ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ – Σ.Δ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ –
Σ.Δ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ» με έδρα την Δράμα.
Έδρα του Σωματείου είναι η πόλη της Δράμας.
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική στην οποία περιμετρικά αναγράφεται η πλήρης
επωνυμία και στο κέντρο το έτος ίδρυσης. Απαγορεύεται απολύτως η ανάμιξη του Σωματείου
στα πολιτικά.
Επίσημα χρώματα του Συλλόγου είναι τα χρώματα της ίριδος. το επίσημο χρώμα κατόπιν
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αλλάξει. Στις εκδηλώσεις κατά περίπτωση
χρησιμοποιεί ομαδικά ένα χρώμα που το αποφασίζει την συγκεκριμένη στιγμή η ομάδα
δράσης. Απαραίτητο είναι στις ενδυμασίες να υπάρχει το έμβλημα του Συλλόγου. Το
έμβλημα του Συλλόγου είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα δρομείς.
Η ίδια απεικόνιση θα υφίσταται στα έγγραφα, στα εμβλήματα, στη σημαία του συλλόγου και
στις φορεσιές – ενδυμασίες των αθλητών – μελών.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο σύλλογος είναι πολιτιστικό σωματείο και δεν δραστηριοποιείται με βάση τον Νόμο
Αθλητικό Νόμο 2725/1999. Οι Σκοποί του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Δράμας Σ.Δ.Υ. Δράμας
σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:
1. Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μελών για την
συμμετοχή τους σε αθλητικές συναντήσεις δρόμου κάθε είδους (ορεινοί, ημιορεινοί,
ασφάλτινοι κ.λ.π.).
2. Ο κλάδος δράσης θα είναι οι αθλητικές συναντήσεις δρόμου κάθε είδους (ορεινοί,
ημιορεινοί, ασφάλτινοι κ.λ.π.).
3. Η διάδοση της Λαϊκής Μαζικής Άθλησης (Λ.Μ.Α.), γιατί ο αθλητισμός είναι δικαίωμα
κάθε πολίτη. Η διάδοση του τρεξίματος (χαλαρό, τροχάδην, jogging), σε άτομα κάθε
ηλικίας άνδρες γυναίκες και παιδιά. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το σωστό
τρέξιμο διατηρεί και βελτιώνει την υγεία, όταν γίνεται συστηματικά, χωρίς
υπερβολές, λαμβάνοντας υπόψη ο κάθε δρομέας την ηλικία του, την υγεία του,
«ακούγοντας» πάντοτε το σώμα του.
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4. Η ανάπτυξη της αθλητικής παιδείας, της ευγενικής άμιλλας και του φίλαθλου
πνεύματος. Πρόσκληση ενδιαφέροντος του φίλαθλου και μη κόσμου, ώστε να
ασχοληθούν με το τρέξιμο, με κίνητρο τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας του, τη
δημιουργία ισχυρών χαρακτήρων, υγιούς νεολαίας, ισχυρής ψυχικά και σωματικά.
5. Να εμφυσήσει στα μέλη του δρομείς, μέσω των σχετικών εκδηλώσεών του, αγάπη
προς τη φύση, για μια ισχυρή και υγιή περιβαλλοντική συνείδηση.
6. Η βελτίωση της φυσικής και αγωνιστικής ικανότητας των μελών και των φίλων τους
μέσω της άθλησης.
7. Η εξύψωση του αθλητικού πνεύματος, η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη
συνεργασίας και φιλίας μεταξύ αυτών που αγαπούν τον αθλητισμό, το τρέξιμο και
τις μεγάλες αποστάσεις.
8. Η δημιουργία συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των συναφών συλλόγων όλης
της χώρας και του εξωτερικού.
9. Η επιδίωξη του Συλλόγου είναι να φέρει σε επαφή μέσω των αθλητικών
συναντήσεων όλους τους συλλόγους και τους δρομείς που προσπαθούν για την
ψυχική, σωματική και πνευματική υγεία των ανθρώπων. Ο Σύλλογος θα προσπαθεί
για την προάσπιση της αθλητικής ιδέας και των πραγματικών ιδανικών που
σφυρηλατούν τη νεολαία.
10. Η διοργάνωση και η ανάπτυξη του Μαραθώνιου δρόμου με σκοπό την διάδοσή του,
ούτως ώστε ο Μαραθώνιος δρόμος να καταστεί Εθνικό άθλημα, τιμώντας το όνομα
του πατέρα των Μαραθωνοδρόμων – τον αρχαίο ημεροδρόμο.
11. Η δημιουργία εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης με επιμορφωτικά βιβλία αθλητικού και
πολιτιστικού περιεχομένου.
12. Η διοργάνωση ομιλιών και αθλητικών συνεδρίων, καθώς και διάφορων άλλων
κοινωνικών εκδηλώσεων όπως επιστημονικών διαλέξεων.
13. Η εμφύσηση της αγάπης προς τη φύση και η γνωριμία με το υπέροχο φυσικό
περιβάλλον του Νομού Δράμας (Παρανέστια γη, Φαλακρό, Μενοίκιο όρος, Μααράς,
Κορύλοβος κ.ά.) αλλά και ολόκληρης της χώρας, ώστε δια της συλλογικής δράσεως
των μελών του, δρομέων κ.λ.π. να διαμορφωθεί ισχυρή και υγιής περιβαλλοντική
συνείδηση που θα συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού εθνικού μας πλούτου.
14. Η προαγωγή της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών.
15. Ο Σύλλογος δεν ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, εφαρμόζει το «ευ αγωνίζεσθαι» και
στη δομή των αθλητικών συναντήσεων του ακολουθεί τα κριτήρια και το πνεύμα της
ευγενούς άμιλλας.
