ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ
“ΦΤΑΛΙ”
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ
Άξζξν 1
Σίηινο - Έδξα
1. Ιδξχεηαη ζηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία
«ΦΤΑΛΙ
–
ΤΛΛΟΓΟ
ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ
ΡΑΓΚΜΠΤ
ΚΑΙ
ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ» κε έδξα ηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο.
2. Δίλαη δπλαηή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ, ε
ζχζηαζε παξαξηεκάησλ απηνχ ζε άιιεο πφιεηο απφ ηα κέιε ηνπ πνπ θαηνηθνχλ
ζηελ πεξηθέξεηα ησλ πφιεσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζεί κε ηνλ ηξφπν
απηφ ε πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Άξζξν 2
θνπφο
1. θνπφο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη πξνψζεζε ηνπ
αζιήκαηνο ηνπ ππνβξπρίνπ ξάγθκππ, ηεο θαηαδπηηθήο άπλνηαο θαη ησλ
ειεχζεξσλ θαη απηφλνκσλ θαηαδχζεσλ, ή άιισλ αζιεκάησλ ππνβξχρηαο
δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηνπ γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρνπο αζιεηηθνχο αγψλεο.
2. Η επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ζπιιφγνπ γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν λφκηκν
κέζν, ηδίσο δε κε ηελ δηνξγάλσζε πξνπνλήζεσλ ζε πηζίλεο, θηιηθψλ αγψλσλ,
δηαιέμεσλ,
ζεκηλαξίσλ,
εθδειψζεσλ,
εθπαηδεπηηθψλ
εθδξνκψλ,
θαηαζθελψζεσλ θηι.
Άξζξν 3
Απηνλνκία ηνπ ζσκαηείνπ
1. Σν ζσκαηείν έρεη, σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή
απηνλνκία θαη δηέπεηαη κφλν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο
ζσκαηεηαθήο λνκνζεζίαο. Δπέκβαζε άιινπ ζσκαηείνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
βαζκφ ηνπ, ζηελ απηνλνκία απηή, ρσξίο δηάηαμε λφκνπ, δελ γίλεηαη απνδεθηή,
ππνρξεσηηθά δε ζα απνξξίπηεηαη απφ ηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ.
2. Σν ζσκαηείν κπνξεί λα γίλεη κέινο ππεξθείκελνπ ζσκαηείνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΔΛΗ - ΑΘΛΗΣΔ
Άξζξν 4
Δγγξαθή κειψλ
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1. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ είλαη απεξηφξηζηνο θαη θαη’ ειάρηζην
φξην είθνζη (20). Σν ζσκαηείν απαξηίδεηαη απφ κέιε, άλδξεο θαη γπλαίθεο. Γελ
επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα κέιε ή άιιεο παξφκνηεο.
2. Καη’ εμαίξεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ επίηηκα κέιε άηνκα πνπ έρνπλ

πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αζιεηηζκνχ
γεληθψο ή ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ εηδηθφηεξα κεηά απφ απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ζρεηηθή πξφηαζε δέθα
ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Η απφθαζε ιακβάλεηαη κε
πιεηνςεθία 3/5 ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Σα επίηηκα
κέιε δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ. Γηθαηνχληαη λα
κεηέρνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο, ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ.
3. Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην Γ..,
ζπλνδεπφκελε απφ πξφηαζε δχν (2) κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη έγθξηζε ηνπ
ζπκβνπιίνπ ε νπνία παξέρεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60)
εκεξψλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε έγθξηζε ηνπ Γ.. ζεσξείηαη
φηη έρεη απηνδηθαίσο παξαζρεζεί θαη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εγγξαθεί σο κέινο
ηνπ ζσκαηείνπ ηελ εμεθνζηή εκέξα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ
εγγξαθή απηή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. Σν Γ..
κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα κελ εγθξίλεη ην αίηεκα εγγξαθήο
ελδηαθεξνκέλνπ σο κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ. Καηά ηεο πξάμεο απηήο ή ηεο
παξάιεηςεο έθδνζεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα
λα αζθήζεη αγσγή ζην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, κε ηελ ηαθηηθή
δηαδηθαζία, είηε γηα αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ηνπ είηε επηπιένλ
γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ ζσκαηείνπ ζε δήισζε βνπιήζεσο.
