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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία ΄΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ΄΄, που ιδρύθηκε με το από 5–08–1986 Καταστατικό, αναγνωρίσθηκε με την
205/1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε στα βιβλία
σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με αύξοντα αριθμό 2869/28–8–1986, όπως αυτό
τροποποιημένο εγκρίθηκε με την 262/1995 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Εκουσία
Πολυμελούς) και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία την 26–7–1996.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του εδρεύοντος στον Πειραιά, Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία
΄΄ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ΄΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΄΄ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ΄΄ με έδρα την ομώνυμη πόλη.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Συλλόγου, με δεδομένο ότι η άθληση ως ατομική και συλλογική
δραστηριότητα, πάντοτε ασκούσε και συνεχίζει να ασκεί επιρροή στην κοινωνία, η αναφορά
στην άθληση, δηλώνει ευθέως την επωφελή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη θετική
συμβολή στην υγεία, την παιδεία και την αρμονική συμβί ωση και εμμέσως διεργασίες που
απομακρύνουν τον ατομικισμό, την κοινωνική απομόνωση και τους τεχνικούς παράδεισους
των ναρκωτικών, είναι:

1

www.sdyp.gr
α)

Η καλλιέργεια

της άθλησης αναφορικά

με την

αθλητική πράξη , την υγεία και

ευρωστία του λαού, την παιδαγωγική και ψυχολογική ιδιότητα που έχει η άσκηση και η
ενασχόληση με την αθλητική δραστηριότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών .
β) Η φροντίδα για τη διατήρηση και βελτίωση της Υγείας και ευ εξίας του πληθυσμού, όλων
των ηλικιών και στα δυο φύλα, αλλά και για τα άτομα με ειδικές ικανότητες.
γ) Η διάδοση του τρεξίματος, του βαδίσματος και της κίνησης, στο μεγαλύτερο δυνατό
αριθμό ανθρώπων, ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο και η

επισήμανση των θ ετικών

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά όπως η διατήρηση καλής σωματικής και ψυχικής
υγείας, η ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος, η συμβολή

στη θεσμοθέτηση της μαζικής

άθλησης, ώστε να γίνει πραγματικότητα ως δικαίωμα του πολίτη και ως υποχρέωση της
πολιτείας κ.λ.π..
δ)

Η

διάδοση

της

φυσιολατρίας,

λαμβανομένων

υπόψη

των

πολύτιμων

και

αναντικατάστατων αγαθών και υπηρεσιών, που προσφέρει η φύση, στην ανθρώπινη ύπαρξη.
ε) Η δυνατότητα πραγματοποίησης αγώνων τρεξίματος και βαδίσματος, αγώνων
Τριάθλου(τρέξιμο – ποδηλασία – κολύμπι), αγώνων βουνού και εν γένει όλων των
αποστάσεων.
στ) Η ανάπτυξη και διάδοση των αρχών και αξιών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μέσα
για την επίτευξη αυτών (Τράπεζα Αίματος – Εθελοντική Δωρεά Οργάνων Σώματος – Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού του Συλλόγου είναι :
α) Διαλέξεις αθλητικού, ιατρικού και γενικότερα επιστημονικού περιεχομένου από ειδικούς
επιστήμονες στα γραφεία του Συλλόγου ή σε κεντρικές αίθουσες του Δ ήμου (κατά
προτίμηση) με ελεύθερη την είσοδο για το κοινό.
β) Κινηματογραφικές προβολές αθλητικού, ιατρικού και φυσιογνωστικού αντικε ιμένου που
να έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντα και τους σκοπούς του Συλλόγου.
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γ)

Διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, χοροί, εκδρομές,

θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π.).
δ) Διοργάνωση δρόμων Υγείας με επιβράβευση όλων των συμμετεχόντων (αν εξάρτητα
δηλαδή με την θέση τερματισμού), όπου ο καθένας θα συμμετέχει με δική του ευθύνη.
ε) Η τακτική έκδοση εντύπου με ενδιαφέροντα θέματα Αθλητισμού, Πολιτισμού και Υγείας
γενικά.
στ) Η ενημέρωση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά(ή των δήμων του Πειραιά), καθώς και
των παράκτιων δήμων με ανακοινώσεις για τους στόχους και τους σκ οπούς του Συλλόγου.
ζ) Η συνεργασία με το αθλητικό τμήμα του Δήμου Πειραιά, και με κάθε παρόμοιο φορέα,
για την από κοινού προώθηση των στόχων του Συλλόγου.
η) Η προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας για την ίδρυση Συλλόγων Δρομέων Υγείας σε όλη
την Ελλάδα , με την προπαγάνδιση και προβολή της αξίας της άθλη σης.
θ) Κάθε άλλο μέσον που θα κριθεί ότι μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του
Συλλόγου και δεν καλύπτεται συγκεκριμένα από τις παραπάνω παρ αγράφους του παρόντος
άρθρου, ως η χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου, ιστοσελίδας του
συλλόγου στο Internet κ.λ.π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 4
α) Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε άνδρας και γυναίκα , που έχει σ υμπληρώσει το
18 ο έτος της ηλικίας του, με αίτηση του προς το Δ.Σ., συνοδ ευόμενη από πρόταση δύο (2)
μελών του Συλλόγου. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60)
ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψη της.
Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε θεωρείται ότι η έγ κριση έχει δοθεί και ο
ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά την
υποβολή της αίτησης. Κατά της απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να
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ασκήσει έφεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.
Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Τα μέλη του Συλλόγου, μετά την πάρ οδο ενός (1)
έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα
όργανα του Συλλόγου. Κατά τα λοιπά μετέχουν κανονικά στις εκδηλώσεις και τις Γενικές
Συνελεύσεις.
β) ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη ανακηρύσσονται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από τεκμ ηριωμένη
πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., τα άτομα τα οποία συνετέλεσαν ιδιαίτερα,
εξαιρετικά και αφιλοκερδώς στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, στην προβολή της
χώρας, στην ανάπτυξη του αθλητισμού ή τέλος διακρίθηκαν στον αθλητικό τομέα.
Ομοίως ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν, κατά την ίδια διαδικασία, όσοι, λόγω
των χρηματικών και άλλων περιουσιακών τους παροχών, ενισχύουν τα οικονομικά του
Συλλόγου, λαμβανομένου υπ’ όψη του ήθους του προσφέροντος.
Τα ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ και
διαγράφονται απ’ αυτό με απόφαση της Γ.Σ., για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το Σύλλογο.
Τα ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Μετ έχουν στις
Γ.Σ. και λαμβάνουν το λόγο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλ έγειν και
εκλέγεσθαι.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΜΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται η λειτουργία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΤΙΒΟΥ, που λειτουργεί από της ιδρύσεως του Συλλόγου, αποτελούμενο
από μέλη που έχουν συμπληρώσει το 35 ο

έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι μπορούν να

λαμβάνουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες Βετεράνων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό.
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά, πιστεύει ότι ο αθλητής στίβου είναι ένας διαχρονικός
αθλητής χωρίς όρια ηλικίας. Η συστηματική και συνεχής άθληση δι ατηρεί τον άνθρωπο
πάντα ακμαίο και υγιή, μέχρι βαθέως γήρατος. Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά,
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πρωτεργάτης και λίκνο του Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού & ΒΕΤΕΡΑΝΙΣΜΟΥ στην
Ελλάδα, από την ίδρυση του ενισχύει, επικροτεί και επιβραβεύει την άθληση σε κάθε ηλικία
και ιδιαίτερα τη συνέχιση της άθλησης στις μεγαλύτερες ηλικίες (ηλικίες βετεράνων). Με
τον τρόπο αυτό οι αθλούμενοι διατηρούν τα ενδιαφέροντα τους για την ΑΘΛΗΣΗ και τα
ευεργετήματα, που αυτή συνεπάγεται, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Επί πλέον οι επίσημοι (εν
ενεργεία) αθλητές έχουν ένα κίνητρο να παραμείνουν ΄΄ενεργοί΄΄ και όταν ακόμη δεν θα
έχουν τη δυνατότητα επίτευξης ειδικών υψηλών επιδόσεων. Ο ΒΕΤ ΕΡΑΝΙΣΜΟΣ αποτελεί
την υλοποίηση του μηνύματός μας: ΄΄Διά Βίου Άθληση΄΄.
Ειδικά θέματα: π.χ. διοργάνωσης αγώνων, ηλικιών αθλητών, συμμετοχής αυτών σε αγώνες,
εγγραφής του Συλλόγου σε υπερκείμενα 2βάθμια ή 3βάθμια όργανα κ.λ.π. θα ρυθμιστούν με
αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και με ειδικούς κανονισμούς, λαμβανομένων υπόψη σχετικών
διατάξεων διεθνών οργανισμών καθώς και διατάξεων των αντίστοιχων Ελληνικών
Ομοσπονδιών.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α) Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Δ.Σ., της Γ.Σ.
και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του
Συλλόγου, να βοηθούν εθελοντικά και αυθόρμητα στην επίτευξη των σκοπών του και να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με κάθε δυνατό τρόπο.
Όλα τα μέλη θα πρέπει, περιοδικά, να πλαισιώνουν τα όργανα του Συλλόγου. Να είναι
ενεργά μέλη, γιατί ο Σύλλογος έχει μεγαλύτερη ανάγκη από την ενεργό συ μμετοχή εκάστου,
παρά από την οικονομική του ενίσχυση.
β) Τα μέλη έχουν υποχρέωση καταβολής εφ’ άπαξ εισφοράς κατά την εγγραφή Ευρώ 10€
και ετήσιας συνδρομής Ευρώ 20€. Τα ποσά της εφ’ άπαξ εισφοράς κατά την εγγραφή, της
ετήσιας συνδρομής καθώς και η περιοδικότητα της κατ αβολής της συνδρομής μπορούν να
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ρυθμίζονται, να μεταβάλλονται και να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. που θα
επικυρώνεται από τη Γ.Σ..
Μέλη τα οποία καθυστερούν τις συνδρομές τους επί δύο (2) χρόνια διαγράφονται από το
Σύλλογο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση τους από το Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ..
Το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει την επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε, λόγω καθυστέρησης
συνδρομών, με απόφαση του που θα είναι πλήρως τεκμηριωμένη, επ’ ωφελεία του Συλλόγου
και θα γίνεται ενημέρωση του σώματος της Γ.Σ. για την ενέ ργεια του αυτή.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και να απ ολαμβάνουν
τις ωφέλειες που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή του μέλους.
α) Να μετέχουν των συνεδριάσεων των Γ.Σ..
β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου, εφ’ όσον έχουν σ υμπληρώσει
ένα (1) χρόνο από την εγγραφή τους και είναι πλήρως ενήμερα ταμι ακά.
γ) Να ζητούν τη συνδρομή και συμπαράσταση του Συλλόγου για την αντιμετώπιση θεμάτων
και προβλημάτων τους σχετικών με τους σκοπούς του Συλλόγου.
δ) Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από το Σύλλογο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρουν το λόγο της αποχώρησης τους, τακτοποιώντας τις τ αμιακές και λοιπές
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συλλόγου:
α) Όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκάστοτε ισχύον έτος ενηλικίωσης (σήμερα το 18°).
β) Όποιοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήμ ατα βίας
στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακ οδιέγερσης,
ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία,
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λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία,
απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα 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.
γ) Όποιοι έχουν στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δ ικαιώματα
και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιοι έχουν τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.2725/1999 «Περί
τήρησης της φιλάθλου ιδιότητας» και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
ε) Το τυχόν προσωπικό του Συλλόγου ή όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έργο με αμο ιβή είτε
ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ. Αθλητικής
Ανώνυμης Εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους, την εμπορία ή την
κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, καθώς και όσοι άλλοι εμπίπτουν στις
απαγορευτικές διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως τροποποιημένος ισχύει, για όσο χρόνο
διαρκεί η παραπάνω σχέση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο
μετά τη λήξη της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως
την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου,
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γεν.
Γραμματέα Αθλητισμού ή από όργανα που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται:
α) Με την παραίτηση (αίτηση διαγραφής) του μέλους, η οποία πρέπει να υπο βάλλεται
εγγράφως. Το μέλος στην περίπτωση αυτή εξηγεί τους λόγους παραίτησης και εξοφλεί τις
μέχρι την παραίτηση του οικονομικές υποχρεώσεις.
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β) Με τη διαγραφή, η οποία, λειτουργούσα ως ποινή, επιβάλλεται στις παρακάτω
αναφερόμενες ενδεικτικώς περιπτώσεις. Όταν ένα μέλος: I) με πράξεις ή παραλείψεις
βλάπτει το Σύλλογο, II) παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή των εσωτερικών
κανονισμών, III) με τη διαγωγή του και την εν γένει συμπεριφορά του προσβάλλει την
αξιοπρέπεια του Συλλόγου, των μελών του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του, καθώς και των
λοιπών μελών του Συλλόγου, IV) ενσυνείδητα προβαίνει σε αντιαθλητικές ή αντικοινωνικές
ενέργειες, V) δεν υπακούει και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ..
γ) Λόγω καθυστέρησης καταβολής επί δύο έτη των συνδρομών του, αφού όμως ειδοποιηθεί
προς τούτο εγγράφως από το Δ.Σ..
δ) Όταν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.
Στην ανωτέρω περίπτωση (α) αρκεί για την διαγραφή η απόφαση του Δ.Σ., ενώ στις
περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται
μετά από πρόταση του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει την επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε, λόγω κ αθυστέρησης
συνδρομών, υπό τον όρο ότι το μέλος θα τακτοποιήσει τις ταμιακές υποχρεώσεις που θα του
υποδείξει το Δ.Σ. μετά από αιτιολογημένη απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΙΝΕΣ
Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει σε μέλος του Συλλόγου τις ακόλουθες ποινές, στις παρακάτω
περιπτώσεις:
Για αντιαθλητική ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά, για ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με το
καταστατικό και τους σκοπούς του Συλλόγου, τις αποφάσεις του Δ.Σ., της Γ.Σ. και των
λοιπών οργάνων του Συλλόγου.
α) Έγγραφη παρατήρηση.
β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
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γ) Χρηματικό πρόστιμο έως 50€ (πενήντα) Ευρώ. Τα ποσά μπορούν να αναπρ οσαρμόζονται
με απόφαση της Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ..
δ) Στέρηση δικαιώματος ανάληψης θέσης στο Δ.Σ., την Ε.Ε. ή ως αντιπροσώπου σε
υπερκείμενο όργανο, για την επόμενη, από την επιβολή της ποινής, θητεία.
ε) Απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες που διοργανώνονται από το Σύλλογο ή από
υπερκείμενο του Συλλόγου όργανο, για διάστημα μέχρι 12 (δώδεκα) μήνες.
Σε περίπτωση που το μέλος υποτροπιάσει, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να επιβάλλει β αρύτερες
ποινές ή να προτείνει στη Γ.Σ. τη διαγραφή του μέλους.
Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς την προηγούμενη κλήση σε απολογία του υπόλογου
μέλους, το οποίο εάν θεωρεί ότι αδικείται από το Δ.Σ. δύναται να προσφ ύγει στην, αμέσως
επόμενη της ποινής, Γ.Σ..
Επισημαίνεται ότι η επιβολή κάποιας ποινής είναι το έσχατο μέτρο που θα χρησ ιμοποιήσει
το Δ.Σ., προκειμένου να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία και το κ ύρος του Συλλόγου και
πρέπει πάντοτε να προηγείται το στάδιο της νουθεσίας του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές και έκτακ τες εισφορές μελών.
Έκτακτες εισφορές μπορεί να ζητηθούν από τα μέλη με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον το ποσόν
δεν ξεπερνά το πενταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής. Για έκτ ακτες εισφορές μεγαλύτερων
ποσών ή περισσότερες των δύο (2), μέσα στο ίδιο λογιστικό έτος, πρέπει να προηγείται
απόφαση της Γ.Σ..
β) Επιχορηγήσεις κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές, νομικών προσώπων ιδιωτικού και
δημοσίου δικαίου, οργανισμών κ.λ.π..
γ) Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα ή κληρονομιές, αρκεί να μη περιέχουν όρους που
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Συλλόγου.
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δ) Έσοδα από εκδηλώσεις του Συλλόγου.
ε) Έσοδα από την εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, ή από
άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου που θα έχουν νόμιμη αιτία και δεν θα αντίκεινται στα
άρθρα του καταστατικού του.
στ) Από συνεργασίες, παροχή τεχνογνωσίας κ.λ.π..
Για την απόκτηση ή μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου απαιτείται έγκριση
της Γ.Σ., με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εφόσον παρίσταται το ήμισυ πλέον
ενός των ταμιακά ενήμερων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Περιουσία του Συλλόγου είναι:
α) Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε με αγορά (με την τήρηση των
νόμιμων διαδικασιών), ή από παραχώρηση, δωρεά, κληροδοσία κ.λ.π. προς το Σύλλογο. Στην
κινητή περιουσία περιλαμβάνονται όλα τα έπιπλα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και σκεύη του
Συλλόγου, σημαίες, λάβαρα, βιβλία, έπαθλα, όργανα για άθληση των μελών του, καθώς και
κάθε άλλο κινητό αντικείμενο, χρήσιμο για τη λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών του
Συλλόγου.
Στην ακίνητη περιουσία περιλαμβάνονται όλοι οι στεγασμένοι ή μη χώροι, τα ο ικόπεδα,
κτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο στην
κυριότητα του Συλλόγου, το οποίο, κατά Νόμο, χαρακτηρίζεται ως ακίνητο.
β) Κάθε εμπράγματο δικαίωμα, το οποίο ανήκει στο Σύλλογο και το οποίο μπορεί να
εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Συλλόγου.
Σημειώνεται ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και τα εμπράγματα δικα ιώματα του
Συλλόγου, πρέπει να είναι λεπτομερώς γραμμένα σε ειδικά βιβλία ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ του Συλλόγου, τα οποία τηρούνται, φυλάσσονται και ενημερώνονται επιμελώς
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10

