ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ”

ΑΡΘΡΟ 1
Ι∆ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται σωµατείο µε επωνυµία « ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ».
ΑΡΘΡΟ 2
Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Έδρα του σωµατείου είναι ο ∆ήµος Κορδελιού-Ευόσµου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Σκοποί του σωµατείου είναι:
1. Η συστηµατική καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισµού.
2. Η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
3. Η συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών
για τη συµµετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες στην ηµεδαπή και
αλλοδαπή και για την διάκρισή τους.
4. Η ανάπτυξη σχέσεων µε άλλους Συλλόγους εντός και εκτός της Ελλάδας.
5. Η ανάπτυξη , καλλιέργεια και ενδυνάµωση των δεσµών, των σχέσεων και
του πνεύµατος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών του.
6. Η παροχή κάθε δυνατής υλικής, τεχνικής και ηθικής βοήθειας στα µέλη
και στους αθλητές του.
7. Η διαφώτιση του κόσµου σχετικά µε τα αθλήµατα που καλλιεργεί.

8. Η συνεργασία µε επιστηµονικούς και πνευµατικούς οργανισµούς ή
οργανώσεις, µε άλλους συλλόγους, µε ενώσεις, συνδέσµους, οµοσπονδίες
ή συνοµοσπονδίες και γενικά µε κάθε προοδευτικό φορέα Ελληνικό ή
∆ιεθνή.
9. Η σύνδεση των αθληµάτων που καλλιεργεί µε τις κοινωνικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου.
10. Η ενασχόληση και προβολή µε πολιτιστικά, λαογραφικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά θέµατα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΣΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μέσα επίτευξης των ανωτέρω σκοπών είναι:
1. Η δηµιουργία και λειτουργία σκακιστικού τµήµατος. Η ίδρυση άλλων
αθλητικών και πολιτιστικών τµηµάτων δύναται να γίνει µε απόφαση της
Γ. Σ.
2. Η δηµιουργία και οργάνωση εσωτερικών πρωταθληµάτων, η συµµετοχή
του σωµατείου σε αγώνες και πρωταθλήµατα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
3. Η καθιέρωση και αθλοθέτηση ηθικών και υλικών επαίνων στους
διακριθέντες εκ των αθλητών του.
4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων µε στόχο την προώθηση αθλητικών,
πολιτιστικών, λαογραφικών και περιβαλλοντικών στοιχείων.
5. Η συµµετοχή σε εκδηλώσεις αθλητικού, πολιτιστικού, λαογραφικού ή
περιβαλλοντικού περιεχοµένου.
6. Η συνεργασία µε τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία, τοπικούς
φορείς και σωµατεία.
7. Η έκδοση περιοδικών, δελτίων, ενηµερωτικών φυλλαδίων.
8. Η συµµετοχή και εκπροσώπηση σε υπερκείµενες Ενώσεις και
Οµοσπονδίες σύµφωνα µε το Νόµο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του σωµατείου είναι:
1. Τα δικαιώµατα εγγραφής και οι συνδροµές των µελών.
2. Οι έκτακτες συνδροµές που ορίζονται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Οι επιχορηγήσεις από τις αθλητικές Οµοσπονδίες και ενώσεις.
4. Τα έσοδα από κρατικές ή δηµοτικές επιχορηγήσεις.
5. Τα έσοδα από εκδηλώσεις του Σωµατείου καθώς και από διενέργεια
λαχειοφόρων αγορών.
6. Ο Σύλλογος, για τις προσφερόµενες υπηρεσίες εκµάθησης των
αθληµάτων που καλλιεργεί, δύναται µε απόφαση του ∆.Σ. να ορίζει
αντίστοιχο αντίτιµο για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΩ∆ΙΚΑ Βιβλίων
και Στοιχείων (Π.∆. 186/1992).
7. Έσοδα από τυχόν µεταγραφή αθλητή του σωµατείου σε άλλο σωµατείο.
8. ∆ωρεές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. ∆ωρεές που υποχρεώνουν το
σωµατείο σε ενέργειες αντίθετες µε το σκοπό του δεν γίνονται δεκτές.
Τα κεφάλαια του σωµατείου διατίθενται µόνο κατόπιν αιτιολογηµένης
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά
αυτού υπέρ των σκοπών του. Η Γενική Συνέλευση δύναται να θέτει
περιορισµούς σε αυτή την αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε περίπτωση διάλυσης του σωµατείου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία,
µετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στο δήµο Κορδελιού - Ευόσµου, για την
εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Κάθε πολίτης που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις έχει δικαίωµα να
εγγραφεί µέλος του σωµατείου.
1. ∆εν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου:
i. Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
ii. Όποιος έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα
βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήσης ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων
φαρµακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, φοροδιαφυγή,
δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση,
συκοφαντική δυσφήµιση, εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί
ναρκωτικών και περί µεσαζόντων και όποιος έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο
βούλευµα για πράξεις που διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος,
iii. Όποιος έχει στερηθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
iv. Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999
(περί φιλάθλου πνεύµατος) και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του σωµατείου ορίζεται σε είκοσι (20) µέλη.
∆εν επιτρέπονται οι διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα, πάρεδρα µέλη ή άλλες
παρόµοιες. Κατ’ εξαίρεση δύναται να απονέµεται ο τίτλος του επίτιµου, τιµής
ένεκεν, σε άτοµα που παρέχουν όλως εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωµατείο,