16. Το Σωματείο έχει περιοριστικώς τους άνω σκοπούς απαγορεύεται απόλυτα πάσα
άλλη παρέκκλιση άνευ τροποποίησης του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Η επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά
αποτελούν:
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1. Η διοργάνωση από τον σύλλογο κάθε είδους εκδηλώσεων για την προώθηση των
αθλητικών ιδεωδών και ιδιαίτερα των δρόμων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων
λαϊκού μαζικού αθλητισμού, εκδηλώσεων αθλητικών συναντήσεων δρόμου μεσαίων
και μεγάλων αποστάσεων, ειδικών ημερίδων, προπονήσεων, πεζοποριών,
φυσιολατρικών επισκέψεων, συμμετοχή σε αθλητικές συναντήσεις διεξαγόμενες σε
τοπικό, πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
2. Η τήρηση – συμμετοχή του συλλόγου σε λαϊκά αθλητικά έθιμα σε διάφορες περιοχές,
η συμμετοχή του συλλόγου σε αθλητικές συναντήσεις κάθε μορφής είτε εντός είτε
εκτός της Ελλάδας, με τη δημιουργία ομάδων κατά αθλητική ενασχόληση.
3. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε μορφής.
4. Οι προβολές ταινιών και ειδικών εκπομπών για την ανάπτυξη του αθλητισμού και
του πολιτισμού.
5. Οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις και συνέδρια από Έλληνες και ξένους ειδικούς
και μη επιστήμονες για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας, σύγχρονης
κοινωνίας και περιβάλλοντος.
6. Η έκδοση εντύπων από το σύλλογο (εφημερίδα – περιοδικό – ηλεκτρονικό έντυπο)
για τη διάδοση των ιδεών του και την επικοινωνία με τους Έλληνες και ξένους
συμπολίτες.
Η παράγραφος 7 διαγράφεται επειδή αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 3 παρ.11 και
αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι.
7. Η παροχή βοήθειας, ευκαιριών και η ενθάρρυνση όλων όσων επιθυμούν να
αθληθούν με οποιονδήποτε τρόπο και κυρίως περπατώντας ή τρέχοντας, η
εξοικείωσή τους με τις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις (ενδεικτικά 5, 10, 15
χιλιόμετρα, ημιμαραθώνιο, μαραθώνιο, ορεινό τρέξιμο, υπεραποστάσεις).
8. Η οργάνωση εκδρομών και επισκέψεων εντός και εκτός της Ελλάδας για αθλητικούς
και πολιτιστικούς λόγους.
9. Η διοργάνωση από το σύλλογο ειδικών εκδηλώσεων τιμής σε Έλληνες και ξένους που
διακρίθηκαν τόσο για τα αθλητικά τους επιτεύγματα και το ήθος τους όσο και για την
γενική κοινωνική – επιστημονική προσφορά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Το ίδιο θα ισχύει και για οργανισμούς, ιδρύματα, ινστιτούτα,
επιχειρήσεις που θα προσφέρουν με κάθε τρόπο στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και
το περιβάλλον της γης, όπου κι αν εδρεύουν (Ελλάδα – εξωτερικό).
10. Η ανάληψη από το σύλλογο ειδικών πρωτοβουλιών (καμπάνιες) για την αφύπνιση –
ενημέρωση – προβολή ειδικών θεμάτων που αφορούν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό,
την υγεία, τη φύση και το περιβάλλον, την κοινωνία και τα προβλήματά της, τη
νεολαία, την παράδοση – ιστορία, τα ήθη και έθιμα του λαού μας και γενικά με ότι
συνδέεται με την πλούσια πανάρχαια μυητική λειτουργία των δρόμων και αφορά τη
σωματική – πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.
Για την επιτυχία των σκοπών αυτών ο σύλλογος εκτός από τις δικές του δυνάμεις μπορεί
να ζητήσει την συνδρομή – συνεργασία κάθε κρατικού (νομικά πρόσωπα Δημόσιου
Δικαίου) ή ιδιωτικού φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) εντός ή εκτός
της Ελλάδας με όποια μορφή κι αν εμφανίζεται αυτός (ενδεικτικά υπουργεία, Γ.Γ.
αθλητισμού, Σ.Ε.Γ.Α.Σ., Ο.Ε.Β.Α.Σ.- Σ.Ε.Β.Α.Σ., οργανισμοί άλλων συλλόγων και μαζικών
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φορέων, Γ.Σ.Ε.Ε., Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ομοσπονδίες εργαζομένων, Ο.Τ.Α., επιχειρήσεων, εταιριών,
ιδιωτών, ιδρυμάτων, ινστιτούτων, εκκλησιών, σχολείων, πανεπιστημίων), με μοναδικό
στόχο και σκοπό αυτών των συνεργασιών τη διάπλαση – ανάπτυξη του αθλητικού –
πολιτιστικού ιδεώδους και τη μετάδοσή του σε όλη την κοινωνία για την πρόοδο και
μετεξέλιξή της.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος υπερκείμενου ελληνικού οργανισμού,
ενώσεως, ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας κ.ά. που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με
τους παραπάνω, ή να συνενώνεται με άλλα σωματεία, συλλόγους ή φορείς, έπειτα από
σχετική απόφαση της γενικής του συνέλευσης και με την προϋπόθεση της τήρησης των
νόμιμων κανονισμών των αρχών της χώρας. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με
παρεμφερή ελληνικά και ξένα σωματεία και να γίνει μέλος εθνικών ή διεθνών ενώσεων,
οργανισμών κ.λ.π. που καλλιεργούν και αναπτύσσουν σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό ή
και παγκόσμιο επίπεδο το άθλημα αυτό.
Η συμμετοχή των μελών είναι απαραίτητη αλλά όχι υποχρεωτική σε κάθε αθλητικό ή
πολιτιστικό δρώμενο στο οποίο συμμετέχει ή διοργανώνει ο Σύλλογος. Τα μέλη μπορούν
να οργανώνονται σε ομάδες αθλητικών – πολιτιστικών ενδιαφερόντων, να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και με απόφαση και έγκριση του Δ.Σ. να εκπροσωπούν το σύλλογο σε
εκδηλώσεις που αυτά επιλέγουν.