www.sdyp.gr
γ) Το ταμείο του Συλλόγου, το οποίο περιλαμβάνει τα μετρητά στα χέρια του τ αμία, τις
καταθέσεις, τις λοιπές μορφές τραπεζικών τοποθετήσεων, τα χρεόγραφα και χρηματόγραφα
και κάθε τι άλλο που λογίζεται ως ΤΑΜΕΙΟ του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι: Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ), Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.), Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συ λλόγου.
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
1) ΤΑΚΤΙΚΑ μία φορά το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., υποχρεωτικά, μέσα στο
δίμηνο Μαϊου - Ιουνίου κάθε έτους.
2) ΕΚΤΑΚΤΑ, όταν υπάρχει ειδικός ή έκτακτος λόγος, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., ή
μετά από αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, τα οποία είναι ταμι ακά ενήμερα. Η
αίτηση (του 1/5) πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα θέματα που θα συζη τηθούν. Το Δ.Σ.
υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Εάν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει την ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ., την οποία ζήτησε το 1/5 των ταμιακώς
ενήμερων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, τότε μετά την παρέλευση της 20ημέρου
προθεσμίας, έχουν δικαίωμα οι αιτούντες να συγκαλέσουν ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ., τηρούντες την
περιγραφόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία. Το Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει

τους

ενδιαφερόμενους να συγκαλέσουν ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ., για θέματα σχετικά με τη διαδικασία
του παρόντος άρθρου (π.χ. αριθμό ενήμερων ταμιακά μελών, διευθύνσεις μελών κ.λ.π.).
3) Η ανακοίνωση της Γ.Σ. και η πρόσκληση των μελών πρέπει να γίνεται με τον πιο
πρόσφορο τρόπο, ώστε να γίνεται γνωστή σε όλα τα μέλη (ενδεικτικά αναφέρονται: π.χ.
έγγραφη πρόσκληση, ανακοίνωση διά του τύπου, ανάρτηση σε πίν ακες ανακοινώσεων των
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γραφείων και των διαφόρων χώρων άθλησης, με αυτόματο τηλεφωνητή, μέσω της
ιστοσελίδας του Συλλόγου κ.λ.π.).
4) Η πρόσκληση γίνεται τουλάχιστο οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. και πρέπει να
αναφέρει υποχρεωτικά την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο (οίκημα) και τα θ έματα της
Ημερήσιας Διάταξης.
5) Η Γ.Σ. ξεκινά τις εργασίες της όταν διαπιστωθεί η νόμιμη απαρτία της, η οποία υπάρχει
όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμιακά ενήμερων μελών, που έχουν δικαίωμα
ψήφου.
6) Η απαρτία πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ..
7) Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται η προσπάθεια. Η νέα Γ.Σ. συγκ αλείται μέσα
σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες, από την ημερομηνία της ματαιωθείσης και συνεδριάζει έγκυρα
και νομότυπα, με όσα μέλη είναι παρόντα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της πρώτης.
8) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης και μόνο αυτών. Απόφαση για θέμα που δεν αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη και
στην πρόσκληση είναι άκυρη.
9) Ειδική αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών, τα οποία
μέλη όμως αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των ταμιακώς εν ήμερων
και εχόντων δικαίωμα ψήφου, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, λόγω της σοβ αρότητας και της βαρύτητας των
θεμάτων, για τις αποφάσεις της Γ.Σ. που αφορούν: α) την τροποποίηση του καταστατικού, β)
τη διάλυση του Συλλόγου, γ) την αγορά ή πώληση της ακίνητης περιουσίας του Συ λλόγου.
10) Η Γ.Σ. εγκρίνει (ή απορρίπτει) κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό, τον ισολογ ισμό και τον
απολογισμό του Δ.Σ.. Κάθε δεύτερο (2°) χρόνο εκλέγει το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους
εκπροσώπους προς τα υπερκείμενα όργανα.
11) Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές προεδρείο, το οποίο εκλέγεται από τη
Συνέλευση, αποτελείται δε από τον πρόεδρο, το γραμματέα και ένα μέλος.
12) Κατά τη Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και γραμματέας της
Γ.Σ. και καταχωρούνται στο ιδιαίτερο βιβλίο Πρακτικών Γ. Σ. του Συλλόγου.
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13) Οι ψηφοφορίες στη Γ.Σ. είναι φανερές εκτός από την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της
Ε.Ε., των εκπροσώπων προς τα υπερκείμενα όργανα και επί προσωπικών θεμάτων που είναι
μυστική.
Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα, σε εξαιρετικής σοβαρότητα ς θέματα, να εγκρίνει τη
λήψη απόφασης για μυστική ψηφοφορία. Οι φανερές ψηφοφορίες γίν ονται «δι’ ανατάσεως
της χειρός», ενώ οι μυστικές με κάλπη. Ουδέποτε δια βοής. Η ψηφοφορία για την εκλογή
των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των εκπροσώπων προς τα υπερκεί μενα όργανα διενεργείται
από τριμελή ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία εκλέγεται στο τέλος των εργασιών της
Γ.Σ., για τη διεξαγωγή των εκλογών και αποτελείται από πρόεδρο, γραμματέα και ένα μέλος.
Για τα αποτελέσματα των εκλογών συντάσσεται ειδικό πρακτικό, που επισυνάπτεται στο
πρακτικό της Γ.Σ..
14)

Η

Γ.Σ.

εκλέγει

εννεαμελές

(9)

Διοικητικό

Συμβούλιο

και

μέχρι

εννέα

(9)

αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά προτιμήσεως. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφ οδέλτιο,
στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι κατ’ αλφαβητική σειρά και από το οποίο εκλέγονται
αυτοί που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτ ίμησης. Σε κάθε περίπτωση
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Η υποψηφιότητα για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τα υπερκείμενα
όργανα πρέπει να υποβληθεί τρεις (3) ημέρες το αργότερο πρ ιν τις αρχαιρεσίες.
Για την εκλογή του Δ.Σ. επιτρέπονται μέχρι εννέα (9) το πολύ σταυροί προτίμησης σε κάθε
ψηφοδέλτιο.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής Δ.Σ., όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο, καθήκ οντα ασκεί το
απερχόμενο Δ.Σ. για ένα ακόμη μήνα από τη λήξη της θητείας του ή μέχρι το διορισμό Δ.Σ.
από την αρμόδια αρχή.
15) Η συμμετοχή στη Γ.Σ. και η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των οργ άνων του
Συλλόγου είναι δικαίωμα προσωποπαγές και δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η
υποκατάσταση του μέλους, τόσο στη Γ.Σ., όσο και στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
16) Η Γ.Σ. ομοίως εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που αποτελείται από τρία (3)
μέλη, καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Για την εκλογή της Ε.Ε. επιτρέπονται μέχρι
και τρεις (3) σταυροί προτίμησης.
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17) Για την εκλογή των αντιπροσώπων προς τα υπερκείμενα (ενός τακτικού και ενός
αναπληρωματικού) επιτρέπονται μέχρι και δύο (2) σταυροί.
Β. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
1) Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ., το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ., γι α θητεία
δύο (2) ετών.
2) Το εκλεγμένο από τη Γ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση του συμβο ύλου που
πλειοψήφησε, συνέρχεται μέσα σε δέκα (15) ημέρες και συγκροτείται σε σώμα, με την
εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικο ύ Γραμματέα, Ταμία,
Εφόρου και τριών μελών. Όλες οι θέσεις του Δ.Σ είναι ισότ ιμες, έχουν δε σκοπό την
κατανομή των αρμοδιοτήτων, για την καλύτερη οργάνωση και επιτυχία στο έργο του Δ.Σ.,
καθώς και τη νόμιμη εκπροσώπηση του Συλλόγου και την προς τρίτους εμφάνιση του.
3) Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του
Συλλόγου, στη διαχείριση της περιουσίας (πλην βεβαίως της ακίνητης, για την οποία
αρμόδια είναι η Γ.Σ.) καθώς και για κάθε άλλο θέμα που απορρέει από το παρόν
καταστατικό και δεν αντίκειται στους νόμους. Επίσης συντάσσει τον απολογισμό,
ισολογισμό και προϋπολογισμό της εκάστοτε ετήσιας διαχείρισης και καταθέτει αυ τούς προς
έγκριση στη Γ.Σ..
4) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρ εσιών,
έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντά λλαγμα (πλην
συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, για στέγαση του Συλλόγου και επ’ ωφελεία αυτού) με μέλη
του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσ ωπα
στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται την έκπτωση όλων των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η
έκπτωση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
5) Το Δ.Σ. δύναται, για την καλύτερη λειτουργία και τις ανάγκες του Συλλόγου, να
συγκροτεί επιτροπές, να ορίζει εφόρους, υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κλπ., από μέλη του
Δ.Σ ή από μέλη του Συλλόγου.
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6) Το νέο Δ.Σ παραλαμβάνει τη διοίκηση, την εν γένει περιουσία, τη σημαία, τα κλειδιά, τις
σφραγίδες, τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την
ημέρα που εκλέχτηκε από το απερχόμενο Δ.Σ., με πρωτόκολλο που συντάσσεται εις
τριπλούν. Ένα αντίγραφο παραλαμβάνει το απερχόμενο Δ.Σ., ένα το νεοεκλεγέν και ένα
παραμένει στο αρχείο του Συλλόγου. Σε περίπτωση αμέλειας ή αδιαφορίας του απερχόμενου
Δ.Σ., το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει τη διοίκηση και την περιουσία του Συλλό γου μόνο του,
συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο. Για τη μονομερή αυτή ενέργεια ενημερώνεται
υποχρεωτικά η πρώτη, μετά την ανάληψη καθηκόντων, Γ.Σ..
7) Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά τρόπο και διαδικασία που αποφασίζεται από τα μέλη του κατά
την πρώτη, μετά την ανάληψη καθηκόντων, συνεδρίαση. Κατά τις συν εδριάσεις πρέπει να
πρυτανεύει ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια, η δημοκρατική πρακτική, καθώς και η αντίληψη
ότι τα πάντα πρέπει να γίνονται για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου,
χωρίς πνεύμα αυτοπροβολής και προσωπικού οφέλους. Τα μέλη του Δ.Σ., εκτιμώντας τους
υψηλούς στόχους και τον προορισμό του Συλλόγου, πρέπει να προσφέρουν αυτό που
δύνανται, συμβάλλοντας έτσι στο κοινωνικό έργο του Συλλόγου.
8) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά, τουλάχιστον, το μήνα, εκτός από τους θερινούς
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, που δύναται να μη συνεδριάζει. Έκτακτα συνεδριάζει ότα ν το
ζητήσει ο πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του ή εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι,
εξηγώντας τους λόγους και τα θέματα της σύγκλησης, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο
μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το έκτακτο Δ.Σ., που ζήτ ησαν
εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη μέσα σε πέντε (5) ημέρες, μπορούν να πράξουν τούτο
οι αιτούντες με έγγραφη πρόσκληση τους που θα περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και θα ταχυδρομείται σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.. Στις συνεδριά σεις του
Δ.Σ. προεδρεύει πάντοτε ο πρόεδρος του Δ.Σ. (ή ο αναπληρωτής του), ο οποίος διευθ ύνει τη
συνεδρίαση επιμελούμενος για την αποδοτικότερη λειτουργία του Δ.Σ..
9) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τουλ άχιστον
πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρ όντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, επί φανερής ψηφοφορίας, αναβάλλεται η λήψη απόφασης και
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επαναλαμβάνεται η προσπάθεια προς επίλυση του θέματος, ενώ επί μυστικής ψηφοφορίας
γίνεται κλήρωση. Οι λευκές ψήφοι προσμετρώνται σαν άκυρες.
10) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόμενες σ υνεδριάσεις,
θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αν απληρωματικό σύμβουλο.
Πριν την αντικατάσταση του εν λόγω μέλους του Δ.Σ. κρίνεται χρήσιμο να προηγηθεί