χωρίς αυτά να έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο αριθµός των µελών του σωµατείου
είναι απεριόριστος.
4. Τα µέλη του σωµατείου, αποκτούν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται
στα όργανα του σωµατείου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Κάθε µέλος καταβάλλει δέκα (10) ευρώ εγγραφή και δεκαπέντε (15) ευρώ
ετήσια συνδροµή. (Τα ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από πρόταση
του ∆.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.). Για τα ποσά που καταβάλλονται, εκδίδεται από
το Ταµία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διπλότυπη απόδειξη είσπραξης
επικυρωµένη µε τη σφραγίδα του σωµατείου.
2. Μέλη που έχουν καταβάλει και τη συνδροµή του προηγούµενου έτους,
θεωρούνται οικονοµικά τακτοποιηµένα. Μέλη που δεν είναι οικονοµικά
τακτοποιηµένα για διετία, δεν µπορούν να λάβουν µέρος στις Γενικές
Συνελεύσεις. και, εφόσον καθυστερούν τις συνδροµές τους, µετά από πρόταση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου - αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του Ταµία
µε συστηµένη επιστολή και προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της
επιστολής - διαγράφονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αν ψηφίσουν
την πρόταση τα δύο τρίτα (2/3) από τα παρόντα και οικονοµικά τακτοποιηµένα
µέλη µετά από µυστική ψηφοφορία. Η απόφαση διαγραφής µέλους
αποστέλλεται σ' αυτόν που διαγράφεται µε συστηµένη επιστολή.
3. Μέλος που διαγράφεται σύµφωνα µε την παραπάνω περίπτωση (2), δεν µπορεί
να επανεγγραφεί παρά µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Τα µέλη δικαιούνται να αποχωρούν από το σωµατείο. Η αποχώρηση πρέπει να
γνωστοποιείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν τη
λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού και χωρίς να δικαιούται επιστροφή
συνδροµών. Το µέλος που αποχωρεί υποχρεούται να εξοφλήσει τις ταµειακές
του υποχρεώσεις µέχρι την ηµέρα της αποχώρησής του.
5. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν τα µέλη που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα.
6. Όλα τα υποψήφια µέλη κατά την αίτηση εγγραφής τους δηλώνουν εγγράφως ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα, για τα οποία ο νόµος απαγορεύει τη
συµµετοχή σε σωµατεία και ότι αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό
κανονισµό του σωµατείου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να επιβάλλει στα µέλη του Συλλόγου ή
στους αθλητές – µαθητές του, για ενέργειες ασυµβίβαστες προς το παρόν
καταστατικό τις παρακάτω ποινές:
α) Προφορική παρατήρηση,
β) Γραπτή παρατήρηση,
γ) Αυστηρή γραπτή παρατήρηση,
δ) Απαγόρευση συµµετοχής σε εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί το
σωµατείο µέχρι τριών (3) µηνών.
ε) Για τον ίδιο λόγο µπορεί να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την
προσωρινή (µέχρι δύο χρόνια), ή την οριστική αποβολή µέλους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πριν πάρει τις σχετικές αποφάσεις καλεί
εγγράφως µε συστηµένη επιστολή, ή εξώδικη πρόσκληση το µέλος να εκθέσει
γραπτώς τις απόψεις του σε ενηµερωτικό σηµείωµα.
Η αποβολή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µετά από πρόταση δέκα
οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και οικονοµικά
τακτοποιηµένων µελών µετά από µυστική ψηφοφορία. Το µέλος ή ο αθλητής
έχει το δικαίωµα να απολογηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στη Γενική
Συνέλευση ή να ασκήσει τα νόµιµα µέσα, αφότου του γνωστοποιήθηκε η
απόφαση. Μέλος ή αθλητής που αποβάλλεται, διαγράφεται, οριστικά.
ΑΡΘΡΟ 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα του σωµατείου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
ΑΡΘΡΟ 11
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα µέλη του σωµατείου τα οποία είναι
οικονοµικά τακτοποιηµένα. Είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του
σωµατείου, έχει δικαίωµα να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά το σωµατείο
και τις αποφάσεις του εκτελεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και κάθε µέλος
του σωµατείου. Συνέρχεται τακτικά µία (1) φορά το χρόνο, οπότε γίνεται και ο
απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από πρόσκληση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συγκληθεί έκτακτα
όσες φορές το ζητήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή δεκαπέντε (15) οικονοµικά
τακτοποιηµένα µέλη, στην οποία θα αναφέρονται τα προτεινόµενα προς
συζήτηση θέµατα. Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι
υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης όπως
αυτά καθορίζονται στην αίτηση των µελών που ζητούν τη σύγκληση. Σε
περίπτωση µη σύγκλησης λόγω άρνησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση
πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχετικής
αίτησης από τα ενδιαφερόµενα αιτούντα µέλη.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά το σωµατείο.
Ειδικότερα:
α) Εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το
προεδρείο των Γενικών Συνελεύσεων,
β) Αποφαίνεται για την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον
απολογισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γ) Αποφασίζει για την έγκριση των πεπραγµένων του απερχόµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου και την απαλλαγή του από τυχόν ευθύνη.