Ο σύλλογος πέραν των σκοπών για τους οποίους δημιουργείται, μπορεί να βοηθήσει και
κάθε άλλη προσπάθεια με κάθε δυνατό μέσο, εντός ή εκτός της Ελλάδας, για την
δημιουργία – λειτουργία και άλλων συλλόγων ή παραρτημάτων παρομοίου
προβληματισμού και στόχων, εφόσον ζητηθεί έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο,
που θα αποφασίσει σχετικά, γνωστοποιώντας το σε όλα τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται
διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, κατά τα οριζόμενα από το
καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί
για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών
σωματείου είναι απεριόριστος. Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των
μελών είναι άκυρες.
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Μέλος του συλλόγου μπορεί να εγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
κάθε ενήλικας, φυσικό πρόσωπο, που μπορεί με τη συμμετοχή του να συμβάλει στην
πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος του συλλόγου
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και καταβάλλει για την εγγραφή του το ποσό των 10
ευρώ. Όλα τα μέλη του συλλόγου είναι ίσα. Τα νέα μέλη, θα εγγράφονται μετά από
αίτησή τους και αφού γίνει σχετική πρόταση από δύο τουλάχιστον ήδη μέλη. Έχουν τις
ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα παλαιά.
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως
μέλος του συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο
Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευομένη από πρόταση δύο (2) μελών του συλλόγου και
έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60)
ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου
θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως
μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την
εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην
εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλος του σωματείου. Κατά της πράξης
αυτή ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα
να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε
για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του
σωματείου σε δήλωση βούλησης.
Μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε ενήλικας που διαμένει ή κατάγεται από
τον Νομό Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Όλα τα μέλη είναι υποχρεωτικά δρομείς και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων.
Το μήνυμα του «Συλλόγου Δρομέων Υγείας Δράμας» είναι:
«ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ».
Μέσα στον Σύλλογο δεν έχει θέση ο κομματισμός.
Δεν υπάρχουν στα μέλη του αξιώματα.
Το κάθε τι γίνεται με αγάπη για τη νεολαία.
Κάθε μέλος του Σ.Δ.Υ. Δράμας (Συλλόγου Δρομέων Υγείας Δράμας) με το παράδειγμά του
γίνεται φορέας διάδοσης του μοναδικού ανά τους αιώνες πανάρχαιου μηνύματος.
«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΗ»
Τα μέλη του συλλόγου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την
εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του
σωματείου.
Κάθε μέλος φέρει ταυτότητα με την φωτογραφία του.
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Αν χρειασθεί ο σύλλογος εκδίδει και Δελτίο Αθλητού (κάτω από ανάλογες περιπτώσεις)
(π.χ. προσχώρηση του Συλλόγου σε υπερκείμενο Οργανισμό κ.λ.π. όπου αυτό
προβλέπεται).
Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του Συλλόγου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
Κωλύματα εγγραφής – περιορισμοί
Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του
σωματείου ή ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιοδήποτε
τρόπο ή απόφαση του σωματείου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά
με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του σωματείου:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με αμετάκλητο
κλητήριο θέσπισμα ή Βούλευμα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ποινικό Νόμο ή έχει
καταδικαστεί για κακούργημα καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό
πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία
δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από
το ύψος της ποινής, , ή για αδικήματα βίας τους αθλητικούς χώρους, χρήση ή
διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση,
δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,
παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999
(τήρηση φίλαθλου πνεύματος) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΕΞΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σύλλογο υποβάλλοντας
αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλλει
τις τυχόν καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι της
ημερομηνίας διαγραφής του, δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του
συλλόγου. Μέλη που καταπατούν και παραβαίνουν το παρόν καταστατικό με
πράξεις ή ενέργειες που βλάπτουν το σύλλογο και γενικά με διαγωγή που αντιβαίνει
και κρίνεται ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και το ήθος των μελών του συλλόγου
μπορούν να διαγραφούν. Επίσης μέλη που δεν καταβάλλουν την ετήσια εισφορά
εντός του πρώτου μήνα κι αφού τους δοθεί μηνιαία γραπτή προειδοποίηση –
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προθεσμία για την αποπληρωμή και δεν το πράξουν, διαγράφονται αυτοδίκαια,
δικαιούμενα να επανεγγραφούν, καταβάλλοντας τα οφειλόμενα.
Αρμόδιο όργανο για τη διαγραφή μελών είναι η Γενική Συνέλευση (Τακτική –
Έκτακτη) που αποφασίζει για αυτό με ενισχυμένη πλειοψηφία (2/3 + 1 των παρόντων
μελών). Με την ίδια πλειοψηφία, μέλη που διαγράφηκαν ή αποχώρησαν στο
παρελθόν κι αφού προηγηθεί η αίτησή τους μπορούν να επανέλθουν στο μέλλον
αφού το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία και τις προϋποθέσεις που
προαναφέρθηκαν.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιδεικνύει συμπεριφορά παρελκυστική προς τους
σκοπούς του συλλόγου ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του,
μπορούν να του επιβληθούν ο παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:
α) επίπληξη κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ή και της Γενικής Συνέλευσης με συστάσεις
προς συμμόρφωση.
β) απαγόρευση συμμετοχής στις προπονήσεις, στις εν γένει εκδηλώσεις του
συλλόγου, στις ομαδικές συμμετοχές στις αθλητικές συναντήσεις.
γ) προσωρινή αποβολή και μέχρι ένα έτος.
δ) οριστική διαγραφή.
Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. ανέκκλητα πλην των γ)και δ) κατά
των οποίων χωρεί έφεση ενώπιων της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει
ανέκκλητα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος
καλείται σε απολογία από το διοικητικό συμβούλιο εντός ευλόγου προθεσμίας. Αν ο
καλούμενος να απολογηθεί, δεν υποβάλλει απολογία, το Δ.Σ. αποφαίνεται και άνευ
αυτής. Στην περίπτωση οριστικής αποβολής δύναται να ασκηθεί η κατά το άρθρο 88
του Αστικού Κώδικα προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του συλλόγου όπως αυτό θα προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό να
μετέχουν σε αθλητικές συναντήσεις ως επίσημη ομάδα του συλλόγου εκτός αν
αποφασίσει αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το
καταστατικό του. Τα μέλη του συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά τις
εισφορές τους και να εφαρμόζουν κανονικά και χωρίς εξαιρέσεις τον κανονισμό του
συλλόγου που θα συνταχθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα από την κατάρτισή του σε σώμα να συντάξει και να υποβάλει για
έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου
και στη συνέχεια να φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του. Δικαίωμα τροποποίησης
του κανονισμού αυτού στη συνέχεια θα έχει μόνο η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
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Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, δικαιούνται
να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις να ελέγχουν μέσω των Γενικών
Συνελεύσεων τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής και να ψηφίζουν στις
συνελεύσεις επί παντός τιθέμενου προς ψήφιση ζητήματος, που θα αφορά τους
σκοπούς του συλλόγου, δικαιούνται επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και
εξυπηρέτηση νόμιμα επιδιωκόμενη από το σύλλογος. Για να εκλεγούν όμως μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του συλλόγου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργία του ορίζονται από το
καταστατικό του.
2) Απαγορεύεται η συστέγαση συλλόγου και εμπορικής επιχείρησης.
3) Το Σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης είτε αθλητικής
ενασχόλησης που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του
συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη
των λειτουργικών του αναγκών.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Πόροι του συλλόγου είναι η ετήσια συνδρομή των μελών, που ορίζεται στο ποσό των
δέκα (10) ευρώ, το δικαίωμα εγγραφής των μελών του το οποίο ανέρχεται σε δέκα
(10) ευρω, τυχόν έκτακτες εισφορές, που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές,
ενισχύσεις του κράτους και του Δήμου άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων,
έσοδα από αθλητικές συναντήσεις, εκδηλώσεις, ημερολογίων ή εράνους που
περιέχονται νόμιμα στα ταμεία του συλλόγου, χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, καθώς και έσοδα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το
χρηματικό ποσό της εγγραφής καθώς και της ετήσιας συνδρομής δύναται να
αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι έκτακτες εισφορές θα ορίζονται υποχρεωτικά από τη Γενική Συνέλευση, για την
επιτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών του συλλόγου και δεν θα μπορούν να
υπερβαίνουν το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής. Τα ποσά της ετήσιας συνδρομής
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

μπορούν να αλλάζουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των
2/3 των μελών του.
Ο Σύλλογος μπορεί να ορίζει συμβολικό ποσό – αντίτιμο για την συμμετοχή κάποιου
σε αθλητική συνάντηση που οργανώνει ο σύλλογος.
Για τη απόκτηση ή μετάβαση ακίνητης περιουσίας του συλλόγου απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Απαγορεύεται η εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου εκτός της περίπτωσης άφευκτης ανάγκης
για κατασκευή νέων, οπότε επιτρέπεται με δικαστική απόφαση.
Ο Σύλλογος για τις τυχόν προαναφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων
που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της
σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση
αυτή ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις φορολογικές
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.
Επιτρέπεται στο Σύλλογο, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό
ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως
ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της
επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική
διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
Διαχειριστικό (οικονομικό) έτος του Συλλόγου ορίζεται το αντίστοιχο ημερολογιακό
και οι συνδρομές ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής τους αφορούν το έτος, στη
διάρκεια του οποίου καταβλήθηκαν.
Κάθε μέλος έχει την κάρτα συνδρομών του.
Κάθε δωρεά ή ενίσχυση προς το Σωματείο είναι επώνυμη. Αν μια οικονομική
ενίσχυση, επιχορήγηση, δωρεά ή κληροδότημα προς το Σωματείο γίνεται για την
εκπλήρωση ορισμένου αποφασιστικού σκοπού, η δαπάνη του σχετικού ποσού
γίνεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πληρωμές του συλλόγου γίνονται μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ. καταχωρημένη
στα πρακτικά του, αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο πληρωμών του Συλλόγου, γίνονται
μόνο για τους σκοπούς του συλλόγου, ενώ λαμβάνεται πάντοτε απόδειξη από το
διπλότυπο έντυπο πληρωμών του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η περιουσία του συλλόγου διακρίνεται σε κινητή και ακίνητη. Κινητή περιουσία πλην των
χρημάτων ορίζονται:
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1. Όλα τα όργανα και σκεύη γραφείων (τραπέζια, καθίσματα, βιβλιοθήκες, ράφια,
γραφεία, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, εικόνες, αντικείμενα γραφείου – αποθήκης
– κουζίνας, χαρτική ύλη).
2. Κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σκεύος που θα αποκτήσει ο σύλλογος (ψυγείο,
κουζίνα, τηλεόραση, βίντεο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευή fax – modem,
φωτοτυπικό, πολύγραφο).
3. Κάθε αθλητικό ή πολιτιστικό υλικό και όργανο, ενδυμασία, μηχανήματα ήχου και
εικόνων κ.α.
Ακίνητη περιουσία ορίζεται:
1. Η πιθανή αποκτώμενη μετά από νόμιμη αγορά και απόφαση του Δ.Σ. επικυρωμένη
από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία (50% + 1 των παρόντων), ακίνητη περιουσία είτε
περί γραφείου, είτε περί αθλητικού χώρου, περιοχής ή οποιοδήποτε άλλου
ακινήτου. Σε άρνηση επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση, η αγορά δεν
πραγματοποιείται.
