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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 
 
 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

ΣΚΟΠΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοπός του Σωματείου είναι: Η προστασία της τέχνης του Θεάτρου Σκιών 
με την ενθάρρυνση και βοήθεια να ασκούν το  επάγγελμα  του 
Καραγκιοζοπαίκτη όσων  έχουν  την ικανότητα, και την αποθάρρυνση όσων 
δεν την έχουν. 

Ρητά συνομολογείτε ότι η τέχνη του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών στην 
παραδοσιακή της μορφή, εκτελείται από άνδρες στο φύλο, οι οποίοι 
ονομάζονται Καραγκιοζοπαίχτες, επειδή ο πρωταγωνιστής του θεάματος είναι 
ο Καραγκιόζης. 

 Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο να αποκτήσουν την «ικανότητα» αυτή 
όσο το δυνατό περισσότεροι νέοι.  

Κύριο μέλημα του Σωματείου πρέπει να είναι:  
α) Η καλλιέργεια της επαγγελματικής συνείδησης, αλληλεγγύης και 

ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών.  
β) Ο σεβασμός της τέχνης και της ιστορίας της που επιτυγχάνεται με την 

άρτια παρουσίασή της. 
γ) Ο σεβασμός του κοινού του θεάματος και ιδιαίτερα της σχολικής και 

προσχολικής ηλικίας. 
δ) Η παρεμπόδιση και καταδίκη με κάθε νόμιμο τρόπο της προσβολής της 

τέχνης και της ιστορίας της, του αθέμιτου ανταγωνισμού, της μη άρτιας 
παρουσίασης και του μη σεβασμού του κοινού ανεξάρτητα αν αυτοί είναι μέλη 
ή όχι του Σωματείου.  

ε) Η ανύψωση της  τέχνης του Θεάτρου σκιών, με τη διατήρηση την 
καλλιέργεια και την εξέλιξη της Εθνικής αυτής παράδοσης.  

Μέλημα του Σωματείου είναι ακόμη: 

Ιδρύεται Σωματείο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ με την επωνυμία 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ με έδρα την ΑΘΗΝΑ 
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1) Η ίδρυση και λειτουργία ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, που είναι η 
μοναδική Λαϊκή θεατρική τέχνη του τόπου μας, απαραίτητης  για την συνέχιση 
της παράδοσης, με την εκπαίδευση νέων Καραγκιοζοπαικτών, καθώς και η 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, για την επαγγελματική κατάρτιση και  
προσανατολισμό  νέων ανθρώπων σε συνεργασία  με κρατικούς φορείς, πάνω 
στην τέχνη του Θεάτρου Σκιών.» 

2) Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης  
3) Η  ίδρυση  και λειτουργία Μουσείου και η περισυλλογή όλου του 

λαογραφικού υλικού που βρίσκεται στα χέρια Καραγκιοζοπαικτών (φιγούρας, 
αφίσας, σκηνικών, μαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και παραστάσεων, 
βιογραφιών) καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που θα είναι πρόσφορο στην 
διευκόλυνση της ιστορικής έρευνας του Καραγκιόζη. 

4) Η συμμετοχή του Καραγκιόζη σε όλες  τις Λαογραφικές τουριστικές 
εκδηλώσεις που γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΕΟΤ, μέσα και 
έξω από την Ελλάδα,  καθώς και η συμμετοχή του στα  πολιτιστικά 
προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας στα Λύκεια, Γυμνάσια και 
Δημοτικά σχολεία. 

5) Η συγκέντρωση των φίλων του Καραγκιόζη καθώς και κάθε ατόμου 
που αποδεδειγμένα βοήθησε στο παρελθόν για την  διατήρηση του 
Καραγκιόζη και γενικά όλων  όσων επιθυμούν να βοηθήσουν την προσπάθεια 
διάσωσης της Λαϊκής τέχνης του Θεάτρου Σκιών. 

 

ΜΕΛΗ 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τα μέλη διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ. 

ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη θεωρούνται: 
α) Όσοι μέχρι σήμερα απέκτησαν την ιδιότητα του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ,  

δίνοντας με επιτυχία εξετάσεις μπροστά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ Αυτοί έχουν την ιδιότητα του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ 
στην ταυτότητα μέλους. 

β) Όσοι βοήθησαν ή βοηθούν Καραγκιοζοπαίκτη. Αυτοί έχουν την 
ιδιότητα του ΒΟΗΘΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ που θα αναγράφεται στην 
ταυτότητα μέλους. 