έγγραφη πρόσκληση του μέλους για την αποφυγή παρεξήγησης. Μετά την είσοδο του
αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ., μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση των θέσεων, η οποία
απαιτεί νέα απόφαση των μελών του Δ.Σ..
11) Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική, άμισθη και προσωποπαγής. Δύναται το
Δ.Σ. να χορηγήσει στα μέλη του έξοδα κίνησης, διαμονής και διατρ οφής ή άλλα πραγματικά
έξοδα που απαιτούνται για την προσφορά οιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο εκτός της
έδρας του και εκτός της μόνιμης κατοικίας τους. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να
υποκατασταθεί από άλλο, εφ’ όσον δεν το προβλέπει το παρόν καταστατικό ή δεν έχει
ληφθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ..
12) Οι κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο, σ υμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς, κατά τη σειρά εκλογής τους. Σε περ ίπτωση που δεν
συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών από τους αναπληρωματικούς (διότι εξαντλήθηκε ο
αριθμός τους ή αρνούνται τη θέση) το Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό τη διενέργεια
εκλογών, για την εκλογή νέου Δ.Σ.. Αν όμως ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν είναι
μικρότερος από επτά και δεν υπάρχουν άλλα νόμιμα αναπληρωματικά μέλη, ο δε χρόνος
μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών, το παρόν Δ.Σ.
συνεχίζει να λειτουργεί με τη μειωμένη αυτή σύνθεση μελών.
13) Το Δ.Σ. δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που ισχύουν όσο και η διάρκεια
της θητείας του. Οι εσωτερικοί κανονισμοί καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο
παραδίδεται στο επόμενο Δ.Σ.. Οι εσωτερικοί κανονισμοί χρησιμεύουν για την εύρυθμη
λειτουργία του Συλλόγου και δεν δεσμεύουν το επόμενο Δ.Σ., που δικαιούται να συντά σσει
δικούς του, νέους. Ουδέποτε οι εσωτερικοί κανονισμοί μπορούν να έλθουν σε αντίθεση με το
παρόν καταστατικό ή να τροποποιήσουν αυτό.
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14) Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν και να είναι μέλη του Δ.Σ. του παρόντος Συλλ όγου μέλη
Δ.Σ. άλλου Σωματείου με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και αθλήμ ατα, καθώς και τα μέλη
του Συλλόγου που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο δεν έχουν το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
15) Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν και να είναι μέλη του Δ.Σ. ή μέλη της Ε.Ε., ούτε να είναι
εκπρόσωποι του Συλλόγου σε υπερκείμενες ενώσεις οι έμποροι αθλητ ικών ειδών, καθώς και
οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης
εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφ’ όσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών
τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, καθώς και όσοι άλλοι
εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/1999 και του παρόντος καταστατικού.
16) Το μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει από την ιδιότητα του: α) εάν παραιτηθεί ή διαγρ αφεί από το
Δ.Σ., β) εάν απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) τουλάχιστον συν εχόμενες συνεδριάσεις
του Δ.Σ. και γ) εάν χάσει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση
αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικ αστικής,
Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου, για όλες τις σχέσεις,
εκδηλώσεις, δικαιοπραξίες και υποθέσεις του Συλλόγου.
Συγκαλεί τακτικά ή έκτακτα το Δ.Σ., στο οποίο προεδρεύει διευθύνοντας τη συζ ήτηση με τον
πιο πρόσφορο και εποικοδομητικό τρόπο, διατηρώντας αρμονικές τις σχέσεις των
συμβούλων, προβάλλοντας τον αλληλοσεβασμό προς όφελος του κο ινού σκοπού που είναι το
συμφέρον του Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος, μετά από απόφαση του Δ.Σ., συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ..
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Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου, τα
πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και αποσπάσματα ή αντίγραφα αυτών.
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συνάπτει έγκυρα συμβάσεις αγοροπωλησ ίας κινητών,
μισθώσεις ακινήτων, να εγείρει αγωγές, να παραιτείται αυτών, να κ αταθέτει ή να αποσύρει
μηνύσεις, να συμβιβάζεται, να συνομολογεί διαιτησία, να διορίζει πληρεξούσιους
δικηγόρους και να εκπροσωπεί γενικά το Σύλλογο σε κάθε περίπτωση για την οποία του
δίδεται εντολή από το Δ.Σ..
Ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία και το Γεν. Γραμματέα υπογράφουν όλα τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμών. Μαζί με τον Ταμία υπογράφουν όλες τις αποδείξεις εισπράξεων,
εκτός των αποδείξεων εγγραφών και συνδρομών, τις οποίες υπογρ άφει μόνος του ο Ταμίας,
χρησιμοποιώντας όμως τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΠΛΟΚ που αριθμούνται, σφραγίζονται, ελέγχονται και
παραδίδονται στον ταμία από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.
Συμπράττει από κοινού με τον Ταμία στις αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες ή άλλα
πιστωτικά ιδρύματα, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Αναλήψεις από Τράπεζες (κ.λ.π.)
μπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εφ’ όσον υπάρχει ειδική προς τούτο
εξουσιοδότηση του Δ.Σ., το οποίο συνεδριάζει νομίμως.
Ο Πρόεδρος δύναται σε έκτακτες περιπτώσεις να προβαίνει σε πράξεις ή παραλε ίψεις και
χωρίς την εξουσιοδότηση του Δ.Σ., όταν κινδυνεύουν ή θίγονται τα συμφέροντα του
Συλλόγου, με την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα το Δ.Σ. από το οποίο θα ζητήσει εκ των
υστέρων την έγκριση των ενεργειών του.
Ο Πρόεδρος εποπτεύει τον Ταμία στη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου,
παρακολουθώντας και ελέγχοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις, τα παραστατικά και το
βιβλίο Ταμείου.
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Ο Πρόεδρος έχει επίσης την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να εποπτεύει την εκτ έλεση των
καθηκόντων των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. καθώς και τη λειτουργία των λοιπών ο ργάνων
και επιτροπών του Συλλόγου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, η αναπλήρωση αυτού γίνεται από τον
Αντιπρόεδρο. Εάν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από τον πρεσβύτερο των
Συμβούλων.
Οι αναπληρώσεις καθώς και οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τον αναπληρωτή πρέπει να
καταγράφονται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο πρώτο, αμ έσως μετά την
αναπλήρωση, Δ.Σ..