2. Η μετά νομίμου κληροδοσίας ή δωρεάς αποκλειστικής νομής και κυριότητας πιθανή
απόκτηση ακινήτου είτε από μέλος προέρχεται αυτή ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο,
επιχείρησης, χορηγίας, εταιρίας, νομικού προσώπου, οργανισμού κρατικού ή
δημοσίου τομέα, ιδρύματος, ινστιτούτου, εκκλησίας, ομάδων ατόμων ελληνικών ή
ξένων. Δωρεά ακινήτου θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Δωρεά κινητών είτε χρημάτων θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το εκάστοτε εκλεγμένο Δ.Σ. μπορεί και δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς
λειτουργίας και να οργανώσει επιτροπές μέσα στα πλαίσιο αυτού του καταστατικού του
οποίου τις διατάξεις και τα άρθρα δεν μπορούν να τροποποιήσουν, αλλάξουν ή αγνοήσουν
οι επιτροπές αυτές.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Γ.Σ. (Τακτική – Έκτακτη) δύναται με απλή πλειοψηφία (50% + 1 των
παρόντων μελών) να καταργήσει τον εσωτερικό κανονισμό ή την επιτροπή ανακαλώντας τις
όποιες αποφάσεις της (η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει 50% - 50%).
Στην περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει ότι η Επιτροπή ή ο κανονισμός βαίνουν
σύμφωνα με το καταστατικό, η μειοψηφία δύναται να θέσει το θέμα ενώπιων των Αρμοδίων
Δικαστηρίων για να αποφασίσουν σχετικά.
Οι εσωτερικοί κανονισμοί και οι επιτροπές ισχύουν όσο και η διάρκεια του εκάστοτε Δ.Σ.
εκτός αν αποφασιστεί η επέκταση της ισχύος τους από το επόμενο κάθε φορά Δ.Σ. Η
προεδρία των επιτροπών ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. Οι επιτροπές
αυτές έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

10

1. Οργάνωση αθλητικών συναντήσεων.
2. Οργάνωση εορταστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3. Έκδοση εντύπων αθλητικού – πολιτιστικού περιεχομένου και διαφόρων μέσων
προβολής και ενημέρωσης του συλλόγου.
4. Δημιουργία – Ενημέρωση ηλεκτρονικής σελίδας.

ΑΡΘΡΟ 14Ο
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα γραφεία του Συλλόγου με όποια μορφή (μισθωμένα, ιδιόκτητα) θα αποτελούν το
χώρο που θα συνεδριάζουν και θα συγκεντρώνονται όλα τα μέλη στις Γενικές
Συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Επιτροπές και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Εκτός
από τις Συνεδριάσεις των οργάνων του Συλλόγου στα γραφεία θα γίνονται διαλέξεις,
συζητήσεις, ενημερώσεις για οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέρει το Σύλλογο και κάθε μέλος
ξεχωριστά.
Τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι και ο μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας (ταχυδρομικής
– ηλεκτρονικής), σε αυτό θα έρχονται επιστολές, δέματα, περιοδικά, εφημερίδες,
προσκλήσεις, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και από αυτά θα φεύγουν τα αντίστοιχα νέα
και οτιδήποτε άλλο στοιχείο του Συλλόγου.
Μέσα σε αυτά θα επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών και φωτογραφιών έπειτα από ειδική
απόφαση του Δ.Σ. και για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν τους Δρόμους, τον
Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.
Τα χρονικά διαστήματα που ο σύλλογος δεν έχει γραφείο οι συνεδριάσεις τόσο του
διοικητικού συμβουλίου όσο και της Γενικής Συνελεύσεως θα πραγματοποιούνται όπου
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15Ο
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ – ΤΙΜΕΣ
Το Δ.Σ. μπορεί να απονείμει σε ειδικές τελετές ηθικές αμοιβές – τιμές ή άλλες ειδικές
διακρίσεις σε μέλη του ή ακόμα και σε πρόσωπα ή οργανισμούς που προσφέρουν
εξαιρετικές υπηρεσίες στον σύλλογο, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

ΑΡΘΡΟ 16Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Βασικός κανόνας του συλλόγου και αρχή του, είναι τα μέλη του να συνεργάζονται
εθελοντικά για την πρόοδο και ανάπτυξη του συλλόγου που συναπαρτίζουν.
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Μέσα σε αυτό τα πλαίσιο λειτουργίας δεν μπορούν να επιδιώκονται οικονομικές αμοιβές
ή άλλα οφέλη από προσφερόμενες υπηρεσίες, συμφωνίες, εργασίες κάθε μορφής ή
τρόπου οποιουδήποτε μέλους και ανεξάρτητα από τη θέση που έχει αυτό μέσα στο
σύλλογο οποιαδήποτε και αν είναι η οικονομική του θέση, η προσωπική του εργασία ή
ενασχόληση.
Ο Σύλλογος δεν καλύπτει έξοδα για μεμονωμένους αθλητές σε συμμετοχή τους σε
αθλητικές συναντήσεις.