γ) Οι Βετεράνοι Καραγκιοζοπαίκτες, απόμαχοι της τέχνης του Θεάτρου 
Σκιών, που κατά το παρελθόν ήταν μέλη του ΠΑΝ. ΣΩΜ. ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ και 
δεν είχαν διαγραφεί για αντισυνδικαλιστική δράση. Αυτοί αναφέρονται στην 
Ταυτότητα μέλους με την ιδιότητα του ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ. 

δ) Όσοι, άνδρες και γυναίκες με την προσωπική τους συμβολή έχουν 
βοηθήσει αποδεδειγμένα στην άνοδο της τέχνης του Θεάτρου Σκιών, φίλοι 
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της Λαϊκής μας παράδοσης. Οι λαϊκοί ζωγράφοι, μουσικοί Θεάτρου Σκιών, 
συγγραφείς με συγγραφικό έργο πάνω στην τέχνη του Θεάτρου Σκιών. Αυτοί 
θα αναφέρονται στην ταυτότητα μέλους με την ιδιότητα του ΦΙΛΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ. 
 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ του Σωματείου μπορούν να ανακηρυχτούν με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς τους, μπορούν να 
βοηθήσουν, ηθικά ή υλικά, το σωματείο στην επιτυχία των σκοπών του. 
Ακόμα επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, πρόσωπα που στο παρελθόν 
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, ή που με οποιοδήποτε τρόπο ευεργέτησαν το 
Σωματείο ή γενικά το ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ. 

 
Τα  μέλη  που ανακηρύσσονται ΕΠΙΤΙΜΑ, δικαιούνται  να παίρνουν  

μέρος  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  ή  στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου με συμβουλευτικό ρόλο. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Εγγραφή στο μητρώο του Σωματείου γίνεται ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με αιτιολογημένη 
απόφαση θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αίτηση το αργότερο σε ένα μήνα 
από την υποβολή της. Δεν μπορεί να γραφτεί μέλος με την ιδιότητα του 
Καραγκιοζοπαίκτη, παρά μονό στην περίπτωση της επανεγγραφής μέλους το 
οποίο πριν την διαγραφή του είχε την ιδιότητα αυτή. 

Την  ιδιότητα  του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ μπορεί  να  την αποκτήσει,  
μετά  από σχετική αίτησή του προς  το Διοικητικό Συμβούλιο, όποιος δώσει 
εξετάσεις με επιτυχία μπροστά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ, αφού πρώτα έχει γίνει μέλος του Σωματείου ως 
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ (Ε.Δ.Κ.) 

συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποτελείται από πέντε μέλη:  
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι έγκριτοι Καραγκιοζοπαίκτες.  

Οι  παραπάνω διαχωρισμοί ιδιοτήτων, σε καμία περίπτωση  δε  
σημαίνουν και διαχωρισμό ως προς  τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταξύ των μελών. 

panos
Callout
Κατεβάστε: AITHSH_EGGRAFHS_MELOYS.doc
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Δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να χρησιμοποιήσει ως μέλη της 
πενταμελούς Ε.Δ.Κ. δύο σημαίνοντα πρόσωπα από τον ευρύτερο θεατρικό 
χώρο: (Συγγραφείς, κριτικοί θεάτρου, ηθοποιοί και μη μέλη του Σωματείου).  

Η επιτροπή θα έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τρία από τα πέντε 
μέλη της. 

Θα παρακολουθήσει την παράσταση  που  θα  παρουσιάσει  το 
ενδιαφερόμενο μέλος σε χώρο που το ίδιο και με δική του ευθύνη θα επιλέξει, 
μέσα στην Αττική και θα κρίνει: 

 α) Την καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, β) τη άρθρωση και ορθοφωνία του 
υποψήφιου Καραγκιοζοπαίκτη, γ) την ποιότητα των σκηνικών, φιγουρών, 
φωτιστικών και ηχητικών μέσων του κρινόμενου. 

Η επιτροπή με απόφαση του Δ.Σ. και με την σύμφωνη γνώμη της, μπορεί 
να κρίνει την ίδια ημέρα και πέραν του ενός υποψήφιου Καραγκιοζοπαίκτη.  

Για τις αποφάσεις της παραπάνω επιτροπής τηρούνται πρακτικά, και η 
σχετική έγκριση ή απόρριψη αποφασίζεται με σχετική πλειοψηφία. 

Ο αρνητικά κρινόμενος υποψήφιος, μπορεί να επανέλθει με νεότερη 
αίτησή του τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την προηγούμενη αρνητική γι’ 
αυτόν απόφαση. 