Άξζξν 5
Κσιχκαηα κειψλ
1. Γελ κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ηνπ ζσκαηείνπ φπνηνο δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
2. Γελ κπνξεί λα εγγξαθεί κέινο ηνπ ζσκαηείνπ φπνηνο έρεη παξαπεκθζεί ζην
δηθαζηήξην γηα θαθνχξγεκα κε θιεηήξην ζέζπηζκα ζχκθσλα κε ην Ν. 663/1977,
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή έρεη θαηαδηθαζζεί
ηειεζίδηθα γηα ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο, θαζψο θαη φπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί ζε
βαζκφ πιεκκειήκαηνο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία, είηε ζε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο είηε,
αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο πνηλήο, γηα ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ή γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε
νπζηψλ ή κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, θαηαζθνπεία, θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα
ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, δσξνιεςία, παξαράξαμε,
πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, παξάβαζε ηνπ
λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, πεξί φπισλ θαη πεξί κεζαδφλησλ. Δπίζεο, φπνηνο έρεη
ζηεξεζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα
φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε, θαζψο θαη φπνηνο έρεη ηηκσξεζεί
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θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 2725/1999 θαη γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα δηαξθεί ε ηηκσξία
3. Γελ κπνξεί λα εγγξαθεί κέινο ηνπ ζσκαηείνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζσκαηείνπ
γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ κε απηφ θαη γηα
έλα ρξφλν απφ ηελ ιήμε ηεο, θαζψο επίζεο φπνηνο ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ην
ζσκαηείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε έξγνπ κε ακνηβή είηε αηνκηθά
είηε σο νκφξξπζκνο εηαίξνο είηε σο δηαρεηξηζηήο ΔΠΔ ή κέινο δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ αλψλπκεο εηαηξείαο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε παξνρήο
ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε έξγνπ θαη γηα έλα ρξφλν κεηά ηελ ιήμε κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο ζχκβαζεο ή ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ αληίζηνηρα.
4. Αζιεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ηνπ ζσκαηείνπ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ
έηνο κεηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα.
5. Όπνηνο έρεη ηα παξαπάλσ θσιχκαηα θαη έρεη εγγξαθεί εθπίπηεη απηνδίθαηα
απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εθδψζεη
ηελ ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε έθπησζεο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηνπ θσιχκαηνο. Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία
άπξαθηε θάζε ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο ζηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, ν νπνίνο εθδίδεη ηελ δηαπηζησηηθή πξάμε κέζα
ζηελ ίδηα δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ γλσζηνπνίεζε.
Άξζξν 6
Γηθαηψκαηα κειψλ
1. Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο γεληθά ηηο
εθδειψζεηο θαη πξσηαζιήκαηα ηνπ σκαηείνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ.
2. Σα κέιε δηθαηνχληαη νπνηεδήπνηε λα απνρσξήζνπλ, γλσζηνπνηψληαο απηφ
εγγξάθσο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη θαηαβάιινληαο ηηο κέρξη ηφηε
νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο.
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο έρνπλ φζα κέιε
είλαη ηακεηαθά εληάμεη πξνο ην σκαηείν. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη
εθιέγεζζαη ζαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ηα δηθαηνχκελα
ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηηο Γ.. κέιε, εθφζνλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο
έλα (1) ρξφλν ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθινγή. Σα ηδξπηηθά κέιε έρνπλ ην
δηθαίσκα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ σκαηείνπ.
4. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο είλαη αλεπίδεθηνο αληηπξνζσπεχζεσο θαη δελ
κεηαβηβάδεηαη νχηε θιεξνλνκείηαη.
5. Σα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα
νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ζην ζσκαηείν θαη λα δεηνχλ θαη ιακβάλνπλ κε δηθά
ηνπο έμνδα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηνίθεζε θαη ηελ δηαρείξηζε
εγγξάθσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην ζσκαηείν, εθφζνλ απηφ δελ πξνζθξνχεη
ζε θάπνηα δηάηαμε λφκνπ.
Άξζξν 7
Τπνρξεψζεηο κειψλ
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1. Κάζε κέινο ηνπ σκαηείνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη άπαμ πνζφ εγγξαθήο
χςνπο ελφο (1) επξψ. Με απφθαζε ηνπ Γ.., ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία
ησλ 3/5 ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί ην πνζφ εγγξαθήο θαζψο
θαη λα νξηζηεί ηαθηηθή κεληαία ζπλδξνκή ησλ κειψλ.