Ο Σύλλογος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μπορεί να καλύψει έξοδα (μετακίνηση – διαμονή
– διατροφή) μέλους Δ.Σ. για την συμμετοχή του σε κάποια εθνική συνάντηση των
Συλλόγων Δρομέων ή για κάποιο θέμα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17Ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του συλλόγου είναι:
Α. Η Γενική Συνέλευση.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 18Ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Αυτή καθορίζει
τη γενική πορεία του και τις γενικές κατευθύνσεις στη δραστηριότητα της Διοίκησης. Η
Γενική Συνέλευση είναι κατά τεκμήριο αρμόδια για κάθε θέμα για το οποίο δεν είναι
αρμόδιο οποιοδήποτε άλλο όργανο του Σωματείου. Έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. Αποφασίζει για κάθε θέμα του συλλόγου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα
εξής θέματα:
α) έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού,
β) απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη,
γ) εκλογή διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής,
δ) τον ορισμό της ετήσιας συνδρομής των μελών,
ε) την ανακήρυξη των επίτιμων μελών,
στ) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του συλλόγου,
ζ) την τροποποίηση του καταστατικού και
η) τη διάλυση του συλλόγου.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο κατά κανόνα τον μήνα
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Ιανουάριο ή κατά την περίοδο αυτή με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και
έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των ταμειακώς εντάξει
μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία θα γράφονται τα θέματα που θα
συζητηθούν. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει την Γενική
Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με έγγραφη
πρόσκληση των μελών, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς η ημέρα, η ώρα, ο
τόπος και τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν
γίνει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η
πρόσκληση αποστέλλεται είτε ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e –
mail) σε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την συνεδρίαση. Η πρόσκληση δύναται να γίνει και δια της τοιχοκολλήσεως στα
γραφεία του Σωματείου ή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου γραφεία του Σωματείου θεωρούνται αυτά
που έχουν καθοριστεί με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των
παρισταμένων ταμειακώς εντάξει μελών, πλην αν με διάταξη του νόμου, του παρόντος
καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού ορίζεται άλλως. Είναι άκυρες αν δεν παρίσταται
σε αυτές το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακών
μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση καλείται νέα σε χρονικό διάστημα
όχι ανώτερο των δέκα (10) το πολύ ημερών με τα ίδια θέματα και θεωρείται σε απαρτία με
οποιοδήποτε αριθμό μελών. Για τη λήψη όμως απόφασης περί τροποποιήσεως του
καταστατικού ή περί διαλύσεως του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού
τουλάχιστον των μελών, και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Αφού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας κατά την πρόσκληση στη
ορισμένη ημέρα και ώρα σύγκλησής της, η Γενική Συνέλευση εφόσον είναι
εκλογοαπολογιστική προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της και έπειτα
εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Δ.Σ. προς συζήτηση και έγκριση α) ο
ισολογισμός και ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, β) ο προϋπολογισμός της νέας
ταμειακής διαχείρισης, γ) η έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους και δ) η επί του
ελέγχου της διαχείρισης έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής. Έπειτα γίνεται συζήτηση και
ψηφοφορία στα παραπάνω και στα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19Ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες
εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών. Δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του
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άρθρου 2 του Ν. 2725/1999 υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς εντάξει. Πληρωμές
καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα αρχαιρεσιών πριν από
την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς το Συμβούλιο έως την
προηγούμενη ημέρα από τη Συνέλευση, ο δε Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των
αιτούντων στη Συνέλευση, αναρτά δε πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα της
συνεδρίασης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και
την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση που κατά τα προηγούμενα δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω
αιτήσεις των υποψηφίων, κάθε ένας εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, τους
κατάλληλους για το αξίωμα των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού
Συμβουλίου. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, σε
περίπτωση δε ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την, κατά τα παραπάνω, Εφορευτική
Επιτροπή. Από αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο
οι κατά σειρά, ανάλογα με τον αριθμό των μελών αυτού, για την δε Εξελεγκτική Επιτροπή οι
τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά, όλοι δε οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Οι αρχαιρεσίες
ενεργούνται μπροστά σε τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Συνέλευση με
μυστική ψηφοφορία, διεξάγονται δε ως ακολούθως: Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας
η εφορευτική επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και ύστερα αφού
αναλάβει τα καθήκοντά της τοποθετεί επάνω στο τραπέζι την ψηφοδόχο, η οποία
σφραγίζεται με κερί. Ύστερα διανέμει σε κάθε ένα εκλογέα (μέλος) ένα έντυπο ή λευκό
ψηφοδέλτιο και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν, υποδεικνύοντας συγχρόνως ή
επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε ένας εκλογέας προσέρχεται μετά την εξακρίβωση
της ταυτότητάς του και του ελέγχου που γίνεται στο μητρώο μελών για το, αν έχει δικαίωμα
ψήφου ή όχι, ρίπτει το ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγραφεί
στον τηρούμενο πίνακα ψηφισάντων, που τηρείται για τον λόγο αυτό, το ονοματεπώνυμό
του και ο αριθμός μητρώου. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων και
αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας για το
λόγο αυτό πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες
κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή
καθορίζοντας συγχρόνως και την σειρά των επιλαχόντων, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων
τις οποίες έλαβε ο καθένας. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά από έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης μπορεί να ορίσει με απόφασή της την ημέρα, ώρα και τόπο για την διεξαγωγή
αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, την διαλογή των
ψήφων και ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισμό της σειράς των επιλαχόντων, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης και ύστερα παραδίδεται με όλα τα σχετικά της εκλογής που διεξήχθηκε στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν τον κατά τα
παραπάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτιζόμενο από τη Γενική Συνέλευση
εγκρινόμενο πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και διανέμονται
στους παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή.
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Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας δύναται να σημειώσει πριν από τα ονόματα μέχρι επτά (7)
σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική
Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του
συλλόγου που δίδεται σ’ αυτόν από την Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγούμενα
υπογράψει στον πίνακα των ψηφισάντων.
Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος παριστάμενος εκλογέας, η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί τη
διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους παραπάνω όρους, κηρύσσεται
από αυτήν άκυρο, φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται
υπ’ όψη. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι για το
Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Μετά το πέρας
της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή, καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό της
ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Για τη συγκρότηση σε σώμα τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με ευθύνη του πλειοψηφήσαντος
συμβούλου και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Αν κάποιοι σύμβουλοι αποχωρήσουν ή εκπέσουν για κάποιο λόγο από το αξίωμά τους,
αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας. Οι μεμονωμένοι εκλεγέντες
σύμβουλοι αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες.

ΑΡΘΡΟ 20Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Όλα τα μέλη πρέπει να είναι υποχρεωτικά δρομείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια και είναι επταμελές. Μέσα σε 10 μέρες
από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα,
εκλέγοντας μεταξύ τους τον 1) Πρόεδρο, 2) Αντιπρόεδρο, 3) Γενικό Γραμματέα 4) Ειδικό
Γραμματέα 5) Ταμία 6) Έφορο 7) Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίες, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου,
προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ.,
με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία
μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται
έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με
απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από τα μέλη του Δ.Σ.
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Τα αξιώματα του Δ.Σ. είναι
ισάριθμα με τα μέλη του Δ.Σ. και περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε
αξιώματος.