Η επιτροπή μπορεί ακόμα να αποφασίσει και να κρίνει μέλος, του οποίου 
την παράσταση δεν παρακολούθησε την ίδια μέρα, αλλά σε διαφορετική. Σε 
αυτή την περίπτωση το πρακτικό της επιτροπής συντάσσεται στο γραφείο του 
Σωματείου και εφόσον η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία. 

 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 5o 
Τα μέλη υποχρεώνονται: 

α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  
β) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και  στις αποφάσεις 

των Γενικών συνελεύσεων και της Διοίκησης. 
γ) Να προσέρχονται πάντα στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν 

ελεύθερα τη γνώμη τους. 

Η ίδια επιτροπή και με αιτιολογημένη απόφαση, μπορεί να αναιρέσει 
την ιδιότητα του καραγκιοζοπαίκτη, από μέλος το οποίο για 
οποιοδήποτε λόγο δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 
για την άσκηση του επαγγέλματος του καραγκιοζοπαίκτη. 

panos
Callout
Εγγραφή 50 €

panos
Callout
Μηνιάτικη συνδομή 7€

panos
Callout
Έκδοση βεβαίωσης 50€

panos
Callout
Έκδοση ταυτότητας 20€
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Τα τακτικά μέλη, εφ’ όσον είναι ταμειακά εντάξει, δικαιούνται: 
α)  Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ΝΑ εκλέγουν τη Διοίκηση και 

τα υπόλοιπα όργανα του Σωματείου και να εκλέγονται σ` αυτά. 
β)  Να αποχωρούν από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή τους που να 

απευθύνεται προς το Δ.Σ. 
Σε περίπτωση εθελοντικής αποχώρησης ή διαγραφής για καθυστέρηση 

συνδρομών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του, μόνο 
μετά από δύο χρόνια από την ημερομηνία διαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση 
είναι υποχρεωμένος να πληρώσει όλες τις συνδρομές που όφειλε πριν τη 
διαγραφή του. 

ΗΘΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου και για την  καλλιέργεια 

ευγενούς άμιλλας μεταξύ των  μελών, μπορούν, με απόφαση της Γενικής 
συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ. Σ., να απονέμονται ηθικές διακρίσεις 
στα μέλη του Σωματείου Τακτικά και Επίτιμα, που διακρίνονται γενικά  για τη 
δράση τους μέσα στο Σωματείο ή που διαπρέπουν (υπερέχουν) στον 
καλλιτεχνικό στίβο, καθώς και σε παλιούς Καραγκιοζοπαίκτες, συνταξιούχους 
ή άτομα που λαμπρύνουν γενικά με την επίδοσή τους το επάγγελμα του 
Καλλιτέχνη Θεάτρου  Σκιών.  Οι  ηθικές αυτές διακρίσεις μπορούν να είναι: 
Καθιέρωση ειδικών βραβείων, απονομή ετησίων επάθλων καλλιτεχνικής 
επίδοσης στα μέλη που διακρίνονται, τιμητική ανάρτηση των φωτογραφιών 
των μελών που διαπρέπουν, καθώς επίσης και των επίτιμων μελών, στην  
αίθουσα  του σωματείου,  κατάρτιση  βιογραφικού λευκώματος των 
Καραγκιοζοπαικτών, που διακρίθηκαν από τότε που εμφανίστηκε το Θέατρο 
Σκιών στην Ελλάδα, ανακήρυξη ευεργετών  του Σωματείου, και κάθε ανάλογη  
τιμητική διάκριση. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στα μέλη του την πειθαρχική 

ποινή της προφορικής ή γραπτής επίπληξης στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α)  Όταν το μέλος δείχνει ανάρμοστη (απρεπή) συμπεριφορά στα 

γραφεία του σωματείου ή στις Γεν. Συνελ. 
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β)  Όταν  κάνει πράξεις που προσβάλλουν  την αξιοπρέπεια σαν μέλος 
του Σωματείου. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
1) Διαγράφεται  από το Σωματείο, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου:  
Κάθε μέλος, το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του πάνω 

από δύο χρόνια, και δεν τις τακτοποιεί μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα που 
θα τον καλέσει ο ταμίας γι’ αυτό.  

2) Διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από 
πρόταση του Δ.Σ., κάθε μέλος πού: 

α) Παραβαίνει το καταστατικό, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων και της Διοίκησης, ενεργεί  πράξεις  που αντιβαίνουν στο σκοπό 
και  τα συμφέροντα του Σωματείου και γενικά με τη διαγωγή και τη δράση 
του βλάπτει τις επιδιώξεις του Σωματείου.  

