο δε Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία 
συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. 

 

Άρθρο 30ο 

Τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας δικαιούνται να συμμετέχουν στις 
Γενικές Συνελεύσεις, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς την Αδελφότητα μέχρι τη συγκρότηση της Γ.Σ.  

Άρθρο 31ο 

Η σύγκληση των Γ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο μέσω ανακοίνωσης  
είτε στην εφημερίδα της Δωρικής Αδελφότητος είτε μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας της Αδελφότητας και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης που την εκπροσωπούν ή/και μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, αν κρίνεται ασύμφορη η πρόσκληση μέσω ατομικών 
προσκλήσεων. 

Επίσης σε κάθε περίπτωση, μέσω θυροκόλλησης στα Γραφεία της 
Δωρικής Στέγης. Μπορεί επίσης να στέλνονται και μέσω των τοπικών 
Συλλόγων. Στην πρόσκληση απαραιτήτως αναφέρεται η ημερομηνία, 
ημέρα και ώρα, ο τόπος της Συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα προς 
συζήτηση.  
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απαραιτήτως αναφέρεται η ημερομηνία, ημέρα και ώρα, ο τόπος της 
Συνεδριάσεως καθώς και τα συζητητέα κατ’ αυτήν θέματα.  

 

Άρθρον 33ον 

Εις την Γ.Σ. συζητούνται μόνον τα εν τη ημερησία διατάξει 
αναφερόμενα θέματα κατά σειράν της εν αυτή εγγραφής των. 

 

 

 

Άρθρον 34ον 

Η Γ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία εάν παρίστανται κατ’ αυτήν τουλάχιστον 
το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Μη γενομένης απαρτίας 
κατά την πρώτην συνεδρίασιν, γίνεται τοιαύτη εντός 15 ημερών εις 
τον αυτόν τόπον, την ιδίαν ώραν και με τα αυτά θέματα και θεωρείται 
εν απαρτία οσαδήποτε και αν παρευρίσκονται, δικαιούμενα ψήφου, 
μέλη.  

Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των 
παρόντων κατά την συνεδρίασιν μελών των εχόντων δικαίωμα 
ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται δι’ ανατάσεως των χειρών ή δι’ 
ονομαστικής κλήσεως. Η μυστική, διά δελτίων ψηφοφορία γίνεται 
διά την εκλογήν του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως και διά 
προσωπικά ζητήματα. 

 

Άρθρο 32ο 

Στην Γ.Σ. συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους. 

 

Άρθρο 33ο 

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον το 1/3 των 
μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν 
υφίσταται απαρτία, επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών στον ίδιο 
τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα και θεωρείται σε απαρτία 
όσα μέλη και αν παρευρίσκονται τα οποία δικαιούνται ψήφουΟι 
αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 
παρόντων σε συνεδρίαση των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η 
ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση. 
Η μυστική, ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται για την εκλογή του 
Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΙΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 

Άρθρον 35ον 

Η τροποποίησις του Καταστατικού ως και η διάλυσις της 
Αδελφότητος αποφασίζεται διά Γ.Σ. ειδικώς προς τούτο 
συγκαλουμένης, παρισταμένου τουλάχιστον του ημίσεος των 
εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών και μετά πλειοψηφία των 3/4 των 
παρόντων. 

 

Άρθρον 36ον 

Διαλυομένης της Αδελφότητος, τα κατά την εποχήν εκείνην κεφάλαιά 
της διατίθενται διά την ίδρυσιν Επαγγελματικής Σχολής εν τη 
Πρωτευούση της Επαρχίας Δωρίδος, ή εάν ταύτα δεν επαρκούν, εις 
κοινωφελή έργα εν τη Επαρχία ή κατατίθενται ως αναπαλλοτρίωτος 
λογαριασμός παρά τινά Τραπέζη, και τα έσοδα αυτών δίδονται ως 
βραβείον εις αριστεύσαντας μαθητάς της τελευταίας τάξεως των 
Γυμνασίων Δωρίδος. Περί τούτου θέλει αποφασίσει η τελευταία Γ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΙΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 

Άρθρο 34ο 

Η τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και η διάλυση της 
Αδελφότητος αποφασίζεται μέσω Γ.Σ. , που συγκαλείται για τον 
ειδικό αυτό σκοπό και στην οποία παρίστανται τουλάχιστον τα μισά 
των μελών με δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των 3/4 των 
παρόντων. 

 

Άρθρο 35ο 

Σε περίπτωση διάλυσης της Αδελφότητος, τα κατά την εποχή εκείνη 
κεφάλαιά της διατίθενται για κοινωφελή έργα στο Δήμο Δωρίδας ή 
κατατίθενται ως αναπαλλοτρίωτος λογαριασμός σε Τράπεζα και τα 
έσοδα δίδονται ως βραβείο σε αριστεύσαντες μαθητές της 
τελευταίας τάξης των Λυκείων Δωρίδας. Η ακίνητη περιουσία 
περιέρχεται στον Δήμο Δωρίδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 37ον 

Η Αδελφότης έχει σφραγίδα στρογγυλήν, φέρουσαν εις το κέντρον 
την εικόνα του Ηρώος Αθανασίου Διάκου, κύκλω δε τας λέξεις 
«ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ-ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ 1906» ως και λάβαρον μετά των 
αυτών σημάτων. 