2. Σα κέιε ηνπ σκαηείνπ ππνρξενχληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκάησζε ησλ
ζθνπψλ απηνχ, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο, ην θαηαζηαηηθφ, ηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθνχλησλ απηφ νξγάλσλ, αθφκε δε
λα εθπιεξψλνπλ ηαθηηθά ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην ζσκαηείν.
Η παξάιεηςε ηεο θαηαβνιήο ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο επί δίκελν, ζπλεπάγεηαη
ηελ δηαγξαθή ηνπ κέινπο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Σακία κε ζπζηεκέλε επηζηνιή
θαη πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο επηζηνιήο.
3. Σα κέιε νθείινπλ λα αλαιακβάλνπλ θαη λα εθηεινχλ πξφζπκα θάζε εξγαζία
πνπ ηνπο αλαηίζεηαη απφ ηελ Γ.. ή ην Γ.., θαζψο θαη λα πξνζέξρνληαη
αλειιηπψο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ηηο ινηπέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ
σκαηείνπ.
4. Κάζε κέινο πνπ αληηδξά ζηνπο ζθνπνχο ηνπ σκαηείνπ ή δεκηνπξγεί
πξνζθφκκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ε δηαγσγή ηνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ
αμηνπξέπεηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ σκαηείνπ ή ηελ θίιαζιε ηδηφηεηα,
δηαγξάθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία πξέπεη λα
επηθπξσζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ
αλαθνίλσζή ηεο, κε κέξηκλα ηνπ Γ.. αθφκε θαη ρσξίο αίηεκα ή έλζηαζε ηνπ
δηαγξαθέληνο, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά.
Άξζξν 8
Αζιεηέο
1. Σελ ηδηφηεηα ηνπ αζιεηή ηνπ ζσκαηείνπ κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηνδήπνηε
θπζηθφ πξφζσπν, αλεμαξηήησο θχινπ ή εζληθφηεηαο, επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε
ην ππνβξχρην ξάγθκππ, ηελ άπλνηα ή ηηο ειεχζεξεο ή απηφλνκεο θαηαδχζεηο
κεηά απφ γξαπηή αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ζσκαηείνπ. Οη
ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο, ηα έγγξαθα πνπ ν ελδηαθεξφκελνο
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, θαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζα ξπζκίδνληαη απφ ηνπο
γεληθνχο ή εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
σκαηείνπ θαη πνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ησλ
ππεξθεηκέλσλ Δλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ ησλ αζιεκάησλ ηνπ σκαηείνπ. Γηα
ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ζα απνθαζίδεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο πεξί αζιεηηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Ο αξηζκφο ησλ αζιεηψλ ηνπ σκαηείνπ είλαη
απεξηφξηζηνο.
2. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηψλ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 33
ηνπ Ν. 2725/1999. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο θάζε αζιεηή ζε πξνπνλήζεηο θαη
αγψλεο είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπ, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ
νπνηνλδήπνηε ηαηξφ.
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3. Οη αζιεηέο ππνρξενχληαη ζε ηαθηηθή κεληαία αζιεηηθή ζπλδξνκή ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία
ησλ 3/5 ησλ κειψλ ηνπ.
4. Τπνρξέσζε εθάπαμ θαηαβνιήο πνζνχ εγγξαθήο γηα ηνπο αζιεηέο δελ
πθίζηαηαη. Με απφθαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα απνθαζηζηεί, σζηφζν, ε
δπλαηφηεηα θαηαβνιήο απφ ηα κέιε εθάπαμ ζπλεηζθνξάο θαηά ηελ εγγξαθή
ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ζε κεησκέλε ηαθηηθή κεληαία
ζπλδξνκή γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν χςνο ηνπ εθάπαμ πνζνχ εγγξαθήο,
ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο ηαθηηθήο κεληαίαο ζπλδξνκήο, θαζψο θαη ν ρξφλνο
δηάξθεηαο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ε νπνία
ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 3/5 ησλ κειψλ ηνπ. Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ηαθηηθήο κεληαίαο θαη λα δηαξθεί γηα
πεξηζζφηεξν απφ 3 ρξφληα. Σν αλσηέξσ δηθαίσκα ράλεηαη θαη δελ πθίζηαηαη
θακία ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπ εθάπαμ θαηαβιεζέληνο πνζνχ εγγξαθήο ζε
πεξίπησζε ιχζεο ή δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
5. Η ηδηφηεηα ηνπ αζιεηή είλαη αζπκβίβαζηε κε εθείλε ηνπ κέινπο ζπιιφγνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΟΡΟΙ
Άξζξν 9
Πφξνη
Πφξνπο ηνπ πιιφγνπ ζπληζηνχλ:
α) Οη εηζθνξέο εγγξαθήο ησλ κειψλ θαη νη ηαθηηθέο κεληαίεο ζπλδξνκέο ησλ
κειψλ θαη ησλ αζιεηψλ.