δ) Αποφασίζει για τη διαγραφή µέλους, για την αποβολή µέλους καθώς και
για την επανεγγραφή του,
ε) Ανακηρύσσει δωρητές, ευεργέτες και επίτιµους Προέδρους του
σωµατείου,
στ) Αναπροσαρµόζει τα ποσά εγγραφών και ετήσιων συνδροµών,
ζ) Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει εν µέρει ή στο σύνολό τους
προτάσεις ή και εισηγήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος.
η) ∆ικαιούται να παύει οποτεδήποτε τα µέλη της ∆ιοίκησης και να ενεργεί
αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέας συνολικά ή µερικά.
θ) Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει επί εκποίησης ή
ανταλλαγής ακινήτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο σωµατείο και
µετά από δηµόσιο διαγωνισµό.
3. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται στα µέλη τουλάχιστον δέκα
(10) ηµέρες πριν, µε πρόσκληση που γίνεται ευθύνη του Προέδρου και του
Γενικού Γραµµατέα ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
πρόσκληση γίνεται µε επικόλληση εγγράφου στα Γραφεία του Συλλόγου, σε
διάφορα κεντρικά σηµεία και καταστήµατα, σε πίνακες ανακοινώσεως και, ει
δυνατόν, δηµοσιεύεται στον τύπο, αναφέρει δε την ηµεροµηνία, την ώρα, τον
τόπο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής και τα
προς συζήτηση θέµατα.
4. Η Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν από τα µέλη του
Συλλόγου που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα παρευρίσκονται σ' αυτή τα µισά
συν ένα. Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται
επαναληπτική σε επτά (7) ηµέρες από τη χρονολογία της πρώτης που
µαταιώθηκε, χωρίς να απαιτείται εκ νέου πρόσκληση των µελών, συνεδριάζει δε
έγκυρα οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθµός των παρόντων µελών.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται:
α) Με ανάταση της χειρός εκτός από:

i. Τις εκλογές,
ii. Θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση,
iii. Τις περιπτώσεις που ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων και
οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών, οπότε γίνεται µυστική ψηφοφορία.
β) Με σχετική πλειοψηφία των παρόντων οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών
εκτός από τις περιπτώσεις:
i. Αποβολής ή διαγραφής µέλους,
ii. Εκποίησης ή επιβάρυνσης µε εµπράγµατο βάρος ακίνητης περιουσία του
Συλλόγου,
iii. Αναπροσαρµογής των ποσών εγγραφής και ετήσιας συνδροµής, οπότε
απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων
iv. Τροποποίησης του Καταστατικού και
v. Λύσης του σωµατείου.
6. Τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Τριµελές Προεδρείο, που
τηρεί πρακτικά των αποφάσεων στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε απόφαση που καταχωρείται πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογηµένη.
Καταχωρείται επίσης και η άποψη της µειοψηφίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα
πρακτικά υπογράφονται από το Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο και το Γραµµατέα, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση µε ανάταση της χειρός κατά την έναρξη της Συνέλευσης, που
ανακοινώνει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η εκλογή του
Προεδρείου γίνεται χωριστά για κάθε αξίωµα. Το Προεδρείο στις αρχαιρεσίες
είναι η Εφορευτική Επιτροπή. Το Προεδρείο παραλαµβάνει τα θέµατα που θα
συζητηθούν από το Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στη συνεδρίαση
µπορεί ν' αφαιρέσει το λόγο από όσους παρεκτρέπονται, ευρίσκονται εκτός
θέµατος, ή κάνουν κατάχρηση χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία µε θητεία για ένα (1) έτος. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ)
Γενικό Γραµµατέα, δ) Ταµία, ε) Έφορο Αθλητικού Τµήµατος, στ] Μέλος, ζ)
Μέλος. Οι ανωτέρω αποτελούν τα τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Υπόλοιποι υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωµατικά µέλη.
2. Το ∆ιοικητικό. Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
στη συνεδρίαση είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του και µεταξύ
τους συγκαταλέγεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Ειδικά στην πρώτη συνεδρίαση των εκλεγέντων που γίνεται για τη
συγκρότηση σε Σώµα (κατανοµή των αξιωµάτων), πρέπει να παρευρίσκονται
πέντε (5) τουλάχιστον µέλη του.
3. Η συνεδρίαση των εκλεγέντων συγκαλείται εντός επταηµέρου από την εκλογή
µε πρωτοβουλία και υπό την Προεδρία του πρώτου επιτυχόντος µε γραπτή
πρόσκληση που επιδίδεται στους Συµβούλους δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν.
Αν ο πρώτος επιτυχών δεν προβεί στην σύγκληση, αυτή γίνεται µε πρωτοβουλία
του δεύτερου επιτυχόντος.
4. Για την εκλογή Προέδρου στην πρώτη συνεδρίαση απαιτούνται τέσσερις (4)
τουλάχιστον ψήφοι. Αν δε γίνει εκλογή Προέδρου µε την πρώτη ψηφοφορία,
ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία στην οποία συµµετέχουν οι δύο επικρατέστεροι,
ενώ, αν µεταξύ δευτέρου και τρίτου υπάρξει ισοψηφία, γίνεται ψηφοφορία, η
οποία, αν καταλήξει σε νέα ισοψηφία, ακολουθείται από κλήρωση.
5. Αν στην πρώτη συνεδρίαση τα µέλη είναι λιγότερα από πέντε (5) ή δε γίνει
εκλογή, γίνεται νέα συνεδρίαση σε τρεις (3) ηµέρες, στην οποία πρέπει να είναι
παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
διαφορετικά για τη συµπλήρωση απαρτίας καλούνται αναπληρωµατικά µέλη.
Για την εκλογή Προέδρου στην πρώτη ψηφοφορία της νέας συνεδρίασης,
απαιτούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ψήφοι. Αν δε γίνει εκλογή για την πρώτη
ψηφοφορία, ακολουθεί δεύτερη, οπότε αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων. Αν δεν γίνει εκλογή µε τη δεύτερη ψηφοφορία, ακολουθεί τρίτη,
στην οποία αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας στην τρίτη ψηφοφορία ενεργείται κλήρωση.
6. Μετά την εκλογή Προέδρου, για τις υπόλοιπες θέσεις απαιτείται η σχετική
πλειοψηφία των παρόντων και, αν υπάρξουν ισοψηφίες, ενεργείται κλήρωση.
7. Όλες οι ψηφοφορίες πλην της εκλογής Προέδρου είναι φανερές, ενώ σε
περίπτωση οµοφωνίας η εκλογή γίνεται δια βοής.
8. Αφού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. συγκροτηθεί σε Σώµα, καλείται άµεσα το
προηγούµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, το
αρχείο και την περιουσία του Σωµατείου µε πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής το οποίο υπογράφεται από το παλαιό και νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά κάθε µήνα, έκτακτα δε,
όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν µε έγγραφη αίτησή
τους τρεις (3) τουλάχιστον Σύµβουλοι, στην οποία αναφέρουν και τα προς
συζήτηση θέµατα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση
για περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες, τότε συγκαλούν το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο σε συνεδρίαση τα µέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
10. Την ηµερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία µε το Γενικό
Γραµµατέα, την ανακοινώνει δε στα υπόλοιπα µέλη τουλάχιστον τρεις (3)
ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται και αυθηµερόν.
11. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των
παρόντων και οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι
φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ενώ, αν η ψηφοφορία είναι
µυστική, γίνεται επανάληψη.
12. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις το
χρόνο, χάνει την ιδιότητα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε απόφαση των

