Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ ΟN N
ΑΡΘΡΟNΝ 1ον
Ιδρύεται Σωματείον υπό την επωνυμίαν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Ο Φ Ι Λ Ω Ν»
ΑΡΘΡΟNΝ 2ον
Σκοπός : Σκοπός του Σωματείου είναι η άνοδος του πνευματικού επιπέδου των κοινωνικών τάξεων
του Πειραιώς, η επιμόρφωσις αυτών κατά κλάδους και η συμμετοχή του εις τας εν γένει
προσπαθείας εν Πειραιεί δια την ανάπτυξην του πνευματικού πολιτισμού της πόλεως και γενικώς
δια πάσαν ανωτέραν προοδευτικήν και εκπολιτιστικήν κίνησιν εντός των πλαισίων των Εθνικών
και ηθικών μας παραδόσεων, αι οποίαι είναι φρουροί των ιδεωδεστέρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
ΑΡΘΡΟNΝ 3ον
΄Εδρα : ΄Εδρα του Σωματείου ορίζεται ο Πειραιεύς
ΑΡΘΡΟNΝ 4ον
Μέλη: Μέλη του Σωματείου γίνονται «άπαντες οι επιθυμούντες να ενώσουν τας προσπαθείας των
δια την πραγμάτωσιν των ανωτέρων σκοπών (αρ,2) του Σωματείου ανεξαρτήτου φύλου, τόπου
καταγωγής και μονίμου κατοικίας κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς των, αι οποίαι εγκρίνονται
προηγουμένως από το Δ. Συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του. Δεν εγκρίνονται αιτήσεις μελών ηλικίας
κατωτέρας των 18 ετών.
ΑΡΘΡΟNΝ 5ον
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών: Τα μέλη υποχρεούνται εις καταβολήν εφ’ άπαξ δικαιώματος
εγγραφής εκ δραχμών πεντήκοντα (50) και μηνιαίαν συνδρομήν εκ δραχμών παντήκοντα (50).
Ωσαύτως υποχρεούνται, όπως βοηθούν το έργο της Διοικήσεως και προσέρχονται εις τας
Συνελεύσεις. Μέλη καθυστερούντα αδικαιολογήτως την συνδρομήν των ή αντιστρατευόμενα τους
σκοπούς του Σωματείου διαγράφονται οριστικώς κατόπιν αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου. Τα μέλη
δικαιούνται να μετέχωσιν εις τας ψηφοφορίας και τας εκδηλώσεις του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟNΝ 6ον
Πόροι του Σωματείου: Πόροι του Σωματείου είναι αι εισπράξεις εξ εγγραφών και συνδρομών, εκ
διαφόρων εκδηλώσεων και επιχορηγήσεων. Απαγορεύεται η παντός είδους εμπορία, ως
αποτελούσα καταστρατήγησιν των υψηλών σκοπών του Σωματείου. Ποσόν πέραν των δυο
χιλιάδων κατατίθεται εις Τράπεζαν, όπου ανοίγεται σχετικός λογαριασμός.
ΑΡΘΡΟNΝ 7ον
Διοίκησις: Το Σωματείον διοικείται υπό εννεαμελούς Συμβουλίου εκλεγομένου κατά διετίαν υπό
της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών συνερχομένης συνήθως κατά Ιανουάριον.
Σύμβουλοι εκλέγονται ενήλικες. Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες είναι αναπληρωματικοί σύμβουλοι
καταλαμβάνοντες τας οριστικώς κενουμένας θέσεις του Δ.Σ. Το Διοικητικόν Συμβούλιον
απαρτίζουν: Ο Πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι (Α΄και Β΄) ο Γεν. Γραμματεύς, ο Ταμίας, ο ΄Εφορος
και τα υπόλοιπα διοικητικά μέλη.
ΑΡΘΡΟNΝ 8ον
Το Δ.Σ. κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν μετά τας αρχαιρεσίας συγκροτείται εις σώμα,

εκλεγομένων δια μυστικής ψηφοφορίας του Προέδρου αυτού, των δύο αντιπροέδρων, του Γεν.