15

Όποιο μέλος του Δ.Σ. θελήσει να πολιτευτεί (δημοτικές εκλογές, νομαρχιακές εκλογές,
βουλευτικές εκλογές, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλογές κεντρικής κυβέρνησης,
διοικητικό μέλος κομματικής παράταξης) θα πρέπει να παραιτηθεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά
έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου. Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του
Συμβουλίου με αίτησή τους στον Πρόεδρο. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η αιτία της
έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα
σε 10 ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το
καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 3 τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ.
κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21Ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. παραλαμβάνει την αρχή του συλλόγου και την περιουσία του μέσα
στην ίδια πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία καλείται το απερχόμενο διοικητικό
συμβούλιο.
Η παράδοση – παραλαβή γίνεται με ειδικό έντυπο – πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα, από
τα οποία ένα παραμένει σε ειδικό αρχείο παράδοσης – παραλαβής στο σύλλογο, ένα
παραδίδεται στον πρόεδρο του παλαιού Δ.Σ. και ένα στον πρόεδρο του νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση αμελείας του προηγούμενου Δ.Σ. να παραδώσει την αρχή εντός 7 ημερών,
του δίνεται νέα διορία άλλων 7 ημερών και σε νέα αμέλειά του, το νέο Δ.Σ.
παραλαμβάνει το σύλλογο και τη περιουσία του, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο και
ενημερώνει τις εποπτικές αρχές (Πρωτοδικείο – Ειρηνοδικείο).

ΑΡΘΡΟ 22Ο
ΕΡΓΟ Δ.Σ. – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του συλλόγου ασκεί διοίκηση σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού, εκτελεί πάντα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και σε
περίπτωση άρνησης απόλυτης διαφωνίας με αυτές παραιτείται και προκηρύσσει
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έκτακτες εκλογές μέσα σε ένα μήνα. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την
εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών.
Υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση κάθε έτους τον
απολογισμό και ισολογισμό του λήξαντος την 31η Δεκεμβρίου οικονομικού έτους. Έτσι το
Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή για κάθε τυχόν παρουσιαζόμενη
ανωμαλία ή παράνομη ενέργεια ή λήψη παράνομης απόφασης. Συντάσσει τον ετήσιο
προϋπολογισμό εκάστου έτους καθώς επίσης τον τελικό απολογισμό της διετούς του
θητείας και έναν προϋπολογισμό για το επόμενο Δ.Σ. που θα το διαδεχθεί, μη
δεσμευτικό. Επίσης λαμβάνει αποφάσεις για τις επενδύσεις της περιουσίας του
συλλόγου.
Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση όλων των
ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο.
Το Δ.Σ. φροντίζει για τους αθλητές του, συμμετέχει και διοργανώνει αθλητικές
συναντήσεις, εκδρομές και αποφασίζει για την τέλεση ή τη συμμετοχή του συλλόγου σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αποφασίζει για τον προγραμματισμό διάφορων εκδηλώσεων
του Σωματείου.
Το Δ.Σ. αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή μελών.
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, προασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντά
του, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του
συλλόγου.
Το Δ.Σ. αποφασίζει για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.
Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει έγκυρα για την συμμετοχή του
Σωματείου στην Ανώτερη ή Ανώτατη Οργάνωση.
Το Δ.Σ. εκλέγει τους αντιπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους που θα
εκπροσωπήσουν το σύλλογο στις Γενικές Συνελεύσεις των υπερκείμενων Ενώσεων και
Ομοσπονδιών.
Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του αλλά και σε οποιοδήποτε μέλος του
συλλόγου την προεδρία επιτροπών που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση των
σκοπών και στόχων του συλλόγου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας του Δ.Σ. η συνεδρίαση αναβάλλεται για μία φορά και
επαναλαμβάνεται εντός 3 ημερών.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου εκτός εάν υπάρχει
κάποιο «θέμα».

ΑΡΘΡΟ 23Ο
ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. – ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις εκπίπτει αυτόματα του αξιώματός του και αντικαθίσταται στην επόμενη
συνεδρίαση από το πρώτο αναπληρωματικό που καλείται εγγράφως από το υπόλοιπο
Δ.Σ.
Στην περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για εύλογο χρονικό διάστημα (3 – 6 μήνες
για λόγους ασθενείας, οικογενειακούς, εργασίας, μετάβασης στο εξωτερικό,
στράτευσης, πένθους κ.λ.π.) το μέλος δεν εκπίπτει του αξιώματός του, εάν το ζητήσει
εγγράφως από το Δ.Σ., αλλά αντικαθίσταται για το χρόνο αυτό από το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος. Το μέλος που έχει αντικατασταθεί προσωρινά επανακτά την
ιδιότητα του άμεσα με την επιστροφή του.
Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ενεργεί κατ’ επανάληψη
αντισυναδελφικά, εκτός αρμοδιοτήτων του, αντικαταστατικά, καταφέρεται με ύβρεις,
συκοφαντικές εκφράσεις και αναπόδεικτους ισχυρισμούς για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
ή για οποιοδήποτε απλό μέλος του συλλόγου, με πρόταση του Προέδρου ή τριών (3)
μελών τουλάχιστον του Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματός του και παραπέμπεται σε έκτακτη
Γενική Συνέλευση εντός ενός (1) μηνός για τη διαγραφή του ή όχι από τα μητρώα του
συλλόγου.
Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει ποινές στα μεν τακτικά και επίτιμα μέλη του συλλόγου με
έγγραφη παρατήρηση, αυστηρή επίπληξη μορφή και προσωρινή διαγραφή που μόνο η
Γενική Συνέλευση μπορεί να την απορρίψει ή να την μετατρέψει σε οριστική διαγραφή
από τα μητρώα του συλλόγου.
Σε όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες και διαδικασίες τα μέλη έχουν το δικαίωμα
υπεράσπισης του εαυτού τους τόσο ενώπιον του Δ.Σ. όσο και ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης.
