ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΕΝΕΤΗ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΤΗ

Αρθρο 1ο

ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΤΜΙΑ
1.

Ιδρύεται μη κερδοςκοπικόσ ςύλλογοσ με ϋδρα την Γενεύη :
Case postale 1833
1227 Carouge

2.

Επωνυμύα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΟΓΡΑΥΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΕΝΕΤΗ
ό ςυντόμωσ ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. – ΓΕΝΕΤΗ
(ςύμφωνα με το ϊρθρο 2.5 του καταςτατικού του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Αθόνασ )

τα Γαλλικϊ :
CENTRE HELLENIQUE D’ETUDES DU FOLKLORE
DEPARTEMENT DE GENEVE
sigle : C.H.E.F. – Dpt de GENEVE
(en accord avec l’article 2.5 des statuts du C.H.E.F. d’ATHENES)
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Αρθρο 1ο

Β΄

ΚΟΠΟΙ
1.

Κύριοσ ςκοπόσ του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Γενεύησ εύναι η εκπροςώπιςη του
ομόνυμου τησ Αθόνασ και κατϊ ςυνϋπεια, οι μεταξύ τουσ κοινού ςκοπού
που εύναι:

2.

Η παρουςύαςη διεθνώσ των παραδόςεων και των εθύμων που
ςυναποτϋλεςαν και ςυναποτελούν την Ελληνικό πολιτιςτικό ταυτότητα,
με γνώμωνα δε την ειρηνικό ςυνύπαρξη των εθνών να προςδιοριςτούν
κοινϊ ςτοιχεύα μεταξύ των διαφόρων τοπικών πολιτιςμών που
ςυνιςτούν τον Πολιτιςμό του ανθρώπου και ιδιαύτερα ςτη διαδικαςύα
τησ επιτελουμϋνησ Ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ.

3.

Η οργϊνωςη μουςκών ακροϊςεων και ηχογραφόςεων, εορτών,
χορευτικών επιδεύξεων, εκθϋςεων λαώκόσ τϋχνησ, καθώσ και εκδόςεων
λευκωμϊτων, βιβλύων και εν γϋνει εντύπων.

4.

Η ςυνεγαςύα με ϊλλουσ ςυλλόγουσ, ςωματεύα και εν γϋνει φορεύσ με
ςυναφεύσ ςκοπούσ, για προώθηςη κοινών ςτόχων.

5.

Η οργϊνωςη εκδρομών, προβολών, εκδόςεων και ειδικϊ για τον χορό
περιοδιών, ανταλλαγών φολκλορικών ομϊδων ελληνικών και ξϋνων.
Επύςησ οργϊνωςη φεςτιβϊλ με διεθνό ό με Εθνικό χαρακτόρα και θϋματα
περύ λαώκόσ τϋχνησ και χορού, μουςικόσ ό τραγουδιού όπωσ επύςησ και
επιςτημονικϊ ςεμινϊρια ό ςυνϋδρια.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄

Αρθρο 1ο

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
1.

Οργανα του ςυλλόγου εύναι:
Σο Διοικητικό υμβούλιο και η Γενικό υνϋλευςη.

2.

Ο ςύλλογοσ διοικεύται από ϋνα τουλϊχιςτον 3μελϋσ Δ.. (Πρόεδροσ,
Γ. Γραμματϋασ, Σαμεύασ.) ϋωσ 7μελϋσ.

3.

Η Γενικό υνϋλευςη πραγματοποιεύται μια φορϊ τον χρόνο.

4.

Σο Δ.. εκλϋγεται ανϊ δύο χρόνια με Γ.. δια ψηφοφορύασ πϊνω ς’αυτό το
θϋμα.

5.

Σ ο Δ.. ςυνϋρχεται ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του ςυλλόγου και μετϊ από
πρόςκληςη του προϋδρου, ευρύςκεται ςε απαρτύα δε όταν εύναι παρόντα
3 τουλϊχιςτον μϋλη του.

Αρθρο 2ο

ΕΞΑΡΣΗΗ ΣΟΤ «ΤΛΛΟΓΟΤ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ»
1.

Σο ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. παρϊρτημα Γενεύησ λειτουργεύ ανεξϊρτητα από το
ομώνυμο τησ Αθόνασ βϊςει των ϊρθρων 2.4 και 2.5 του καταςτατικού
του.

2.

Σο παρϊρτημα Γενεύησ εγγρϊφεται κϊθε χρόνο ςαν μϋλοσ αρωγό του
ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Αθόνασ πληρώνοντασ:
1)
2)

την εγγραφό του,
την ετόςια ςυνδρομό του με τα ανϊλογα ποςϊ.

3.