υπολοίπων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που στην
προαναφερθείσα απόφαση υπάρξει γραπτή ένσταση, απαιτείται επικύρωση από
τη Γενική Συνέλευση.
13. Τις θέσεις τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παραιτήθηκαν ή
που έµειναν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο καλούνται να τις συµπληρώσουν
αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά επιτυχίας τους. Ειδικά για την κενή θέση του
Προέδρου γίνεται αναδιάρθρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ για κενή
θέση Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή Ταµία γίνεται αναδιάρθρωση όλων
των θέσεων πλην της θέσης του Προέδρου. Επίσης, τα αναπληρωµατικά µέλη
καλούνται µε τη σειρά επιτυχίας για τη συγκρότηση απαρτίας σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
14. Αν η αναπλήρωση Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή Ταµία είναι αδύνατη ή, αν
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. γίνουν λιγότερα από τέσσερα (4), τότε τα
εναποµείναντα µέλη είναι υποχρεωµένα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το πολύ, για να εκλεγεί νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο για όσο διάστηµα είχε ακόµη θητεία το ∆.Σ. που θεωρείται απελθόν
από τον παραπάνω λόγο.
15. Απαγορεύεται στο ∆.Σ. να συνάπτει συµβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, έργων, προµηθειών ή οποιεσδήποτε συµβάσεις µε οικονοµικό
αντάλλαγµα µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις συζύγους, τα τέκνα,
τους γονείς και τα αδέλφια τους ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχουν τα
προαναφερόµενα πρόσωπα. Η παράβαση συνεπάγεται σύµφωνα µε το
Ν.2725/99 την έκπτωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβαν τη
σχετική απόφαση, και ενεργείται από το αρµόδιο ∆ικαστήριο.
16. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει αρµοδιότητες σε µέλη ή µη µέλη
του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισµένων
ειδικών σκοπών που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος.
17. Τα πρόσωπα που συγκροτούν το ∆.Σ. του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωµα σε
αντιµισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωµα τους είναι

τιµητικό. ∆ικαιούνται όµως αποζηµίωση και έξοδα για µετακίνηση και
παράσταση όταν ασχολούνται µε υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός της έδρας του.
ΑΡΘΡΟ 13
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση όπως ακριβώς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και συγχρόνως µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την ίδια
µε αυτό θητεία.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 (τρία) τακτικά µέλη και
αναπληρωµατικά τους υπόλοιπους υποψήφιους.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση που γίνεται εντός
επταηµέρου από την εκλογή µε πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος µέλους,
συγκροτείται σε Σώµα εκλέγοντας µεταξύ των µελών της Πρόεδρο,
Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραµµατέα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο δε θελήσει ή
δεν καταφέρει να συγκροτηθεί σε Σώµα, λειτουργεί συλλογικά, οπότε οι τυχόν
µεταξύ των µελών διαφωνίες ανακοινώνονται στη Γενική Συνέλευση, η οποία
τελικά αποφασίζει για τα πεπραγµένα της ∆ιοίκησης.
4. Αν η θέση µέλους της Εξελεγκτική Επιτροπή µένει κενή, αναπληρώνεται µε τον
ίδιο τρόπο που αναπληρώνονται και οι κενές θέσεις µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
5. Οι αποφάσεις της Εξελεγκτική Επιτροπή λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.
ΑΡΘΡΟ 14
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί το σωµατείο ενώπιον των
∆ικαστηρίων και γενικά ενώπιον όλων των κρατικών αρχών σε όλες του τις
σχέσεις και διαφορές, πραγµατοποιεί τις απαραίτητες επαφές µε διάφορους
παράγοντες και φορείς, υποβάλλει προτάσεις (είτε µόνος του, είτε µε άλλα µέλη