β) Τιμωρήθηκε επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές. 
γ) Μετείχε ή μετέχει αποδεδειγμένα σε παρακρατική ή φασιστική 

οργάνωση, ή εκδηλώνει συμπάθεια αποδεδειγμένα υπέρ του δικτατορικού 
καθεστώτος. 

   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πόροι του Σωματείου είναι: 

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών. 
β) Η  μηνιάτικη συνδρομή 
γ) Δικαίωμα για την έκδοση οποιασδήποτε βεβαίωσης  
δ) Οι έκτακτες εισφορές με απόφαση του Δ.Σ. για αντιμετώπιση 

έκτακτων οικονομικών αναγκών του Σωματείου. 
ε) Τα έσοδα από τις παραστάσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ  
στ) Τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, εισπράξεις από λαχειοφόρες αγορές, 

εκδηλώσεις ή παραστάσεις Θεάτρου Σκιών που οργανώνονται από το 
Σωματείο, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο ταμείο του 
Σωματείου. 

Το ύψος του ποσού για τους παραπάνω πόρους και η αυξομείωσή τους 
καθορίζει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
1)  Το  Σωματείο  διοικείται  από ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Διοικητικό  Συμβούλιο, 

που εκλέγεται από την  Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. 
2) Το Δ.Σ., το λιγότερο μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του, μετά 

από τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος από την Εφορευτική Επιτροπή, και 
ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και σε περίπτωση 
αδυναμίας του από τον δεύτερο που πλειοψήφησε, συνέρχεται σε σώμα.  

Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία μεταξύ των μελών 
του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα 
και τον Ταμία. 

3) Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Αν κατά την διάρκεια της θητείας 
του μείνει κενή, για οποιονδήποτε λόγο, κάποια θέση, συμπληρώνεται από 
τους επιλαχόντες για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ. 

4) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τις 
αποφάσεις των Γ.Σ. 

5) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα τακτικά, 
έκτακτα δε, όταν το κρίνει ο Πρόεδρος ή δύο μέλη του Δ.Σ., τα οποία και 
ορίζουν γραπτά τους λόγους της σύγκλησης,  οπότε  ο Πρόεδρος είναι 
υποχρεωμένος  να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δύο μέρες. 

6) Το Δ.Σ. αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα  που ενδιαφέρουν 
το σωματείο, εφαρμόζει  το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του 
σωματείου, εγκρίνει τις κάθε είδους δαπάνες μέσα στα πλαίσια του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, 
επίσης προσλαμβάνει έκτακτα ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ για τον χειρισμό 
δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων, εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. των 
μελών, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους, υπογράφει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ δια του 
Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, την ΤΑΜΕΙΑΚΗ λογοδοσία δια του Ταμία 
και τις υποβάλλει στην Γ.Σ. για έγκριση. 

7) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη του και οι 
αποφάσεις του παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή. 

8) Μέλος του Δ.Σ. που καταδικάστηκε με αμετάκλητη δικαστική  
απόφαση ή που απουσίασε αδικαιολόγητα  σε περισσότερες  από τρεις 
συνεδριάσεις ή έξι συνολικά αδικαιολόγητες συνεδριάσεις στη διάρκεια της 
θητείας του, εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από τον αμέσως  
επόμενο  αναπληρωματικό. Η κένωση θέσης  του Προέδρου, Αντιπροέδρου, 
Γεν. Γραμματέα και Ταμία απαιτεί ψηφοφορία του Δ.Σ. μεταξύ Συμβούλου και 
Αναπληρωματικού, που κλήθηκε για την συμπλήρωση της κενής θέσης. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, αυτά εκλέγονται από τη 
Γ.Σ. και συμπληρώνουν το Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του. Σε 
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περίπτωση κένωσης τριών θέσεων  και  πάνω,  και  εφ`  όσον  δεν  υπάρχουν 
αναπληρωματικοί, δεν γίνονται συμπληρωματικές αρχαιρεσίες, αλλά 
κανονικές, μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 

9)  Το Δ.Σ. έχει την ευχέρεια να  συγκροτεί ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ για την 
αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του Σωματείου, των επιτροπών δε 
αυτών έχει και την εποπτεία. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ο Πρόεδρος είναι επικεφαλής του Δ.Σ. . Εκπροσωπεί το Πανελλήνιο 

Σωματείο Θεάτρου Σκιών σε όλες τις αρχές και σε κάθε τρίτο, εκτελεί όλες τις 
αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. .  