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των δικαιωμάτων και
καθηκόντων του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή όταν εξουσιοδοτείται ειδικά προς τούτο από
το Δ.Σ..

3. ΓENIKOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γεν. Γραμματέας διενεργεί και διεξάγει όλη την αλληλογραφία του Συλλόγου. Συντάσσει
τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επιμελείται για τη σύνταξη των πρακτικών των Γ.Σ..
Τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου. Φυλάσσει τις σφραγίδες, το αρχείο, τους
φακέλους εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της εξερχόμενης αλληλογραφίας, τα
πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και τα αποσπάσματα ή αντίγραφα αυτών. Προσυπ ογράφει τα
χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τα ΕΙΔΙΚΑ ΜΠΛΟΚ εισπράξεων, ε γγραφών και
συνδρομών.
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Το Γεν. Γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματ έας και
αυτόν τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό
Συμβούλιο.

4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα του και τον αναπληρώνει
όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

5. ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Τα
οικονομικά αποτελούν τον καθρέφτη της εσωτερικής εικόνας του Δ.Σ. και του Συλλόγου, γι’
αυτό πρέπει να τηρούνται με απόλυτη τάξη και ασφάλεια.
Ο Ταμίας τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά στοιχεία (βιβ λία, διπλότυπες αποδείξεις
εισπράξεων, εντάλματα πληρωμών, τιμολόγια και λοιπές αποδείξεις) καθαρά και με
προσοχή. Διαγραφές, διορθώσεις ή ακυρώσεις πάσης φύσεως λογιστικών στοιχείων τίθενται
υποχρεωτικά και άμεσα υπόψη του Προέδρου και των λοιπών μελών το υ Δ.Σ., για έγκριση.
Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις πληρωμές, μετά από απόφαση του Δ.Σ., εκτός των μ ικροδαπανών,
που μπορεί να κάνει χωρίς ειδική έγκριση, μέσα στην ευχέρεια του ποσού που διαχειρίζεται
ή που το Δ.Σ., με απόφαση του, του δίδει το δικαίωμα να διε νεργεί.
Σε κάθε πληρωμή, πλην των μικροδαπανών, αναγράφεται στο ένταλμα πληρωμής (τιμολόγιο
- απόδειξη πληρωμής), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η απόφαση του Δ.Σ. και το ένταλμα υπογράφεται
και από τον πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.
Ανά τρίμηνο συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις εσόδων - εξόδων και ταμιακής κίνησης, με
συνημμένες όλες τις σχετικές αποδείξεις, τις οποίες υποβάλλει στο Δ.Σ. για γνώση και
έλεγχο. Η περιοδική αυτή υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων μνημονεύεται και στα
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πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Στο τέλος κάθε χρόνου (κάθε διαχειριστικής περιόδου)
υποβάλλει ισοσκελισμένο ισολογισμό όλης της οικονομικής διαχείρισής του.
Ο ταμίας έχει υποχρέωση να μην κρατά στο ταμείο του μετρητά χρήματα, πλην μικρού
ποσού 200€ (Ευρώ) αλλά να τα καταθέτει σε πρώτης τάξης τράπεζ α. Το ποσό των 200€
(Ευρώ), το κρατά για την αντιμετώπιση εξόφλησης μικροεξόδων και μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. και ενημέρωση της Γ.Σ..
Ο Ταμίας μαζί με τον Πρόεδρο μπορούν, μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ. να κά νουν
αναλήψεις από τον πιο πάνω λογαριασμό Τραπέζης ή να προβαίνουν στην εξόφλη σή του.
Αναλήψεις ή εξόφληση μπορεί να γίνει και από άλλο μέλος του Δ.Σ., το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Ο Ταμίας φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών κα ι ενημερώνει
το Δ.Σ. για όσα μέλη καθυστερούν, για τη λήψη ανάλογων μέτρων.
Ο Ταμίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να βοηθείται στο έργο της είσπρ αξης των
συνδρομών και από άλλα μέλη του Δ.Σ..
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια ή ταμι ακή ανωμαλία. Τον Ταμία,
κωλυόμενο να ασκήσει τα καθήκοντα του, αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από
απόφαση του Δ.Σ., με μέριμνα για τη συνέχεια και ασφάλεια στη διαχείριση.