Σο παρϊρτημα Γενεύησ θα ςτϋλνει ϋνα ετόςιο απολογιςμό πεπραγμϋνων
καθώσ κ΄ϋνα ετόςιο οικονομικό απολογιςμό ςτο ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Αθόνασ.

4.

Οι δραςτηριότητεσ, και των δύο ςυλλόγων θα γνωςτοποιούνται
εγκαύρωσ για την καλό ενημϋρωςη των μελών τουσ.

Αρθρο 3ο

ΔΙΑΚΡΙΗ ΜΕΛΩΝ
1.

Σα μϋλη του ςυλλόγου διακρύνονται ςε αρωγϊ και επύτιμα.
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2.

Αρωγϊ εύναι τα μϋλη με υποχρϋωςη καταβολόσ ςυνδρομόσ, Ελληνικόσ ό
ξϋνησ υπηκοότητασ, νομικϊ πρόςωπα (ςύλλογοι κ.λ.π.). Η ςυνδρομό
καθορύζεται από την Γ..

3.

Επύτιμα μπορούν να εύναι, πρόςωπα που πρόςφεραν ό προςφϋρουν
μεγϊλεσ υπηρεςύεσ ςτο ςύλλογο, ανακηρύςονται δε με απόφαςη τησ Γ..
μετϊ από ειςόγηςη του Δ..

Αρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.

Ολα τα μϋλη ϋχουν δικαύωμα λόγου, ψόφου και εκλογόσ ςτισ Γεν.
υνελεύςεισ.

2.

Επύςησ οριςμϋνεσ εκπτώςεισ ςε διϊφορεσ εκδηλώςεισ οργανωμϋνεσ από
τον ςύλλογο και μετϊ από απόφαςη του Δ..

Αρθρο 5ο

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.

Σα μϋλη ϋχουν την υποχρϋωςη να καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για την
εκπλόρωςη των ςκοπών του ςυλλόγου. Να εκτελλούν πρόθυμα τισ
αναλαμβανόμενεσ εργαςύεσ.

2.

Σα μϋλη εύναι υποχρεωμϋνα να καταβϊλλουν ανελλιπώσ την ςυνδρομό
τουσ.

Αρθρο 6ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΕΛΟΤ
1.

Παραύτηςη: Κϊθε μϋλοσ μπορεύ να παραιτηθεύ ελεύθερα και
οποτεδόποτε θελόςει από την ιδιότητα του μϋλουσ με ϋγγραφη δόλωςη
πρόσ το Δ..

2.

Αποβολό: Κϊθε μϋλοσ που παραβιϊζει το καταςτατικό του ςυλλόγου, τισ
αποφϊςεισ τησ Γ.. και του Δ.. ό με οποιονδόποτε τρόπο βλϊπτει τα
ςυμφϋροντα και την πρόοδο του ςυλλόγου, διαγρϊφεται με απόφαςη
του Δ.. που εγκρύνεται από τη Γ..

Αρθρο 7ο

ΔΙΑΛΤΗ
1.

Η διϊλυςη του ςυλλόγου μπορεύ να αποφαςιςθεύ μόνο από ϋκτακτη Γ..
που ςυγκαλεύται ειδικϊ μ’αυτό το ςκοπό. Η απόφαςη πρϋπει να παρθεύ
με πλειοψηφύα των ¾ των παρόντων.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄

Αρθρο 1ο

ΠΟΡΟΙ
1.

Οι πόροι του ςυλλόγου εύναι οι ειςφορϋσ των μελών με την ετόςια
ςυνδρομό τουσ, οι τυχόν ϋκτακτεσ ειςφορϋσ τουσ ( μετϊ από απόφαςη
του Δ..).

2.

Σα ωφϋλη που πιθανόν προκύπτουν από δραςτηριότητεσ που προωθούν
τουσ ςκοπούσ του ςυλλόγου. Σϋτοιεσ λογύζονται οι εκδόςεισ παντόσ
τύπου, οι καλλιτεχνικϋσ εκδηλώςεισ και παραςτϊςεισ, ςεμινϊρια,
χοροεςπερύδεσ, ςυνϋδρια, εκθϋςεισ,ςυναυλύεσ και ϊλλεσ εκδηλώςεισ
ανϊλογου περιεχομϋνου.

3.

Επιχορηγόςεισ από κρατικούσ και ιδιωτικούσ φορεύσ και εν γϋνει κϊθε
ϋςοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτύα.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄

Αρθρο 1ο

ΣΜΗΜΑΣΑ
1.

Σα τμόματα του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Γενεύησ ςε λειτουργύα εύναι:
1)
2)
3)

Μουςικού αρχεύου παραδοςιακόσ μουςικόσ.
Φορευτικό ομϊδα « ΔΑΥΝΗ».
Ιματιοθόκησ ( φορεςιϋσ του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Γενεύησ και ιδ.ςυλλογϋσ ).
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