Καλεί τα μέλη του Σωματείου στις Γεν. Συνελεύσεις, ύστερα από 
απόφαση του Δ.Σ. . Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα  τα πρακτικά και 
κάθε εξερχόμενο  έγγραφο.  

Εντέλλεται την πληρωμή των παγίων εξόδων και αυτών που έχουν  
εγκριθεί από το Δ.Σ.. 

Εισηγείται τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και λογοδοτεί στο Δ.Σ. και 
στις Γεν. Συνελεύσεις.  

Διευθύνει τα του Σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καταστατικού. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ και Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται, σε όλες 

του τις αρμοδιότητες. Εποπτεύει τις επιτροπές που συγκροτεί το Δ. Σ. 
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη διασύνδεσης και λύσης 

προβλημάτων των προβλημάτων των εκτός Αττικής μελών. Μπορεί ακόμα να 
διενεργεί τοπικές επαρχιακές συνεδριάσεις και δημιουργία επαρχιακών 
συλλόγων φίλων του Καραγκιόζη 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ο Γενικός Γραμματέας παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται  στο 

Σωματείο. Εκτελεί την αλληλογραφία του Σωματείου. Διατηρεί τα έγγραφα για 
δύο χρόνια, πλην εκείνων που κρίνει ότι αποτελούν ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ. 
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Φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου. Ανακοινώνει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
και των Γεν. Συνελεύσεων όλα τα σχετικά έγγραφα. Υπογράφει μαζί με τον 
Πρόεδρο, τα πρακτικά του Δ. Σ. και των Γ. Σ. , τα χρηματικά εντάλματα , τις 
προκηρύξεις και κάθε σχετικό έγγραφο. Διατηρεί χωριστό βιβλίο 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, μητρώο 
μελών, κατάλογο της περιουσίας του σωματείου. Κρατάει τα πρακτικά 
των Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., επιμελείται για την επικύρωση και 
υπογραφή τους και τα φυλάει στα γραφεία του σωματείου. Συγκαλεί, μετά 
από εντολή του Προέδρου, τα μέλη του σωματείου  στις  Γεν. Συνελεύσεις και 
το Δ.Σ.  στις συνεδριάσεις.  Τον  Γεν. Γραμματέα αναπληρώνει,  όταν 
απουσιάζει, το Μέλος του Δ.Σ. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ο Ταμίας κρατάει τα βιβλία του ταμείου, τα στελέχη των διπλοτύπων 

εισπράξεων και πληρωμών και όλα τα σχετικά με την υπηρεσία του βιβλία. 
Εκτελεί κανονικά με απόδειξη κάθε πληρωμή με ονομαστικά εντάλματα, 
υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Ευθύνεται 
προσωπικά για κάθε  δαπάνη,  χωρίς σχετικό ένταλμα. Εισπράττει  τα 
δικαιώματα εγγραφής , τις μηνιάτικες εισφορές και κάθε σχετικό έσοδο του 
Σωματείου, αφού εκδώσει τις αναγκαίες διπλότυπες αποδείξεις, υπογραμμένες 
από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και σφραγισμένες με την σφραγίδα 
του σωματείου. Υποβάλλει κάθε μήνα το καθολικό βιβλίο ταμείου για 
έγκριση στο Δ.Σ. και αφού εγκριθεί συνολικά η κίνηση του ταμείου, θεωρείται 
από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Επίσης, θέτει στην διάθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα βιβλία και όσες φορές αυτή τα ζητήσει. Κάνει 
γνωστά στο Δ.Σ. τα ονόματα των μελών του Σωματείου, που καθυστερούν τις 
συνδρομές τους πάνω από δύο χρόνια.  

Ο Ταμίας καταθέτει σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα τα χρήματα του 
Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ., κρατώντας στα χέρια του, το ποσό 
που θα ορισθεί από το Δ.Σ. για τις τρέχοντες δαπάνες του Σωματείου. Τηρεί 
μαζί με τον πρόεδρο τους απόρρητους κωδικούς Ηλεκτρονικών συναλλαγών 
του Σωματείου. 

Κάθε ανάληψη από την Τράπεζα (ή το ηλεκτρονικό σύστημα Internet 
Banging), αν δεν αποφασιστεί διαφορετικά γίνεται από τον Ταμία, μετά από 
έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. 

Ο Ταμίας υποβάλλει, δια μέσου του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την 
λήξη του οικονομικού έτους, στην συνέλευση των μελών, που συγκαλείται, 
τον ισολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου 
χρόνου, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση. 