β) Σν ηέινο ζπκκεηνρήο ησλ επηζθεπηψλ ζηηο πξνπνλήζεηο θαη ηηο ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ.
γ) Σα πξντφληα εξάλσλ, ιαρλψλ, εθδειψζεσλ, (ρνξνί, ζπλεζηηάζεηο, εθδξνκέο,
θιπ.) θαη νη ζπλδξνκέο απφ ηελ θπθινθνξία δειηίσλ, εληχπσλ, θιπ.
δ) Οη έθηαθηεο εηζθνξέο, ην χςνο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
ε) Οη δσξεέο, θιεξνλνκηέο, επηρνξεγήζεηο θαη γεληθά παξνρέο εμ
ειεπζεξηφηεηαο.
ζη) Σα εηζνδήκαηα απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ.
δ) Κάζε έζνδν πνπ πξνέξρεηαη κε λφκηκν ηξφπν.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΙΟΙΚΗΗ
Άξζξν 10
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ πεληακειέο (5) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ
Σακία θαη ηνλ έλαλ (1) ζχκβνπιν.
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Άξζξν 11
Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην :
1. Γηνηθεί ην ζσκαηείν.
2. Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ θαη ζε
πεξίπησζε πνπ αδπλαηεί, ηνλ έιεγρν απηφ αζθεί ε Γεληθή πλέιεπζε.
3. Απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ησλ κειψλ θαζψο θαη ηελ δηαγξαθή ηνπο.
4. Γηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζπγθαιεί ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
5. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
6. Έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο ηεξήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
7. Δλεκεξψλεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηηο θξαηηθέο Αξρέο γηα ζέκαηα πνπ
νη λφκνη επηβάιινπλ.
8. Γηνξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ Δπηηξνπέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ζεκάησλ ηνπ σκαηείνπ.
9. Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ.
10. Απνθαζίδεη ηελ δηάζεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.
11. Πξνζδηνξίδεη θαη ηεξαξρεί ηα ζέκαηα πνπ πινπνηεί ν χιινγνο.
12. Καζνξίδεη ην χςνο θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπ
πιιφγνπ θαζψο θαη ηηο έθηαθηεο εηζθνξέο θαη γεληθά αλαπξνζαξκφδεη
ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ζε λέα
δεδνκέλα.
13. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πιιφγνπ ελψπηνλ ηξίησλ θαη
ησλ θξαηηθψλ Αξρψλ.
14. Γηνξίδεη λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ πιιφγνπ ή άιινπο επηζηεκνληθνχο ή
ηερληθνχο ζπκβνχινπο.
15. Γηνξίδεη ππαιιήινπο γηα ηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ θαη ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο κε πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην
χιινγν θαη δελ ζπλδένληαη κε ηα γξαθεία ηνπ.
16. Γηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα θαη επηκνξθσηηθέο δηαιέμεηο.
17. Ιδξχεη γξαθεία θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ πιιφγνπ. Σελ ζρεηηθή
απφθαζε ιακβάλεη κε πιεηνςεθία.
18. Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ εληχπνπ, ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ.
19. Γηνξγαλψλεη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο.
20. Δπηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην χιινγν.
21. Σν παιαηφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην φηαλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, παξαδίδεη
ζην λέν ηα έγγξαθα, ηα ρξήκαηα θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηνπ πιιφγνπ, κε πξσηφθνιιν παξαδφζεσο θαη παξαιαβήο, πνπ
πεξηέρεη απνγξαθή φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.
Άξζξν 12
Μέιε, εθινγή κειψλ θαη ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
1. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κφλν ηα ηαθηηθά
κέιε, ηθαλά πξνο δηθαηνπξαμία θαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα.
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2. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο (2) θαη ιήγεη
ηελ 30ε Ινπλίνπ θάζε δεχηεξνπ έηνπο αλεμαξηήησο ρξφλνπ εθινγήο ηνπ.