Γραμματέως, του Ταμίου και του Εφόρου.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς παρόντων τουλάχιστον πέντε μελών αυτού άπαξ
της εβδομάδος επιλαμβανόμενο παντός θέματος αφορώντος το Σωματείον, το οποίον αναγράφεται
προηγουμένως εις την ημερησίαν διάταξιν των προς συζήτησιν θεμάτων, χωρίς να αποκλείεται να
γίνει συζήτησις και περί άλλων ζητημάτων, τα οποία δεν αναγράφησαν εις την ημερησίαν διάταξιν,.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Επίσης το Διοικ. Συμβούλιον, υποχρεούται εις
την σύνταξιν εσωτερικού κανονισμού.
ΑΡΘΡΟNΝ 9ον
Καθήκοντα Προεδρείου και Συμβούλων: Ο Πρόεδρος διευθύνει τας Συνεδριάσεις του Σωματείου,
εποπτεύει επί πάσης εργασίας αυτού, υπογράφει άπαντα τα έγγραφα, πρακτικά, εντάλματα
εκπροσωπών το Σωματείον ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών. Εις περίπτωσιν λύσεως
επείγοντος θέματος δύναται αυτοπροσώπως να λάβη απόφασιν υπευθύνως την οποίαν να υποβάλη
προς έγκρισιν ει το αμέσως επόμενον συμβούλιον, το οποίον δύναται να συγκληθή και εκτάκτως
κατόπιν προσκλήσεώς του προς τα μέλη.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος αναπληροί κωλυόμενον τον Πρόεδρον, τον πρώτον αντιπρόεδρον
αναπληροί ο δεύτερος αντιπρόεδρος.
Ο Γενικός Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γεν. Συνελεύσεων,
υπογράφει πάντα τα έγγραφα και τα εντάλματα, τηρεί την αλληλογραφίαν, το μητρώον μελών και
διευθύνει το Γραφείον του Σωματείου.
Ο Ταμίας εκτελεί τας πληρωμάς, επιμελείται της εισπράξεως των συνδρομών και γενικώς εποπτεύει
επί πάσης εισπράξεως και πληρωμής αποδίδων μετά τον έλεγχον λ/σμόν ενώπιον του Δ.Συμβουλίου
το οποίον επικυρώνει το αποτέλεσμα το προερχόμενον εκ των πραγματοποιηθέντων εσόδων και
εξόδων.
Ο ΄Εφορος επιμελείται όλων των εκδηλώσεων, εγκρίνει την χορήγησιν υλικού δια τας ανάγκας
αυτών και γενικώς είναι ο θεματοφύλαξ της ακινήτου περιουσίας του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟNΝ 10ον
Γενικαί Συνελεύσεις: Η Γενική Συνέλευσις των μελών συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως δια του
τύπου ή προσωπικών προσκλήσεων ως τακτική κατά διετίαν και κατά μήνα Ιανουάριον προς
ανάδειξιν δια μυστικής ψηφοφορίας εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς
εξελεγκτικής επιτροπής προς έρευναν επί των πεπραγμένων και αντιμετώπισιν γενικωτέρων
θεμάτων του Σωματείου, εκτάκτως δε συνέρχεται οσάκις ήθελε παραστεί ανάγκη ή ήθελε ζητήσει
τούτο το 1/10 των εν τάξει ταμιακώς μελών του Σωματείου προς συζήτησιν συγκεκριμένων
θεμάτων. Θεωρείται εν απαρτία παρευρισκομένου του ¼ τπου αριθμού των μελών.
Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας προς ανάδειξιν Δ.Συμβουλίου γίνεται υπό τριμελούς εφορευτικής
επιτροπής οριζομένης πρό της εκλογής εκ των παρόντων μελών. Αι αποφάσεις της εν απαρτία
συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων.