Ο Ταμίας εκπίπτει από το αξίωμά του και κινούνται δικαστικές διαδικασίες 
εναντίον του, αν από εσκεμμένη παράβαση καθήκοντος καταχράστηκε 
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χρήματα ή τόκους του σωματείου. Τον Ταμία, όταν κωλύεται, τον 
αναπληρώνει κάποιος από τους συμβούλους, με απόφαση του Δ.Σ. 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή 

Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από την Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. Η θητεία 
της λήγει με την λήξη της θητείας του Δ.Σ.  

Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει  κάθε  χρόνο την οικονομική  
διαχείριση  του Σωματείου, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, τις πηγές τους, 
καθώς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και στη συνέχεια υποβάλει τις 
εκθέσεις της στη Γ.Σ. 

Το Δ.Σ. θέτει στην διάθεση της Ε.Ε., οποτεδήποτε αυτή το ζητήσει, τα 
βιβλία της διαχείρισής του και γενικά των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από τον έλεγχο,  σοβαρή  
οικονομική ατασθαλία, η Ε.Ε.  είναι υποχρεωμένη να ζητήσει αμέσως την 
σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. του σωματείου, στην οποία υποβάλει λεπτομερώς το 
σχετικό πόρισμα του ελέγχου της. 

Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές, εκλέγονται από τους  επιλαχόντες,  
και  κατά σειρά  επιτυχίας,  δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται σε 
περίπτωση παραίτησης κλπ. τακτικού μέλους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, που έχει 
την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης γενικά. 

Σ` αυτήν το Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του εκθέτει τα πεπραγμένα, καταθέτει 
τον ισολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, προτείνει τον προϋπολογισμό της 
καινούργιας και διεξάγονται οι εκλογές (κάθε δύο χρόνια) για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

ΤΑΚΤΙΚΗ Γεν. Συνέλευση συνέρχεται μια φορά τον χρόνο ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
δε όποτε προκύψει κάποιο επείγον ζήτημα και το Δ.Σ. αποφασίσει ότι είναι 
αναγκαία η σύγκλησή τους, ή όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά 
εντάξει μελών, εγγράφως προς το Δ.Σ. και  εφ’ όσον αναφέρονται τα θέματα 
που πρέπει  να συζητηθούν  σ`  αυτήν, οπότε και ο  Πρόεδρος  είναι 
υποχρεωμένος να την συγκαλέσει. 

Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείτε ι μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ., που 
απευθύνεται σε όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον 
μέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνέλευση. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται υποχρεωτικά η ημέρα, ώρα και τόπος σύγκλησης της  Γ.Σ.  και  
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τα θέματα της  ημερήσιας  διάταξης. Απαγορεύεται να συζητηθούν θέματα που 
δεν αναγράφονται στην πρόσκληση. 

Η τακτική Γ.Σ. μπορεί να αναβληθεί με απόφαση του Δ.Σ., αν υπάρχει 
ανάγκη, σε καμιά περίπτωση όμως πάνω από ένα μήνα. 

H Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρεθούν τα μισά συν ένα τακτικά 
μέλη του Σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται την αντίστοιχη μέρα της 
επόμενης βδομάδας, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη και την ίδια ώρα 
και τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε παίρνονται έγκυρα όλες οι 
αποφάσεις, όσα μέλη και αν παραβρεθούν σ` αυτήν. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
που παραβρίσκονται (50% + 1), με ανάταση  των χεριών ή με ονομαστική 
κλήση. Μόνο σε περίπτωση προσωπικών θεμάτων και εκλογών, η ψηφοφορία 
γίνεται μυστική, με ονομαστική κλήση. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται απ` αυτήν. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου πραγματοποιείται τον μήνα 
Νοέμβρη. 

Κατά την συνέλευση αυτή γίνεται  
α) Ο απολογισμός του Δ.Σ. για την χρήση που έληξε και ο 

προϋπολογισμός της επόμενης. β) Η έκθεση των ελεγκτών για την διαχείριση 
του Δ.Σ. γ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το Δ.Σ. και δ) Απαλλαγή 
του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.  

Κάθε 2 χρόνια η Γ. Σ. εκλέγει  με  ανάταση του χεριού, τριμελή  
Εφορευτική Επιτροπή, ενώπιον της οποίας γίνονται οι αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής. 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
1) Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής γίνονται τον Νοέμβριο του δεύτερου χρόνου της θητείας του 
εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει  μέλη δύο (2) τουλάχιστον 
μήνες πριν από την ψηφοφορία. 