3. Η ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ηνπ Σακία
θαη ηνπ Οξγαλσηηθνχ Γξακκαηέα δελ κπνξνχλ λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην
πξφζσπν.
4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα γηα ηελ
πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ σκαηείνπ, εθηφο εάλ παξέζηεζαλ θαηά ηελ ιήςε
ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεσο θαη δηαθψλεζαλ θαη ε δηαθσλία ηνπο απηή
θαηαρσξίζηεθε ζηα πξαθηηθά.
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ κηα (1) θνξά ην εμάκελν,
εθηάθησο δε φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ηξία
(3) κέιε ηνπ, ηα νπνία ππνβάιινπλ ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε. Καηά ηελ
ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ην πκβνχιην
κέζα ζε έμη (6) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αλ δε απηφο ην αξλείηαη ή
είλαη ακειήο, ηφηε ην δηθαίσκα ηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γ.. έρεη ν Αληηπξφεδξνο ή
νη αηηνχληεο.
6. Βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ είλαη παξφληα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ.
Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξνχλ θαηά ζεηξά ν
Αληηπξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο.
7. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
8. ε πεξίπησζε πνπ ζπδεηεζεί ζέκα πνπ αθνξά κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, απηφ θαιείηαη κελ θαλνληθά, αιιά δελ ζπκκεηέρεη ζηελ
ζπλεδξίαζε.
9. Σα κέιε εηδνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν 5 εκέξεο πξηλ απφ
ηελ ζπλεδξίαζε. ε ηειείσο έθηαηεο πεξηπηψζεηο ηα κέιε θαινχληαη θαη θαηά
ηελ ίδηα εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο κε νπνηνδήπνηε κέζν.
10. Μέινο πνπ δελ πξνζέξρεηαη επί ηξεηο (3) ζπλερείο ηαθηηθέο ή έθηαηεο
ζπλεδξηάζεηο, ζεσξείηαη φηη έρεη παξαηηεζεί, εθηφο εάλ θσιχεηαη γηα ιφγνπο
ζνβαξνχο θαη ην θψιπκα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηνλ Πξφεδξν.
11. ε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζνχλ ηξία (3) απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηελ δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ αλαιακβάλεη πξνζσξηλή Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή θαη δηελεξγνχλαη αξραηξεζίεο.
Άξζξν 13
Αξκνδηφηεηεο κειψλ Γ..
1. Ο Πξφεδξνο:
α. πγθαιεί καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ζε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο.
β. Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ.
γ. Δθπξνζσπεί ην χιινγν δηθαζηηθά θαη εμψδηθα ελψπηνλ ησλ ηξίησλ ή ησλ
θξαηηθψλ Αξρψλ, εθηφο εάλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνθαζίζεη
δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ε Γεληθή πλέιεπζε.
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δ. πλνκνινγεί θαη ππνγξάθεη ζπκβάζεηο, εθηειψληαο απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε. Γηεμάγεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία.
ζη. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ πιιφγνπ.
δ. Διέγρεη ηα βηβιία ηνπ ηακείνπ.
ε. Απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Αληηπξφεδξν.
2. Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, φηαλ θσιχεηαη, ζε φιεο ηνπ ηηο
αξκνδηφηεηεο.
3. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο
α. Έρεη ηελ δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ πιιφγνπ, είλαη ν εηζεγεηήο θαη
εθηειεζηήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ..
β. Πξνΐζηαηαη ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πιιφγνπ.
γ. Φπιάηηεη ην αξρείν, ηε βηβιηνζήθε θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ θαη
ζθξαγίδεη ηα έγγξαθα.
δ. Πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα έγγξαθα ηα εληάικαηα
πιεξσκψλ θαη ηηο πξνζθιήζεηο ηνπ πιιφγνπ.
ε. Σεξεί θάθειν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ πιιφγνπ.
ζη. Σεξεί ην κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ.
δ. Δπηκειείηαη ηεο ζπληάμεσο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη θπιάζζεη ηα
πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε. πλεξγάδεηαη κε ηα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ θαη παξέρεη ζ’ απηά θάζε
απαηηνχκελν ζηνηρείν.
ζ. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη έλαο
απφ ηνπο πκβνχινπο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ..
4. Ο Σακίαο
α. Έρεη ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πιιφγνπ.