6. ΕΦΟΡΟΣ
Ο Έφορος έχει την ευθύνη της φύλαξης όλου του αθλητικού υλικού, των επίπλων, σκευών,
ηλεκτρονικών

και

ηλεκτρικών

συσκευών,

οργάνων,

σημαιών,

λαβάρων,

επάθλων,

βιβλιοθήκης καθώς και κάθε άλλου κινητού αντικειμένου που βρίσκεται στους χώρους των
γραφείων, της αποθήκης και τους λοιπούς χώρους του Συλλόγου, όσων ανήκουν στο
Σύλλογο και είναι καταγραμμένα στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
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Φροντίζει για τη συντήρηση και την καλή κατάσταση όλων των ανωτέρων. Τηρεί με τάξη το
ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, το οποίο ενημερώνει για κάθε μεταβολή, ώστε κάθε στιγμή αυτό να
απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της κινητής περιουσίας του Συλλόγου.
Ο Έφορος έχει την αρμοδιότητα για την καλή εμφάνιση των γραφείων και λοιπών χώρων του
Συλλόγου.
Τον Έφορο κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ., ώστε να
τηρείται πάντοτε η τάξη στην κινητή περιουσία του Συλλόγου. Τον έφορο μπορεί να τον
βοηθά στα καθήκοντα του άλλο μέλος του Δ.Σ. ή του Συλλόγου, μ ετά από έγκριση του Δ.Σ..

7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι Σύμβουλοι μετέχουν ισότιμα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφουν τα πρακτικά
αυτού. Επίσης εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.
και πλαισιώνουν τις επιτροπές και τα όργανα του Συλλόγου.

Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( Ε .Ε.)
Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται για
δύο χρόνια, κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών
της Ε.Ε. τίθενται μέχρι και τρεις (3) σταυροί προτίμ ησης. Πρόεδρος της Ε.Ε. ανακηρύσσεται
ο υποψήφιος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μελών της Ε.Ε. και όταν δεν υπάρχουν
αναπληρωματικά μέλη, τότε το Δ.Σ., λόγω ανάγκης, διορίζει συμπληρωματικά όσα μέλη
λείπουν, από τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι ταμιακώς ενήμερα και έχουν το δικαίωμα
του εκλέγεσθαι. Ο διορισμός αυτός τίθεται υπόψη της πρώτης, μετά το διορισμό, Γ.Σ..
Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ., ούτε να είναι σύζυγοι μ ελών του Δ.Σ.,
ούτε να συγγενεύουν με αυτά μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας. Επίσης δεν μπορούν
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να είναι μέλη της Ε.Ε. όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα που έχουν τεθεί για τα μέλη του Δ.Σ.
με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 και του παρόντος καταστατικού.
Η Ε.Ε. έχει υποχρεωτικά την αρμοδιότητα του ελέγχου της οικο νομικής διαχείρισης του
Συλλόγου. Προς τούτο προβαίνει κατά διαστήματα, όχι πέραν των τεσσ άρων μηνών, στον
έλεγχο όλης της ταμιακής κίνησης του Συλλόγου, των βιβλίων και αποδείξεων αυτού,
κρατώντας σχετικά πρακτικά και παρατηρήσεις στο ειδικό βιβλίο της Ε. Ε., υποβάλλει δε
σχετική ανακεφαλαιωτική έκθεση κατά τις τακτικές Γ.Σ., επισημαίνοντας τις παραλήψεις και
παραβάσεις.
Η Ε.Ε. ελέγχει τα έσοδα (και τις πηγές αυτών) και τα έξοδα της εκάστοτε οικον ομικής
περιόδου του Συλλόγου, ειδικά δε για τα έξοδα έχει αρμ οδιότητα να ανατρέξει στα πρακτικά
του Δ.Σ. και της Γ.Σ., ώστε να διαπιστώνεται η έγκριση της πραγμ ατοποίησης των δαπανών.
Ο έλεγχος της Ε.Ε. πραγματοποιείται, μετά από προσυνεννόηση, εντός των γρ αφείων του
Συλλόγου, παρουσία οπωσδήποτε - τουλάχιστον - του Ταμία και για το αποτέλεσμα του
ελέγχου ενημερώνεται επίσημα το Δ.Σ., ώστε να λάβει ανάλογα μέτρα.
Η Ε.Ε. συνεδριάζει νόμιμα εφ’ όσον παρίστανται δύο τουλάχιστον εκ των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα κυκλική, που φέρει περιμετρικά τις λέξεις
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» εντός δε του κύκλου το έτος ιδρ ύσεως και
ένα δρομέα (λογότυπο του συλλόγου).
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ΑΡΘΡΟ 14
ΒΙΒΛΙΑ
Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 1) Μητρώο μελών, 2) Πρακτικών
Συνεδριάσεων Γ.Σ., 3) Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ., 4) Εσόδων

- Εξόδων, 5)