Εξαιρετικά,  για την λήψη απόφασης στο  θέμα τροποποίησης του 
καταστατικού ή διάλυσης του σωματείου, απαιτείται  η  παρουσία των 
μισών τουλάχιστον  μελών -ταμειακά εντάξει- και πλειοψηφία 3/4. Το ίδιο 
ισχύει και για προσωπικά ζητήματα. Για την μεταβολή σκοπού απαιτείται η 
συγκατάθεση όλων των μελών, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 
100 του Α.Κ. 
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3) Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει γραπτή δήλωση υποψηφιότητας,  
πέντε (5) μέρες πριν από την  ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

4) Οι εκλογές διεξάγονται με κοινό ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία είναι 
μυστική και δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο, όσοι  έχουν δικαίωμα να εκλέγουν 
και να  εκλέγονται (ταμειακά εντάξει και με ζωή στο σωματείο πάνω από δύο 
μήνες). 

5) Η Διοίκηση, αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων, μετά την λήξη 
της προθεσμίας υποψηφιοτήτων. 

6) Η εκλογή για τα προβλεπόμενα όργανα γίνεται με κοινό 
ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά και χωριστά τα 
ονόματα των υποψηφίων α) για το Δ.Σ. και β) για την Ελεγκτική Επιτροπή. 

7) Η προτίμηση των ψηφοφόρων για κάθε υποψήφιο εκδηλώνεται με 
σταυρό προτίμησης, που μπαίνει δίπλα στο όνομά του στο ψηφοδέλτιο. 
Επιτυχόντες για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται αυτοί που 
συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, μέχρι την κάλυψη 
των εδρών  του κάθε οργάνου, οι δε υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

8) Οι σταυροί σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι από ένας έως τρεις 
για κάθε όργανο. 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
1) Η συνέλευση των μελών εκλέγει με ανάταση του χεριού τριμελή 

Εφορευτική Επιτροπή, μπροστά στην οποία γίνονται οι αρχαιρεσίες. Κανείς 
υποψήφιος δεν μπορεί να μετάσχει στην Εφορευτική Επιτροπή. 

2) Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την 
εκλογή της. 

3) Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει τις 
αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής 
κλπ. οργάνων. 

4) Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας υποχρεούται 
να συντάξει πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των μελών που 
ψήφισαν και οι ψήφοι που πήρε κάθε υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους 
επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, καθώς επίσης και τα αναπληρωματικά μέλη 
από  τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.  Επίσης, ανακηρύσσει τους τρεις 
πρώτους από τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή σαν επιτυχόντες 
και τους δύο επόμενους σαν αναπληρωματικούς. 
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ΛΑΒΑΡΟ - ΓΙΟΡΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - Επίσημη γιορτή 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Το Σωματείο έχει λάβαρο που έχει σαν σύμβολο την εικόνα του προστάτη 

του Αγίου Φανουρίου και την επωνυμία του Σωματείου με κεφαλαία 
γράμματα. 

 
Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει την επωνυμία του Σωματείου καθώς 

και την χρονολογία ίδρυσης (1925), στη μέση δε τη φιγούρα του Καραγκιόζη 
(μπούστο σε γραμμικό σχέδιο). 

 Το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, ως ο παλαιότερος 
οργανωμένος φορέας αυτής της τέχνης , ορίζει την επίσημη Παγκόσμια 
μέρα Θεάτρου σκιών τις 28 Μαρτίου κάθε έτους. Την ημέρα αυτή 
καλούνται να γιορτάσουν σε όλο τον κόσμο και με κάθε πρόσφορο τρόπο όλοι 
οι φορείς αυτής της τέχνης. Κατά την ημέρα αυτή, τα μέλη του Σωματείου 
δημιουργούν εκδηλώσεις με αναφορά στον γιορτασμό, και διαβάζουν στους 
θεατές τους την εκδιδόμενη κάθε φορά διακήρυξη του Σωματείου, με 
γνώμονα την προσφορά της τέχνης στην παγκόσμια ειρήνη και στην 
συνύπαρξη των λαών 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Εθνική Σκηνή Θεάτρου Σκιών θεωρείται ένας πλήρης οργανωμένος 

χώρος, όπου οι καραγκιοζοπαίχτες θα μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 

Ο όρος «Εθνική Σκηνή Θεάτρου Σκιών» κατοχυρώνεται στο εξής και 
κανένας στο μέλλον δεν έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει, πλην του 
Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών. 

Η Εθνική Σκηνή Θεάτρου Σκιών διευθύνεται από επταμελές 
Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, του οποίου επικεφαλής είναι  ο Καλλιτεχνικός 
Διευθυντής.  