β. Δλεξγεί πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο βάζεη δηπιφηππσλ απνδείμεσλ
πιεξσκήο θαη γξακκαηίσλ εηζπξάμεσο πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν
θαη ηνλ ίδην θαη θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ.
γ. Κηλεί κε ηνλ Πξφεδξν ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ ν χιινγνο ηεξεί ζηε Σξάπεδα
ή ην Σακηεπηήξην.
δ. Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο, ηνπ Πξνέδξνπ, φ,ηη ηνπ δεηεζεί, θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πιιφγνπ.
ε. Σεξεί ηα βηβιία πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ. Σεξεί επίζεο ηα
ζηειέρε α) αληηγξάθσλ ησλ απνδείμεσλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ πνπ
εθδίδεη ν χιινγνο, β) θάθειν πνπ πεξηέρεη ηηο απνδείμεηο πιεξσκψλ πνπ
ελεξγνχληαη απφ ηνλ χιινγν, γ) βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ θαη δ) βηβιίν
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιιφγνπ. Δίλαη ζπλππεχζπλνο κε ηνλ
Πξφεδξν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πιιφγνπ.
ζη. Καηαζέηεη επ’ νλφκαηη ηνπ πιιφγνπ εληφθσο, ζε ηξάπεδα πνπ νξίδεηαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θάζε ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηηο
2.000,00 επξψ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα απμνκεησζεί κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιιφγνπ.
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Μπνξεί επίζεο λα αλαιακβάλεη ρξήκαηα, επηδεηθλχνληαο ζηελ ηξάπεδα
έληαικα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ή θσιπφκελσλ απηψλ, κε ηηο ππνγξαθέο ησλ
αληηθαηαζηψλ ηνπο. Ο Σακίαο είλαη ππφινγνο θαη έρεη πνηληθέο θαη αζηηθέο
επζχλεο γηα θάζε απψιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή ρσξίο έληαικα ή απφδεημε.
δ. Σνλ Σακία φηαλ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη αλαπιεξψλεη έλαο απφ ηνπο
πκβνχινπο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
5. Οη χκβνπινη κεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη εθηεινχλ ηα
θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ απηφ εηδηθά.
Άξζξν 14
Γεληθή πλέιεπζε
1. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα θαη είλαη ην αλψηαην θαη
θπξίαξρν φξγαλν ηνπ πιιφγνπ. Γη΄ απηνχ εθδεινχηαη ε ζέιεζε ησλ κειψλ.
Όηαλ ζπλεδξηάδεη ζπδεηεί ζέκαηα πνπ θέξνληαη ελψπηνλ ηεο κε ζπδήηεζε.
Θέκαηα πνπ απνξξίπηνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα
επαλαζπδεηεζνχλ.
2. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κελ κηα (1) θνξά ηνλ ρξφλν κέζα
ζηνλ επηέκβξε πξνο έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη αλά δηεηία κεζα ζηνλ
Ινχλην πξνο εθινγή λένπ Γ.. Έθηαθηα ζπλέξρεηαη ε Γ.. θαηφπηλ πξνζθιήζεσο
ηνπ Γ.., ή αλ ηα 2/5 ησλ κειψλ απηνχ δεηήζνπλ ηνχην κε έγγξαθε αίηεζε, ε
νπνία ζα αλαγξάθεη ηα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλ. Οη έθηαθηεο
Γεληθέο πλειεχζεηο πξέπεη λα ζπγθαινχληαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ηα κηζά κέιε ζπλ έλα επί
πιένλ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαη ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα.
4. Αλ δε ζεκεησζεί απαξηία θαιείηαη εθ λένπ εληφο ην πνιχ νθηψ (8) εκεξψλ
απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλειεχζεσο πνπ καηαηψζεθε. Η πλέιεπζε απηή
βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν
αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ παξίζηαληαη. Καη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
απνζηαιεί κφλν κία πξφζθιεζε ζηα κέιε.
5. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ην νίθεκα, ηελ ψξα ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα
κέιε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία νξίζζεθε ε
πλέιεπζε θαη ζηέιλεηαη ηαρπδξνκηθά ή ειεθηξνληθά ζηα ηακεηαθά εληάμεη
ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιφγνπ.
6. Οη απνθάζεηο ησλ Γελ. πλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία.
Οη απνθάζεηο επί ζέκαηνο κε αλαγξαθέληνο ζηελ πξφζθιεζε είλαη άθπξε.
7. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη εληφο ηνπ κελφο Ινπλίνπ θάζε δηεηία ηε δηνίθεζε
απνηεινχκελε απφ πέληε (5) ηαθηηθά κέιε θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά θαη
εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηεο απεξρφκελεο δηνίθεζεο.
8. ηε Γελ. πλέιεπζε πξνεδξεχεη σο Πξφεδξνο απηφο πνπ ζα εθιεγεί γηα ην
ζθνπφ απηφ κε ςεθνθνξία ησλ κειψλ θαη καδί κε απηφλ εθιέγεηαη θαη έλαο
Γξακκαηέαο.
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9. Σα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξηάζεσο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
γηα θχιαμε.
10. Καηά ηελ ηδία Γελ. πλέιεπζε εθιέγεηαη Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία
απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε σο θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά. Η επηηξνπή
απηή δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ βηβιίσλ θαη
ινγαξηαζκψλ ηνπ σκαηείνπ θαη ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε έθζεζε γηα
ηνλ ελεξγεζέληα έιεγρν ζηε δηαρείξηζε. Καηά ηελ ηδία Γεληθή πλέιεπζε
εθιέγεηαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ην έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε δηεμαγσγή
αξραηξεζηψλ. Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, εθιέγνπλ κεηαμχ ηνπο ηνλ
Πξφεδξν ηεο. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη
αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή γεληθά
κε ην πξφζσπν πνπ αθνξά ε κπζηηθή ςεθνθνξία.
11. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ
θαη ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ. Καη’ αξρήλ απαηηείηαη λα παξίζηαληαη
ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά κέιε ζπλ έλα επί πιένλ θαη απνθαζίδνπλ κε πιεηνςεθία
ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ.
12. Η Γεληθή πλέιεπζε αλαθεξχζζεη ηνπο δσξεηέο θαη επεξγέηεο ηνπ
σκαηείνπ.
Άξζξν 15
Αξραηξεζίεο
1. Γηθαίσκα εθινγήο ζηε Γηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ ή ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή,
έρνπλ άπαληα ηα ηακεηαθψο ελ ηάμεη κέιε ηνπ πιιφγνπ. Η Γηνίθεζε ηνπ
σκαηείνπ νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, θαηάινγν ησλ
ηαθηηθψλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
2. Απηφο πνπ επηζπκεί λα εθιεγεί ζε νηαδήπνηε ζέζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο έγγξαθε αίηεζε πξνο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο θαη
κφλν εθφζνλ νη αηηνχληεο είλαη ηαθηηθά κέιε θαη ηακεηαθψο ελ ηάμεη, ζα
αλαθεξπρζνχλ ππνςήθηνη. Πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζα
αλαξηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ.
3. Η Γηνίθεζε ηνπ πιιφγνπ νθείιεη λα εθηππψζεη έλα εληαίν ςεθνδέιηην ζην
νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά, ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ
γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.
4. Σα ςεθνδέιηηα κε θαθέινπο, ζα παξαδνζνχλ ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
5. Κάζε ηαθηηθφ κέινο πνπ πξνζέξρεηαη γηα ςεθνθνξία, ζα παξαιακβάλεη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην ςεθνδέιηην κε ην θάθειν θαη
ππνρξενχηαη λα βάιεη ζηαπξφ πξνηηκήζεσο ζηελ αξρή θάζε νλφκαηνο
ππνςεθίνπ πνπ επηιέγεη.
6. Κάζε ςεθνθφξνο, κπνξεί λα βάιεη ζην ςεθνδέιηην ην αλψηεξν κέρξη πέληε
(5) ζηαπξνχο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηξεηο (3) γηα ηελ Δμειεγηηθή
Δπηηξνπή.
7. Κάζε ςεθνθφξνο παξνπζία ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ππνγξάθεη ζηελ
θαηάζηαζε δίπια ζην φλνκά ηνπ θαη κεηά ςεθίδεη.
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8. Η ςεθνθνξία δηαξθεί ηέζζεξηο ψξεο απφ ηελ έλαξμή ηεο.