Δύναται να ψηφίσει κατά την Συνέλευσιν και μέλος κωλυόμενον να προσέλθει, κατόπιν όμως
εξουσιοδοτήσεώς του προς έτερον μέλος του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟNΝ 11ον
Εξελεγκτική Επιτροπή. Είνι τριμελής εκλεγομένη ανά διετίαν υπό της Γεν. Συνελεύσεως. ΄Εργον
ταύτης είναι ο διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ. και η έκθεσι των συμπερασμάτωψν αυτής εις την
προσεχή τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν. Καλείται δε υπό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου 15
ημέρας προ της συγκληθείσης Γεν. Συνελεύσεως προς έλεγχον των πεπραγμένων του
Δ.Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟNΝ 12ον
Σφραγίς: Η σφραγίς του Σωματείου είναι κυκλική, φέρουσα τας λέξεις: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Ο ΦΙΛΩΝ»
ΑΡΘΡΟNΝ 13ον
Διάλυσις: Το Σωματείον διαλύεται κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως ειδικώς
συγκαλουμένης προς τούτο παρουσία των ¾ των ταμιακώς εν τάξει μελών και εφ’ όσον τα
εναπομέναντα μέλη δεν υπερβαίνουν τα είκοσι. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Σωματείου η
περιουσία του περιέρχεται εις ίδρυμα το οποίον ήθελε ορίσει η απόφασις της Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟNΝ 14ον
Νομιμοποίησις: Το παρόν καταστατικόν εξ άρθρων 14 δέκα τεσσάρων δύναται να τροποποιηθή δι’
αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως παρουσία του ημίσεως των μελών αυτής και λαμβανομένης δια
πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων.
Συνεζητήθη και ενεκρίθη παμψηφεί κατά την ιδρυτικήν Συνέλευσιν της σήμερον 31 Αυγούστου
1965.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟNΣ ΚΑΝΟNΝΙΣΜΟNΣ
ΤΟNΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟNΥ ΚΕΝΤΡΟNΥ
Το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου « Ο ΦΙΛΩΝ » προερχόμενο από τη Γενική Συνέλευση της 1411-2004 σε συνδυασμό και με αποφάσεις προγενεστέρων Διοικητικών Συμβουλίων (άρθρο 8 του
εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο Πειραιά Καταστατικού του) συμπλήρωσε τον Εσωτερικό
Κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο εσωτερικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ρυθμίζεται η λειτουργία τόσο των
υφισταμένων Τμημάτων του, όσο και των τοπικών του Γραφείων.
Α. ΤΜΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΗΘΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
TΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟNΛΟNΓΙΚΟN – ΛΟNΓΟNΤΕΧΝΙΚΟN
Το τμήμα τούτο περιλαμβάνει Επιστημονικές διαλέξεις, Ελεύθερες συζητήσεις πάνω σε κοινωνικά
θέματα και σε κοινωνικούς προβληματισμούς, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα στα
πλαίσια της Επιμόρφωσης. Ασχολείται επίσης με τις φιλολογικές και λογοτεχνικές εκδηλώσεις, με
την ανάδειξη φιλολογικών και λογοτεχνικών ταλέντων (μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης και
εκτός αυτού), τη βράβευση των καλύτερων έργων συγγραφέων, ποιητών, νέων και μαθητών.
Επίσης φροντίζει για τη συνεργασία με φορείς για την προβολή και διάδοση της Ελληνικής
γλώσσας.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟN
Περιλαμβάνει τη Διοργάνωση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων ζωγραφικής, μουσικών
εκδηλώσεων, ως και την αξιολόγηση και προβολή Καλλιτεχνικών ταλέντων (διαγωνισμοί
«ΦΙΛΩΝΑ»), μορφωτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
ΤΜΗΜΑ ΗΘΟNΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟNΣΗΣ
Διοργανώνει και προβάλει ό,τι έχει σχέση με την παράδοσή μας. Διοργανώνει εκδηλώσεις
παραδοσιακών χορών, μουσικών παραδοσιακών οργάνων και παραδοσιακού τραγουδιού. Έχει την
ευθύνη της βράβευσης των κειμένων με ηθογραφικό περιεχόμενο που προκύπτουν από τους
αντίστοιχους διαγωνισμούς μας.
ΤΜΗΜΑ ΜΟNΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ασχολείται με τη διενέργεια και προβολή του ετήσιου Μουσικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα με
την από την κοινοποίησή του περίοδο έως την διεξαγωγή και προβολή των ταλαντούχων νέων, σε
συνεργασία με το τμήμα καλών τεχνών και πολιτισμού.
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟNΔΗΜΟNΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟNΥ
΄Ερχεται σε επικοινωνία με τις παροικίες του Απόδημου Ελληνισμού, προβάλλει τους
συμμετέχοντες ΄Ελληνες των παροικιών στους διαγωνισμούς του Πνευματικού Κέντρου αλλά και
άλλων δραστηριοτήτων τους, ενώ είναι υπεύθυνο για τις διοργανούμενες εκδηλώσεις με τον
απόδημο ελληνισμό.
TΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΜΗΜΑ ΤΥΠΟNΥ & ΔΗΜΟNΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει την επικοινωνία με Δημόσιες ή Ιδιωτικές Αρχές, με συναφείς
Συνδέσμους, Συλλόγους, Ομίλους, Σωματεία και ιδιώτες. Φροντίζει την προβολή των εκδηλώσεων
αλλά και τη διάδοση εντύπου υλικού του Πνευματικού Κέντρου.
Β. ΤΟNΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς «Ο ΦΙΛΩΝ» στον
Ελλαδικό χώρο (εσωτερικό, Κύπρο και Ελληνικές παροικίες του εξωτερικού), η ανάγκη
γνωστοποίησης και προώθησης των σκοπών, των ιδεών, των εκδηλώσεών του, του περιοδικού του
και εν γένει των δραστηριοτήτων του αλλά και η δυνατότητα μέσω της αποκέντρωσης να
εμφανιστούν και προβληθούν νέες ιδέες, απόψεις οδήγησαν στη δημιουργία ΤΟΠΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ, τα οποία θα λειτουργήσουν όπως κατωτέρω αναφέρεται:
(α) Τα Τοπικά Γραφεία θα φέρουν τον Τίτλο: Πνευματικό Κέντρο Πειραιώς «Ο ΦΙΛΩΝ» ή
συντετμημένο Π.Κ.Π. «Ο ΦΙΛΩΝ» και υπότιτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.....»

(β) Τα ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ θα λειτουργούν σύμφωνα με το Καταστατικό του Π.Κ.Π. «Ο ΦΙΛΩΝ»
και τον εκάστοτε ψηφιζόμενο εσωτερικό κανονισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του.
(γ) Τα Γραφεία αυτά θα διευθύνονται από τους «Δ/ντες», οι οποίοι για μεν την Αττική θα
προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους πρόεδρους των ΤΜΗΜΑΤΩΝ
του Πνευματικού Κέντρου, για δε την περιφέρεια και το εξωτερικό θα διορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο ενεργά μέλη του Πνευματικού Κέντρου, γνωστά για την προσφορά τους στις
τέχνες και τα γράμματα.
(δ) Οι Δ/ντές των Τοπικών Γραφείων θα μπορούν να εγγράφουν μέλη, να ορίζουν εξ αυτών την
Επιτροπή Διοίκησης των Γραφείων τους, να αναλαμβάνουν την διοργάνωση εκδηλώσεων με ίδια
πρωτοβουλία, να έχουν δική τους οικονομική αυτοτέλεια, αλλά και την υποχρέωση να
ενημερώνουν την Κεντρική διοίκηση (Συμβούλιο Π.Κ.) ώστε να τους παραχωρείται η γραπτή
έγκριση για τη δημιουργία των προγραμματισθέντων εκδηλώσεων τους. Απαραίτητη θα είναι και η
ενημέρωση για τα αποτέλεσμα των εκδηλώσεων αυτών.
(ε) τα ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούν ένα ή περισσότερα εκ των
προαναφερθέντων ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
(στ’) τα ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ συμπαρίστανται στις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του Πνευματικού
Κέντρου, όπως και το Κεντρικό Γραφείο θα πρέπει να παρέχει κάθε διευκόλυνση στα ΤΟΠΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ δίνοντας σ’ αυτά κάθε βοήθεια για την επιτυχία της προώθησης των δυνατοτήτων του
Πνευματικού Κέντρου.
(ζ) το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης της εντολής διορισμού του Δ/ντού
«Τοπικού Γραφείου» ή και μέλους του, εάν αυτό δεν ενεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό, τον
παρόντα Κανονισμό και τις Αρχές του Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς «Ο ΦΙΛΩΝ», ως ανωτέρω
ανεφέρθη.
(η) Το όλο έργο που προβλέπει ο Εσωτερικό Κανονισμός θα εκτελεστεί σταδιακά, θα έχει
δικαίωμα δε το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε βελτιώσεις, προσθήκες, μεταβολές
των όρων λειτουργίας των συσταθέντων ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους και άριστη συνεργασία τους με το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
του ΠΕΙΡΑΙΑ.