του Συλλόγου), και έχει υποχρέωση να ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για τις ενέργειές του.
2. Συγκαλεί το ∆.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες. Καταρτίζει µε το Γενικό
Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη, την οποία ανακοινώνει µε τον προσφορότερο
τρόπο στα µέλη του ∆.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, εισηγείται τα θέµατα
ηµερήσιας διάταξης (εκτός αν έχει ορίσει άλλο µέλος για εισηγητή), και τα θέτει
σε ψηφοφορία.
3. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις κατά το καταστατικό, πάντα µετά από σχετική
απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία καθορίζονται και τα θέµατα.
4. Υπογράφει τα έγγραφα οικονοµικής διαχείρισης που συνυπογράφει και ο
Ταµίας, συνυπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα λοιπά έγγραφα και την
εξερχόµενη αλληλογραφία και επικυρώνει µε αυτόν αποσπάσµατα και
αντίγραφα.
5. Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για λογαριασµό του και για λογαριασµό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Επιβλέπει στη διαχείριση, φροντίζει για την εφαρµογή του Καταστατικού, για
την επιτυχία και προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και την υλοποίηση των
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
7. Αποδέχεται και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και εν γένει αξιόγραφα για
λογαριασµό του Συλλόγου και υπογράφει συµβάσεις µίσθωσης για τις οποίες το
∆ιοικητικό Συµβούλιο. έλαβε σχετική απόφαση. Ενεργεί για την είσπραξη
πάσης φύσεως απαιτήσεων του Συλλόγου, ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς
λογαριασµούς του Συλλόγου και εισπράττει τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε
διαταγή του.
8. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τον
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν µπορεί και αυτός, τότε αναπληρώνεται
από ένα Σύµβουλο που αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες. Μπορεί και µόνιµα ή για
ορισµένο χρονικό διάστηµα να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε ειδικά καθήκοντά
του, που αυτός µε πράξη του εκχωρεί, και η οποία καταχωρείται στα πρακτικά
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του
(αναπληρωτής του Προέδρου), τότε καθήκοντα Προέδρου αναλαµβάνει
Σύµβουλος που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 16
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία. Φυλάσσει
το αρχείο και τη σφραγίδα. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα µη
οικονοµικά έγγραφα του Συλλόγου και την εξερχόµενη αλληλογραφία.
Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την
ετήσια έκθεση δράσης που διαβάζεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Τηρεί τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, πρακτικών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και µητρώου µελών, είναι δε
υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του σωµατείου.
Όταν ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε
λόγο, αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα και αρµοδιότητές του από ένα
Σύµβουλο τον οποίο υποδεικνύει ο Πρόεδρος και σχετικώς αποφασίζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17
Ο ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταµίας έχει την επιµέλεια και ευθύνη των οικονοµιών του σωµατείου.
Εισπράττει τις συνδροµές και τα άλλα έσοδα του σωµατείου µε διπλότυπη
απόδειξη είσπραξης επικυρωµένη µε τη σφραγίδα του σωµατείου. Ενεργεί τις
πληρωµές των εξόδων βάσει προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών και εκδίδει
διπλότυπα εντάλµατα πληρωµών. Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα
χρηµατικά εντάλµατα, τιµολόγια και άλλα παραστατικά στοιχεία, καθώς και
κάθε απαιτούµενο έγγραφο προκειµένου να γίνει ανάληψη χρηµάτων του
σωµατείου από Τράπεζες.
2. Ο Ταµίας τηρεί στοιχεία διπλότυπων εισπράξεων και πληρωµών. Ειδικότερα,
τηρεί µε ευθύνη του, βιβλίο Ταµείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες
του σωµατείου και αποδίδει λογαριασµό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. Συντάσσει καταστάσεις της ταµιακής κίνησης, και τις υποβάλλει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στο τέλος του διαχειριστικού έτους, καθώς και οποτεδήποτε του
ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα
καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που τηρούνται µε ευθύνη του σε φάκελο.
Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει µαζί µε τον Πρόεδρο και
υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την έκθεση οικονοµικής διαχείρισης
(απολογισµού) και κατάσταση, στην οποία εµφαίνεται η περιουσία του
σωµατείου. Τηρεί τέλος βιβλίο περιουσίας του σωµατείου. Το διαχειριστικό
έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του
επόµενου έτους.
4. Ο Ταµίας καταθέτει τα χρηµατικά ποσά που εισπράττει σε Τράπεζα επ' ονόµατι
του σωµατείου, και κρατάει στα χέρια του ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τρέχουσες πληρωµές. Θέτει στη διάθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής το ταµείο για έλεγχο
οποτεδήποτε του ζητηθεί. Μεριµνά για την εµπρόθεσµη είσπραξη των
συνδροµών και ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις καθυστερούµενες
συνδροµές. Αναλαµβάνει - εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο - ποσά από τις καταθέσεις. Γενικότερα, είναι αστικά και ποινικά

υπεύθυνος για την απώλεια χρηµάτων, δικαιολογητικών και για κάθε
διαχειριστική ανωµαλία.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Ταµία, αναπληρώνεται από ένα
Σύµβουλο κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τα καθήκοντα των συµβούλων – έφορος αθλητικού τµήµατος, έφορος
πολιτιστικού τµήµατος, µέλος – καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται την τελευταία Κυριακή του Νοεµβρίου
µετά τη Γενική Συνέλευση. Ειδικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα
διεξαχθούν εντός σαράντα (40) ηµερών από την αναγνώριση του σωµατείου,
θα αποφασίσει το προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε προκαθορισµένο χώρο µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, από
την τριµελή Εφορευτική Επιτροπή. Η θέση µέλους της Εφορευτικής Επιτροπής
το οποίο παραιτείται, κωλύεται ή απουσιάζει, συµπληρώνεται από τα
αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά επιτυχίας. Τα µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα Όργανο.
3. Οι υποψήφιοι συµµετέχουν στις αρχαιρεσίες υποβάλλοντας αίτηση ως άτοµα. Η
αίτηση είναι απλή και σ' αυτήν αναγράφουν: Ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός,
καθώς και αν είναι υποψήφιοι για ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή Εξελεγκτική
Επιτροπή. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή µέχρι
το τέλος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης µπορεί να δίνονται και µέσω του

