
ΧΑΡΤΑ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΏΠΩΝ  
με την επωνυμία «Ομιλος Φίλων Παναγιώτη Στάμου» 

 
ΑΡΘΡΟ 1  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
Ιδρύεται Όμιλος Προσώπων με την επωνυμία "Όμιλος Φίλων Παναγιώτη Στάμου”, του διακεκριμένου 
φιλόλογου, δασκάλου, λογοτέχνη-ποιητή, εξ Ελικώνος Λιβαδειάς ορμώμενου.  
Ο Όμιλος είναι ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Έδρα του  Ομίλου είναι η Λιβαδειά (Βοιωτίας). 
Ο Όμιλος έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος που γράφει περιφερειακά την επωνυμία του ολογράφως 
και το έτος ίδρυσης ενώ στο κέντρο παριστάνεται το σπηλαιογραφικό σχεδίασμα της "Μαγείας της 
Βροχής".   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ 

Οι σκοποί του  Ομίλου είναι :   
• Η γνωστοποίηση, ανάλυση και διάδοση του πνευματικού έργου του διακεκριμένου φιλόλογου, 

δάσκαλου και λογοτέχνη-ποιητή Παναγιώτη Στάμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ 

Ενδεικτικά αναφέρονται:   
• Διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις κλπ 
• Η δημιουργία ιστοσελίδας και σελίδων στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
• Κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσο που βοηθά στην προώθηση και επίτευξη των σκοπών του Ομίλου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Τα μέλη του Ομίλου δηλώνονται αυτοβούλως όσοι νοιώθουν ότι τους συνδέει κάτι με το πρόσωπο του 
Παναγιώτη Στάμου, συγγενικός βαθμός, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι, μαθητές του, άτομα που έχουν 
εκτιμήσει το πνευματικό εκτόπισμά του, κλπ. 
Η εγγραφή γίνεται με απλή δήλωση του ενδιαφερόμενου, με επίσης απλή δήλωση του ενδιαφερόμενου 
γίνεται και η διαγραφή. 
Αυτονόητο είναι πως όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος αποδέχεται όσα περιλαμβάνονται στην Χάρτα αρχών 
του Ομίλου, όπως αυτή ισχύει τη στιγμή της εγγραφής του. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Όλα τα μέλη του Ομίλου έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στο «Συντονιστικό Όργανο του 
Ομίλου». 
Δικαίωμα των μελών είναι να εκφράζονται ελεύθερα και εποικοδομητικά για την πορεία του Ομίλου, να 
καταθέτουν προτάσεις, που θα αναβαθμίζουν την δυναμική του "Ομίλου", κλπ. 
Όλα τα μέλη του Ομίλου είναι υποχρεωμένα να σέβονται τους σκοπούς του Ομίλου, καθώς και την 
παρούσα Χάρτα, την οποία άλλωστε έχουν υπογράψει για να είναι μέλη του Ομίλου. 
 



ΑΡΘΡΟ 6 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Οι οικονομικοί πόροι του ομίλου προέρχονται από συνδρομές, επιχορηγήσεις, δωρεές, 
εκδηλώσεις, διάθεση εντύπων κλπ. Η διάθεση εντύπων θα γίνεται για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών του Ομίλου και πάντα με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Όργανα του Ομίλου για τον συντονισμό, τον έλεγχο και τη λειτουργία του Ομίλου είναι:  
 
α. Το "Σύνολο των Μελών του Ομίλου"  
β. Το "Συντονιστικό Όργανο του Ομίλου" 
 
 α. Το "Σύνολο των Μελών του Ομίλου" 
Το "Σύνολο των Μελών του Ομίλου" 

1. Εκλέγει τα τέσσερα (4) μέλη του "Συντονιστικού Οργάνου του Ομίλου", το πέμπτο μέλος 
του "Συντονιστικού Οργάνου" προτείνεται από το οικογενειακό περιβάλλον του 
Παναγιώτη Στάμου.  