9. Με ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλνίγεη ηελ θάιπε,
θαηακεηξψληαη, αξηζκνχληαη θαη ππνγξάθνληαη νη θάθεινη θαη παξαβάιινληαη
κε ηελ θαηάζηαζε απηψλ πνπ ςήθηζαλ. Αθνινχζσο αλνίγνληαη νη θάθεινη θαη
αξηζκνχληαη κε ηνλ ίδην αξηζκφ ηνπ θαθέινπ ηα ςεθνδέιηηα θαη ππνγξάθνληαη
απφ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
θαηακεηξά ηνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πνπ έιαβε ν θάζε ππνςήθηoο θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ςεθνθνξίαο θαη Δθινγήο.
10. Άθπξν ζεσξείηαη ην ςεθνδέιηην ην νπνίν θέξεη μέζκαηα, δηαγξαθέο, ή άιιν
δηαθξηηηθφ γλψξηζκα εθηφο ηνπ ζηαπξνχ πξνηίκεζεο ζηελ αξρή θάζε νλφκαηνο.
Άθπξν επίζεο ζεσξείηαη ην ςεθνδέιηην, ην νπνίν θέξεη ζηαπξνχο πξνηίκεζεο
πέξαλ ησλ πέληε (5) γηα ην Γ.. θαη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) γηα ηελ Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή.
11. Δπηηπρφληεο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζεσξνχληαη νη πξψηνη πέληε
ππνςήθηνη θαηά ζεηξά επηηπρίαο, νη ππφινηπνη ηξείο (3) ζεσξνχληαη
αλαπιεξσκαηηθνί, πάιη θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Δπίζεο γηα ηελ Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή επηηπρφληεο ζεσξνχληαη νη πξψηνη ηξεηο (3) θαη νη επφκελνη δχν (2)
αλαπιεξσκαηηθνί.
12. Σέινο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ηφζν ην βηβιίν πξαθηηθψλ ςεθνθνξίαο θαη
εθινγήο, φζν θαη ηα ςεθνδέιηηα κε ηνπο θαθέινπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηα
ππνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη, ηα παξαδίδεη ζην ζχκβνπιν πνπ πιεηνςήθεζε, ζε
πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο ζην κεγαιχηεξν ζηελ ειηθία, ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη
εληφο δεθαεκέξνπ λα ζπγθαιέζεη ηνπο επηηπρφληεο γηα λα ζπγθξνηεζεί ε λέα
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ πιιφγνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 16
Απνδεκίσζε Μειψλ Γηνηθήζεσο
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην
χιινγν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή εξγνιαβίαο ή λα ζπλάπηνπλ κε ηνλ
χιινγν ζπκβάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ιήςε αληαιιάγκαηνο.

Άξζξν 17
Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί
1. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ κπνξεί λα
ξπζκίδνληαη κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο.
2. Οη Καλνληζκνί απηνί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηζάγνληαη
ζηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε θαη ηζρχνπλ απφ ηελ επνκέλε ηεο έγθξηζήο
ηνπο, εθηφο αλ ζε απηνχο νξίδεηαη ξεηψο δηαθνξεηηθά.

11

Άξζξν 18
Βηβιία πιιφγνπ
Σα βηβιία πνπ ηεξεί ν χιινγνο είλαη:
Α. Μεηξψν κειψλ ηνπ πιιφγνπ. ε απηφ θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία
ησλ κειψλ (ηαθηηθά, αηξεηά, επίηηκα).
Β. Βηβιίν πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γ. Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γ. Βηβιίν Δζφδσλ – Δμφδσλ
Δ. Βηβιίν Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ
Άξζξν 19
Γηάιπζε σκαηείνπ
1. Η δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κειψλ κε θαηαζηαηηθή πιεηνςεθία.
2. Σελ δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ πξνηείλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ην έλα
πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ.
3. Με απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ν χιινγνο γηα παξάβαζε
ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ηα σκαηεία ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Άξζξν 20
Γεληθέο Γηαηάμεηο
1. Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ιχλεηαη θαη
ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
2. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο πεξί
ζσκαηείσλ Ννκνζεζίαο.
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ αλαγλψζηεθε θαη ςεθίζηεθε, θαη’ άξζξνλ θαη ζην
ζχλνιφ ηνπ, ππνγξάθηεθε ζηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο ζήκεξα άββαην 8/6/2013
απφ φια ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ.
Σν Καηαζηαηηθφ απηφ απνηειείηαη απφ είθνζη (20) άξζξα, εγθξίλεηαη ζήκεξα
17/6/2013 απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ.
Δδξα: Νέα κχξλε Αηηηθήο
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