 

 

Άρθρον 38ον 

Η παρουσία της Αδελφότητος κατά τας τοπικός Δωρικός τελετάς 
είναι αναγκαία. Ο τρόπος εκπροσωπήσεώς της καθορίζεται υπό του 
Δ.Σ. 

 

Άρθρον 39ον 

Οι προσφέροντες εις την Αδελφότητα δι’ ωρισμένον ή μη σκοπόν 
δραχμάς 300.000-500.000 ανακηρύσσονται Δωρηταί της 
Αδελφότητος, οι προσφέροντες δρχ. 501.000-1.000.000 
ανακηρύσσονται Ευεργέται της Αδελφότητος και οι άνω των 
1.000.001 Μεγάλοι Ευεργέται της Αδελφότητος, με δυνατότητα τα 
παραπάνω ποσά να αυξάνονται αναλόγως δι' αποφάσεως της Γ.Σ. Η 
ανακήρυξις δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών γίνεται δι’ 
αποφάσεως του Δ.Σ. ανακοινουμένης προς την Γ.Σ. 

Εις του ευεργέτας και δωρητάς χορηγούνται διπλώματα 
προσυπογεγραμμένα υφ’ απάντων των μελών του Δ.Σ., τα δέ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 36ο 

Η Αδελφότητα διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα, που φέρει στο κέντρο 
την εικόνα του ήρωα Αθανάσιου Διάκου, τις λέξεις «ΔΩΡΙΚΗ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ-ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ 1906» σε κύκλο. 

Επίσης η Αδελφότητα διαθέτει και λάβαρο με τα ίδια χαρακτηριστικά. 

 

Άρθρο 37ο 

Η παρουσία της Αδελφότητας στις τοπικές Δωρικές τελετές είναι 
αναγκαία. Ο τρόπος εκπροσώπησής της καθορίζεται από το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 38ο 

Οι προσφέροντες εις την Αδελφότητα για ορισμένο ή μη σκοπό  
ποσό ύψους έως 1.000 € ανακηρύσσονται Δωρητές της Αδελφότητος. 

Οι προσφέροντες από 1.001 € - 3.000 € ανακηρύσσονται Ευεργέτες 
της Αδελφότητος  

Οι άνω των 3.001 € Μεγάλοι Ευεργέτες της Αδελφότητος, με 
δυνατότητα τα παραπάνω ποσά να αυξάνονται αναλόγως μέσω 
απόφασης της Γ.Σ.  

Η ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών γίνεται με 
απόφαση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στη Γ.Σ. 
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ονόματά των αναγράφονται εν πίνακι εντοιχισμένα) εις την αίθουσαν 
της Δωρικής Στέγης και καταχωρούνται εν ιδιαιτέρα) βιβλίω της 
Δωρικής Αδελφότητος, εν ω καταχωρούνται επίσης άπαντες οι καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον ενισχύοντες την Δωρικήν Αδελφότητα.  

 

Άρθρον 40ον 

 

Πάσα περίπτωσις μη προβλεπόμενη υπό του παρόντος Καταστατικού 
κανονίζεται επί τη βάσει των κειμένων Νόμων και αποφάσεων του 
Δ.Σ. και της Γ.Σ. 

Άρθρον 41ον 

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι των πρώτων 
αρχαιρεσιών που θα διενεργηθούν βάσει των εγκριθεισών υπό της 
Γ.Σ. τροποιήσεων και της εγκρίσεως υπό των αρμοδίων Αρχών, των 
εγκριθεισών υπό της Γ.Σ. τροποποιήσεων. Άμα δε τη εγκρίσει αυτών 
δέον όπως προέλθη εις την διενέργειαν αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν 
νέου Δ.Σ. 

Ακριβές αντίγραφον εκ του υπ’ αριθ. 17 του από 16-3-97 Πρακτικών 
του βιβλίου Πρακτικών της Γ.Σ. του Συλλόγου «Δωρική Αδελφότης». 

Εν Αθήναις τη 16 Μαρτίου 1997  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.    Ο Γεν. Γραμματέας 

Περικλής Πέτρου    Γεωρ. Σμπαρούνης 

Στους ευεργέτες και δωρητές χορηγούνται διπλώματα 
προσυπογεγραμμένα από όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα δε ονόματά τους 
αναγράφονται σε πίνακα εντοιχισμένα στην αίθουσα της Δωρικής 
Στέγης και καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία της Δωρικής 
Αδελφότητος, στα οποία καταχωρούνται επίσης όλοι όσοι με 
οιονδήποτε τρόπον ενίσχυσαν τη Δωρική Αδελφότητα.  

 

Άρθρο 39ο 

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό 
κανονίζεται στη βάση των κειμένων Νόμων και αποφάσεων του Δ.Σ. 
και της Γ.Σ. 

 

Άρθρο 40ο 

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τους 

κανονισμούς ή τυχόν αντίκειται σε ρητή διάταξη του νόμου, 

ρυθμίζεται από το ΝΔ 795/71, ‘’περί Σωματείων και Ενώσεων’’, των 

σχετικών διατάξεων του ΑΚ και του Εισηγητικού αυτού νόμου, όπως 

αυτοί ισχύουν σήμερα. 

Άρθρο 41ο 

Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής μετά την 

έγκριση από την Γ.Σ. των παραπάνω τροποποιήσεων προσαρμόζεται 

στις νέες διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

 