∆ιοικητικού Συµβουλίου από τον προηγούµενο µήνα. Μετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει αν οι
υποψήφιοι έχουν τις προϋποθέσεις του Νόµου και του καταστατικού. Όσοι δεν
τις έχουν, δε συµπεριλαµβάνονται στο ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή
προβαίνει στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου και το αργότερο τρεις εργάσιµες
ηµέρες πριν την ψηφοφορία τυπώνει τα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόµατα των
υποψηφίων αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο µε αλφαβητική σειρά, χωριστά
για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την οµαλή και νόµιµη διεξαγωγή των
εκλογών. Κάθε ψηφοφόρος µπορεί να σηµειώνει σταυρούς προτίµησης µέχρι
το 40% των εκλεγοµένων και οι θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κατανέµονται µε βάση τον αριθµό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος.
Εφόσον το 40% των εκλεγοµένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθµό, από 0,5 και
άνω στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη µονάδα.
5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού προβεί σε
καταµέτρηση των φακέλων και στο άνοιγµά τους, διενεργεί την διαλογή των
ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, κρίνει για την εγκυρότητα, εξετάζει µετά το
πέρας της διαλογής τυχόν ενστάσεων περί της εγκυρότητας ψηφοδελτίου ή για
παραβάσεις στην εκλογή, σε περιπτώσεις ισοψηφίας ενεργεί κλήρωση και
τελικά εξάγει το αποτέλεσµα.
6. Εκλέγονται για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οι επτά (7) πρώτοι και για την
Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι. Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως
αναπληρωµατικοί κατά σειρά επιτυχίας (εφόσον λάβουν έστω και µία ψήφο).
7. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους
αναπληρωµατικούς και καταρτίζει εις διπλούν πρακτικό εκλογής που
υπογράφεται από τα µέλη της και παραδίδεται στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ο οποίος φροντίζει ώστε ακριβές αντίγραφο να τοιχοκολληθεί έξω
από τα Γραφεία του Συλλόγου. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται και αυτό στον

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και παραµένει στα αρχεία του Συλλόγου
µέχρι τις επόµενες εκλογές.
ΑΡΘΡΟ 20
ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΧΡΩΜΑ
1. Το σωµατείο έχει δική του σφραγίδα κυκλική, φέρουσα κυκλικώς τις λέξεις
«ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», και το
έτος ίδρυσης «2011».
2. Τα χρώµατα του σωµατείου είναι ΛΕΥΚΟ και ΜΑΥΡΟ.
ΑΡΘΡΟ 21
∆ΙΑΦΟΡΑ
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα
ρυθµίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις τηρούµενης της διαδικασίας των
διατάξεων που ισχύουν.
∆ύναται

το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

να

συντάσσει

εσωτερικούς

κανονισµούς και να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αποδοχή τους.
Οι διατάξεις του νόµου υπερισχύουν αυτές του παρόντος όταν είναι
υποχρεωτικές ή κηρύσσουν άκυρες τις αντίθετες διατάξεις του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Το σωµατείο για κάθε τµήµα άθλησης που καλλιεργεί δικαιούται να
ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, εάν διαπιστωθεί ότι το
σωµατείο συστεγάζεται µε εµπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση
εµπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωµατείου ή το σωµατείο δεν
επιδεικνύει αθλητική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται από το καταστατικό
της αθλητικής ένωσης ή της οµοσπονδίας της οποίας είναι µέλος ή παραβεί τις

οριζόµενες στο παρόν υποχρεώσεις και δικαιώµατά του, ή δεν απασχολεί
προπονητή, ή τις λοιπές προβλεπόµενες από το νόµο περιπτώσεις. Στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται µητρώο ειδικά αναγνωρισµένων αθλητικών
σωµατείων.
ΑΡΘΡΟ 23
ΒΙΒΛΙΑ
Το σωµατείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
1. Μητρώο µελών,
2. Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
3. Πρακτικό Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
4. Εσόδων – Εξόδων,
5. Περιουσιακών στοιχείων,
6. Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων.
ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Επιτρέπεται η συγχώνευση του σωµατείου µε άλλα που καλλιεργούν τον
ίδιο κλάδο άθλησης, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του και η ίδρυση
νέου σωµατείου, που µπορεί να φέρει την επωνυµία του ενός ή περισσότερων
από τα συγχωνευθέντα σωµατεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυµία. Το ιδρυόµενο
αυτό µετά τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωµατείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην
ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου κλάδου
άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωµα να αγωνιστεί, κατά τους
οικείους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα
συγχωνευµένα σωµατεία.
Επιτρέπεται η συγχώνευση τµηµάτων του σωµατείου µε άλλα που
καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευσή του µε τµήµα του ίδιου