 

Το  Καλλιτεχνικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την 
Γενική Συνέλευση του Σωματείου και έχει τριετή θητεία.  

Η εκλογή του  γίνεται  με την διαδικασία, που  προβλέπει  το καταστατικό 
για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου σε 
ξεχωριστή θέση μπαίνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το Καλλιτεχνικό 
Συμβούλιο, από τους υποψήφιους για το αξίωμα του Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται απ` ευθείας. 

 

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής φυλάει, αν δεν ορισθεί διαφορετικά, ό, τι 
σχετικό με την Εθνική Σκηνή (βιβλίο πρακτικών, σφραγίδα, υλικά θεάτρου 

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει υποχρεωτικά να είναι 
Καραγκιοζοπαίχτης. 
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κλπ.). Λογοδοτεί, για λογαριασμό του Καλλιτεχνικού Συμβούλιου, για τα 
πεπραγμένα της Εθνικής Σκηνής στις Γενικές Συνελεύσεις, παραδίδει στον 
ταμία του σωματείου κάθε έσοδο ή παραστατικό εξόδου της Εθνικής Σκηνής 
στο τέλος κάθε μήνα. Οικονομικά βαδίζει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, 
που καταρτίζει, σε κοινή συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου 
με το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο της Εθνικής Σκηνής Θεάτρου Σκιών και 
εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. 

 

Η Εθνική Σκηνή Θεάτρου Σκιών είναι και γνωμοδοτικό όργανο προς το 
Δ.Σ. και την Γ.Σ. πάνω σε πολιτιστικές προτάσεις. 

 

Παρέχεται η δυνατότητα, η Εθνική Σκηνή Θεάτρου Σκιών να αποτελέσει 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εφ΄ όσον το Ελληνικό Κράτος το 
αποφασίσει και πάντα κάτω από τις υποδείξεις του Σωματείου. 

Το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 
προσλαμβάνει, με σύμφωνη γνώμη και του Δ.Σ. του Σωματείου, υπαλληλικό 
προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία της Εθνικής Σκηνής. 

 

Λεπτομέρειες καθώς και οι τρόποι καλής λειτουργίας καθορίζονται  με 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εθνικής Σκηνής Θεάτρου Σκιών, ο 
οποίος καταρτίζεται από το Καλλιτεχνικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την 
Γενική Συνέλευση του Σωματείου, πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του 
παρόντος καταστατικού. 

 
 
 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
Για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων, ανέργων και απόρων  μελών  του  

Σωματείου, δημιουργείται  ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, το οποίο μπορεί να 
επιχορηγηθεί από κρατικούς φορείς, από τον προϋπολογισμό του Σωματείου, 
και από ειδικές για τον σκοπό αυτό, συνδρομές των μελών του Σωματείου. 

Για τους δικαιούχους καθώς και για το ύψος της ενίσχυσης,  αποφασίζει 
κατά περίπτωση η Γ. Σ. ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις το Δ. Σ.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

 
Σε περίπτωση μείωσης των μελών του Σωματείου που μπορεί να 

επιφέρουν την διάλυσή του είναι δυνατή η συγχώνευση με παρεμφερή με το 
Θέατρο Σκιών σωματεία συλλόγους μουσεία ή οργανισμούς δημοσίου ή 
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ιδιωτικού δικαίου, ύστερα από απόφαση των εναπομεινάντων μελών ή των 
οικείων δικαστηρίων και την προσάρτηση σε αυτά όλης της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας. 

Οτιδήποτε  δεν  προβλέπεται  από  το  παρόν καταστατικό, καθορίζεται 
από το Δ.Σ., σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και τις 
σχετικές διατάξεις του Α.Κ., του νόμου περί Σωματείων και άλλων νόμων και 
διαταγμάτων. 

Το Καταστατικό αυτό, που συντάχθηκε αρχικά από τους ιδρυτές, 
εγκρίθηκε νόμιμα με την υπ` αριθμ. 178/1925 απόφαση  του  Πρωτοδικείου 
Αθηνών, στη  συνέχεια  δε τροποποιήθηκε με τις υπ` αριθμ. 16669/1955, 
426/1970, 4249/1972, 2392/1978, 5003/1987, 4244/1989 και 2282/1993 
αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου. 

Ήδη, το καταστατικό του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών 
τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών της 19-4-2008 Το 
τροποποιημένο καταστατικό του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών, που 
αποτελείται από 23 άρθρα, θα ισχύσει από την ημέρα έγκρισής του από το 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και από την καταχώρησή του στο βιβλίο των 
Σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

            ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ              ΑΘΩΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ 
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