Περιουσιακών Στοιχείων Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, 6) Πρακτικών Συν εδριάσεων
Ε.Ε. και 7) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και άλλα βιβλία που θεωρ εί χρήσιμα για την
εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, (π.χ.: βιβλίο επίτιμων μελών, εσωτερικών κανονισμών,
αποδείξεων συνδρομών κ.λ.π.). Επίσης διατηρεί παράλληλα Ηλεκτρονικό αρχείο μελών και
Ηλεκτρονικό αρχείο αλληλογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να επέλθει : 1) εάν καθίσταται αδύνατη η επίτε υξη του
σκοπού του. 2) εάν τα μέλη του μειώθηκαν κάτω από τα δέκα (10), 3) εφ’ όσον αποφασίσει
τη διάλυση η Γ.Σ. με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 12, παράγραφος
Α/9 του παρόντος καταστατικού και 4) εάν αλλάξουν οι θεμελιώδεις σκοποί του Συ λλόγου.
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά έχει υψηλούς στόχους, κοινωνικό προορ ισμό, πλατειά
βάση και πρέπει τα εμπόδια και τα προβλήματα να τα ξεπερνά π άντοτε, πάση θυσία. Το
κοινωνικό συμφέρον πρέπει να είναι ο φάρος που θα οδηγεί ορθά το πλοίο του Συλλόγου,
έτσι ώστε ποτέ να μην οδηγηθεί στη διάλυση.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στ o Δήμο Πειραιά και
ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών του.
Τη διάλυση του Συλλόγου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, την οποία δι ενεργεί
τριμελής επιτροπή, εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από το Σύλλογο, υποβά λλοντας
σχετική αίτηση ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, αφού τακτοποιήσει όλες τις μέχρι τότε υποχρεώσεις του
(οικονομικές - υπηρεσιακές), χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα επί της εν γένει περιουσίας του
Συλλόγου.
2) Η προσωπική προβολή, ο παραγοντισμός, οι πολιτικές συζητήσεις, ο κομματ ισμός, η
αντιαθλητική και αντικοινωνική συμπεριφορά είναι στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με το
σκοπό και το πνεύμα του Συλλόγου. Τα μέλη που παραβαίνουν το καταστατικό και
εμφανίζουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να γίνεται προσπάθεια να επανέλθουν
στην καταστατική πορεία, άλλως απομονώνονται, αποβάλλονται ή διαγράφονται από το
Σύλλογο.
3) Το Δ.Σ. δύναται να απονέμει ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές τιμητικές διακρ ίσεις στα
μέλη του ή σε πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σύλλογο, τ ο
κοινωνικό σύνολο και τον Αθλητισμό. Επίσης δύναται να τ ιμά ιδιαίτερα τα μέλη του, που
ξεκίνησαν από το Σύλλογο και συνέχισαν την αθλητική τους σταδιοδρομία σε άλλους
αθλητικούς Συλλόγους, διακρινόμενοι στο άθλημα τους. Οι ηθικές αυτές αμοιβές και ειδικές
διακρίσεις θα δίδονται σε ειδικές τελετές, που θα χαρακτηρίζονται από σοβαρότητα και
μεγαλοπρέπεια.
4)Στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους του Συλλόγου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ,
σε οιονδήποτε. Το κάπνισμα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα θέμ ατα, που πρέπει να
απασχολούν το εκάστοτε Δ.Σ. Για την καταπολέμησή του πρέπει να γίνονται ανάλογες
ενημερωτικές εκδηλώσεις, που θα στοχεύουν στην πρόληψη και ειδικά στο διαφωτισμό των
νέων για τα επιβλαβή για την υγεία αποτελέσματα του καπνίσματος. Ο Σύλλογος με τις
συνεχείς αθλητικές και λοιπές δραστηριότητές του δίνει λύσεις, ευκαιρίες και κίνητρα
αποφυγής αυτής της νομιμοποιημένης χρήσης της ναρκωτικής ουσίας, της νικοτίνης. Οι
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Δρομείς γνωρίζουν ότι το ΤΡΕΞΙΜΟ είναι ευεργετικό και καταλυτικό στα προβλήματα της
καθημερινότητας.
5) Τα ανήλικα παιδιά και οι σύζυγοι των μελών μπορούν να μετέχουν στις αθλητ ικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου, απολαμβάνοντας των ιδίων δικα ιωμάτων. Ο
Σύλλογος θεωρεί υγιέστατο το κύτταρο της οικογένειας και δίνει ιδια ίτερη σημασία στην
προσέλκυση των νέων, που αποτελούν το μέλλον, την ελπίδα και τη διάδοχη κατάσταση του
Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ
Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε διαπνεόμενο από πνεύμα φίλαθλο και καλής θέλησης.
Στηρίζεται στις υγιείς ιδέες και υψηλές αξίες του Ολυμ πισμού και τα μεγάλα κοινωνικά
ιδεώδη, για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού Συλλόγου στον Πειραιά και την ευρύτερη
διοικητικά και γεωγραφικά περιοχή, που θα αντιπροσωπεύει επάξια τα μέλη του, τα οποία θα
συνυπάρχουν και θα συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
Το παρόν καταστατικό βασίστηκε και έλαβε υπόψη του με σεβασμό όλα τα άρθρα του
αρχικού και του τροποποιημένου

καταστατικού, που εφαρμόσθηκαν από την ίδρυση του

Συλλόγου το 1986 μέχρι σήμερα, λειτούργησε απρόσκοπτα και έπραξε όσα έπρ αξε με
ιδρυτικά μέλη τους:
1)Φίλιππος Αρβανίτης, 2) Νικόλαος Ζοβόλιας, 3)Δημήτριος Κανελλόπουλος,
4)Νικόλαος Λύγκας, 5)Παναγιώτης Κανακάρης, 6)Χρήστος Βαρζάκης,
7)Γεώργιος Τριαντάφυλλου, 8)Στυλιανός Κοντέλης, 9)Βασίλειος Τσούμπελης,
10)Χρήστος Κατημερτζόγλου, 11)Βασίλειος Καρράς, 12)Μαγδαληνή Κισσιώτου,
13)Αναστάσιος Κυριαζάκος, 14) Νικόλαος Αλαφούζος, 15)Γεράσιμος Αβραμίδης
16)Παναγιώτης Τσουλουκιάν, 17) Ελένη Κισσιώτου, 18)Ηλίας Κατσαφάδος,
19)Άγγελος Διανευτάκης, 20)Γεώργιος Δεληγιαννίδης, 21)Αντώνιος Καφετζής,
22)Ιωάννης Κυριακίδης, 23)Ελευθέριος Λυμπέρης, 24)Σπυρίδων Αντιβάχης,
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25)Ιωάννης Γερογιάννης, 26)Αλέξανδρος Μιχαήλ, 27)Γεώργιος Κουρούρης,
28)Ιωάννης Μεϊντάνης, 29)Σωτήριος Κακάϊτσας, 30)Θεόδωρος Σκαμνάκης,
31)Δημήτριος Σωτήρχος, 32)Ιωάννης Ηλιόπουλος, 33)Νικόλαος Σακκάς,
34)Αργύριος Κορδόσης,
που συνέλαβαν την ιδέα, πήραν την απόφαση, ίδρυσαν το Σύλλογο και υλοποί ησαν τον
σκοπό του.
Ό,τι δεν αναφέρεται και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζ εται από τις
σχετικές διατάξεις, περί Σωματείων του Αστικού Κώδικα και των λοιπών Νόμων, αλλά
και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τρ οποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει σήμερα.
Κωδικοποιημένο, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, αποτελείται από δέκα επτά ( 17 )
άρθρα, συζητήθηκε δε και εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολο από την Τακτική Γενική
Συνέλευση της 14 ης Μαϊου 2012 και θα ισχύσει μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
του αρμόδιου δικαστηρίου και την ημερομηνία καταχώρησης

των τροποποιήσεων, στα

τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς

Πειραιάς

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

14 Μαϊου 2012

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Γεράσιμος Καρέλος

Γι ώργος Κουγιάς
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