κλάδου άθλησης ετέρου αθλητικού σωµατείου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
παραπάνω παράγραφο.
Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού ρυθµίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη
συγχώνευση, τα θέµατα των αθλητών, οι περιορισµοί στις περιπτώσεις
επανασύστασης συγχωνευθέντος σωµατείου ή διαλυθέντος τµήµατος που
συγχωνεύθηκε και γενικά όλα τα ζητήµατα που αφορούν τις ρυθµίσεις των
παραπάνω παραγράφων.
Σε περίπτωση συγχώνευσης του σωµατείου µε άλλο, ο Πρόεδρος, ο
Γενικός Γραµµατέας και ο Ταµίας του κάθε συγχωνευµένου σωµατείου, µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών, από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν
τη σφραγίδα του σωµατείου, καθώς και να προσκοµίσουν για ακύρωση τα
βιβλία αυτού στην αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του
σωµατείου από τα οικεία βιβλία του αρµόδιου Πρωτοδικείου στην υπηρεσία της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόµενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η
προβλεπόµενη στο άρθρο 135 παρ. 7 του Ν. 2725/1999 επιχορήγηση του
σωµατείου που προήλθε από τη συγχώνευση.
ΑΡΘΡΟ 25
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό του Συλλόγου µπορεί να τροποποιηθεί µετά από
πρόταση της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µόνο µε
απόφαση Γενικής Συνέλευσης των µελών που ευρίσκεται σε απαρτία, αν
παρευρίσκονται

σε

αυτή

τα

µισά

τουλάχιστον

από

τα

οικονοµικά

τακτοποιηµένα µέλη και αποφασίζει έγκυρα µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των παρόντων.
Ειδικά το άρθρο 25 δεν τροποποιείται

ΑΡΘΡΟ 26
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ο Σύλλογος λύνεται:
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το
σκοπό µετά από πρόταση δέκα (10) µελών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτή τα µισά (1/2) τουλάχιστον
από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη του Συλλόγου και αποφασίζει έγκυρα
µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. Όταν τα µέλη του µείνουν λιγότερα από είκοσι (20) δεν µπορεί να επαναληφθεί
πριν την παρέλευση διετίας.
3. Με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέµπτο
(1/5) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών του ή η εποπτεύουσα Αρχή
(Νοµαρχία), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Αν από µακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.
ii. Αν επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 27
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Οι τροποποιήσεις του καταστατικού πρέπει να γνωστοποιούνται αρµοδίως.
ΑΡΘΡΟ 28
ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα
συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του και τελικά
εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά µέλη, όπου την ίδια
µέρα εξελέγη προσωρινό ∆.Σ. που εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις
ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος που τυχόν θα υποδειχθούν από την
αρµόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.

Το προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου η θητεία λήγει µε την
έγκριση του παρόντος από το αρµόδιο ∆ικαστήριο, µεριµνά να γίνει η πρώτη
Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του σωµατείου για την ανάδειξη
∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται δε να
ενεργεί για ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
Θεσσαλονίκη 26-07-2011
ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βαφειάδης Σταύρος του Ιωάννη
2. Βουρβουλάκης Γεώργιος του Παναγιώτη
3. Γεωργιάδου Σοφία του Γεωργίου
4. Γκούντας Βασίλειος του Θωµά
5. ∆αούτης Κωνσταντίνος του ∆ιαµαντή
6. ∆ιδεντζή Άννα του Χρήστου
7. Ζησάκος Χρήστος του Ανδρέα
8. Καλούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
9. Κουρκούδιαλος Στυλιανός του Αριστείδη
10. Λεούση Ξανθή του Παναγιώτη
11. Μανώλης Χρήστος του Σταύρου
12. Παλαρίδης Κυριάκος του Λαζάρου
13. Παπαδοπούλου Σουζάνα του Γεωργίου
14. Παπαδοπούλου Σοφία του Γεωργίου
15. Πατεράκης Αριστείδης του Εµµανουήλ
16. Πέτρου Αναστάσιος του Αλεξάνδρου
17. Ρετζέπης Ιωάννης του Μιχαήλ
18. Σιώχου Βάσω του Κωνσταντίνου
19. Στεφανίδης Βασίλειος του Αντωνίου
20. Τριανταφυλλίδης Κοσµάς του Κωνσταντίνου

21. Χαιδευτός Κλεάνθης του Κωνσταντίνου
22. Χρηστίδης Θωµάς του Σάββα
23. Χρηστίδης Σπύρος του Ευαγγέλου