2. χαράζει την Στρατηγική Δράσης του Ομίλου, 
3. Κρίνει τους απολογισμούς του "Συντονιστικού Οργάνου του Ομίλου", 
4. Αποφασίζει την τροποποίηση της Χάρτας των "Αρχών λειτουργίας του Ομίλου", 
5. Αποφασίζει για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τους ιδρυτικούς στόχους του Ομίλου, 

Σύγκληση του Συνόλου των Μελών του Ομίλου: 
Γίνεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο (στο πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου). Το Σύνολο των Μελών 
του Ομίλου μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να είναι εφικτή και 
η από απόσταση συμμετοχή των μελών στις εργασίες της Σύγκλησης, καθώς και η συμμετοχή τους 
στις ψηφοφορίες. 
Η Ημερήσια Διάταξη θα είναι ανοιχτή 
Στη Σύγκληση προεδρεύει τριμελές προεδρείο, που εκλέγεται με ψηφοφορία (απλή πλειοψηφία των 
παρόντων μελών) και κρατούνται γραπτά και μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
Οι ψηφοφορίες είναι ονομαστικές και ανοιχτές, είτε στην κάλπη είτε με αλληλογραφία. 

β. Το "Συντονιστικό Όργανο του Ομίλου" 

Το "Συντονιστικό Όργανο του Ομίλου" είναι πενταμελές. Ένα μέλος του είναι αυτό που θα 
προταθεί από το οικογενειακό περιβάλλον του Παναγιώτη Στάμου. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη 
εκλέγονται από τα μέλη του Ομίλου. Με εσωτερικές διαδικασίες μεταξύ των εκλεγμένων 
εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Αντιπρόεδρος και ο αναπληρωτής Γραμματέας  
του Συντονιστικού Οργάνου. 
 

Καθήκοντα του Συντονιστικού Οργάνου του Ομίλου: 
i. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εφαρμογή της παρούσας Χάρτας και εκπροσωπεί τον Όμιλο όπου 
χρειάζεται. 
ii. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται . 
iii. Ο Γραμματέας συνεργάζεται με τον πρόεδρο στη σωστή λειτουργία του Ομίλου, και κρατά τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων. 
iv. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Ομίλου, με την εποπτεία και την έγκριση του Προέδρου 
σύμφωνα πάντα με τη παρούσα Χάρτα. 
v. Ο αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γραμματέα, όταν αυτός κωλύεται. 

 
Κύριο καθήκον του Συντονιστικού Οργάνου είναι η υλοποίηση των σκοπών του Ομίλου και η εφαρμογή 
των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συνόλου των Μελών του Ομίλου. 
 



Οι συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου γίνονται με την φροντίδα του Προέδρου και του 
Γραμματέα τουλάχιστον μία ανά δίμηνο και οι αποφάσεις παίρνονται με ανοιχτή ψηφοφορία και 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το συντονιστικό όργανο θεωρείται ότι έχει 
απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. 
Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές στα μέλη του Ομίλου με δικαίωμα παρεμβάσεων και προτάσεων. 
Στις συνεδριάσεις κρατούνται περιληπτικά χειρόγραφα πρακτικά και ηχογραφούνται πάντα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που έχει προταθεί από την 
Ολομέλεια όλων των Μελών του Ομίλου. Η Εφορευτική Επιτροπή συγκεντρώνει τα ονόματα των 
υποψηφίων και προωθεί την διαδικασία εκλογής, που είναι ονομαστική και ανοιχτή με φυσικό, 
ηλεκτρονικό τρόπο ή/και αλληλογραφία. Τα μέλη εκλέγουν τέσσερα πρόσωπα για το πενταμελές 
Συντονιστικό (το πέμπτο πρόσωπο προτείνεται από τους συγγενείς του Παναγιώτη Στάμου). 
Τα μέλη του Ομίλου μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τέσσερις (4) υποψήφιους για το Συντονιστικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
Η Χάρτα των Αρχών Λειτουργίας του Ομίλου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση, η οποία 
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών των συμμετεχόντων στη συνέλευση του 
Συνόλου των Μελών του Ομίλου. 
Η Χάρτα των Αρχών Λειτουργίας του Ομίλου τυπώνεται και επικυρώνεται από τα μέλη του 
προεδρείου της συνέλευσης του Συνόλου των Μελών του Ομίλου. 
 
Η ως άνω Χάρτα των Αρχών Λειτουργίας του Ομίλου εγκρίθηκε από τους υπογράφοντες ως 
ιδρυτικά μέλη. 

 


	ΑΡΘΡΟ 6
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
	ΑΡΘΡΟ 7
	ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
	ΑΡΘΡΟ 8
	ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
	ΑΡΘΡΟ 9
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