Οι παραβιάσεις που επισύρουν τις παραπάνω ποινές πλην των παραπάνω
αναφερομένων είναι:
α) Απρεπής βίαιη και απρόβλεπτη συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου.
β) Ανάρμοστη συμπεριφορά – ύβρεις – παρεμπόδιση εργασιών – καταστροφή υλικών –
κλοπή – υπεξαίρεση – ανυπόστατες κατηγορίες – αυθαιρεσίες κατά την εκτέλεση
εκδηλώσεων.
γ) Συκοφαντικές διαδόσεις και διασπορά φημών ανυπόστατων που βλάπτουν τα
συμφέροντα του συλλόγου.
δ) Για αντικοινωνική συμπεριφορά και παραπτώματα του κοινού Ποινικού Κώδικα αλλά
και εδικών διατάξεών του που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό
(φαινόμενο χρήσης απαγορευμένων ουσιών – βίας – βανδαλισμών – χρηματισμού
κ.λ.π.).
Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. προτίθεται να πάρει μέρος ως υποψήφιος σε επικείμενες
βουλευτικές, περιφερειακές, δημοτικές εκλογές ή ευρωεκλογές, οφείλει να ενημερώσει
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σχετικά τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και να παραιτηθεί από το αξίωμά του το συντομότερο
δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς
του και την έναρξη της σχετικής προεκλογικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 24Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
1. Εκπροσωπεί τον σύλλογο ο ίδιος ή με ειδικό πληρεξούσιο σε όλες τις δημόσιες
σχέσεις και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
2. Επιμελείται για την εφαρμογή του καταστατικού των εσωτερικών κανονισμών, των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Μεριμνά για τις σχέσεις κάθε μέλους προς τον σύλλογο και των υποχρεώσεών του
προς αυτόν.
4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις
συζητήσεις, δίνει λόγο κατά σειρά στους αιτούντες, αφαιρεί αυτόν, θέτει ζητήματα
σε ψηφοφορία, δύναται μετά από 2 προειδοποιήσεις να αποβάλλει της συνεδρίασης
μέλος που παρακωλύει με τη συμπεριφορά του την πρόοδο των εργασιών και τη
λήψη αποφάσεων, δύναται έκτακτα να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη και θέματα
πρόσθετα εκείνων που είχαν ήδη προταθεί να συζητηθούν.
5. Ασκεί τον έλεγχο επί της ακινήτου και κινητής περιουσίας του συλλόγου και στη
διαχείριση κάθε μέλους του Δ.Σ. και γνωστοποιεί τα αποτελέσματά του στα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
6. Συγκαλεί εκ μέρους του Δ.Σ. τις Γενικές Συνελεύσεις.
7. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μαζί με τον Γενικό
Γραμματέα και επικυρώνει τα αντίγραφα και αποσπάσματα.
8. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και
πληρωμής και κάθε εξερχόμενο έγγραφο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
9. Συμπράττει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία σε κάθε κατάθεση –
ανάληψη χρημάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει ο σύλλογος σε
κοινό λογαριασμό στα τρία πρόσωπα που αναφέρθηκαν.
10. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει το παρόν καταστατικό σε σχέση με
οποιοδήποτε μέλος, όργανο – επιτροπή του συλλόγου.
11. Ο Πρόεδρος σε ψηφοφορία εντός του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης αν ευρεθεί στη
μειοψηφία οφείλει να εφαρμόσει την απόφαση της πλειοψηφίας όπως και κάθε
μέλος. Σε αντίθετη περίπτωση ή παραιτείται ή αν επιμένει να μην εφαρμόζει την
απόφαση με πρόταση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ. ή του 1/3 των
εγγεγραμμένων και οικονομικώς εντάξει μελών του συλλόγου παραπέμπεται εντός
ενός (1) μηνός σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για απείθεια, με το ερώτημα της
καθαίρεσής του από το αξίωμά του. Σε αντίθετη απόφαση της Γ.Σ. παραμένει στη
θέση του.
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ΑΡΘΡΟ 25Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αυτός αναπληροί τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλη την έκταση των
δικαιωμάτων και καθηκόντων του, ενώ αναλαμβάνει υποχρεωτικά και όποιες πρόσθετες
υπηρεσίες του ορίσει η διοίκηση με κύρια εκείνης του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων
και επαφών του συλλόγου ή οτιδήποτε άλλο πλην αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αυτός:
1. Τηρεί τα βιβλία μητρώου μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γενικών
Συνελεύσεων, το βιβλίο Δωρητών – Ευεργετών Επίτιμων μελών, το βιβλίο
Περιουσιακών Στοιχείων του συλλόγου, το βιβλίο Παραλαβής – Παράδοσής της, το
βιβλίο Πρωτοκόλλου (Εισερχομένων – Εξερχομένων),το βιβλίο Τακτικών Μελών,
επιμελείται δε της φύλαξης, αντιγραφής και καλής διατήρησης αυτών.
2. Φυλάει τη σφραγίδα του συλλόγου και τα Αρχεία του.
3. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά – αποσπάσματα των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνος για κάθε
αλλοίωση, ατελή διατύπωση ή καταστροφή αυτών.
4. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.
5. Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών – εισπράξεων.
6. Συμπράττει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία σε καταθέσεις – αναλήψεις από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει ο Σύλλογος σε κοινό λογαριασμό στα τρία
πρόσωπα που αναφέρθηκαν.
7. Παρακολουθεί τη νομοθεσία περί Συλλόγων – Σωματείων.
8. Προΐσταται και εποπτεύει της γραμματείας των γραφείων του συλλόγου και του
τυχόν μέλλοντος έμμισθου προσωπικού του συλλόγου.
9. Υπογράφει μετά του Αντιπροέδρου και του Προέδρου του τομέα δημοσίων σχέσεων
του συλλόγου.
10. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Ειδικός
Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 27Ο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του και τον
αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
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ΑΡΘΡΟ 28Ο
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας:
1. Διενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπη απόδειξη η οποία φέρει τη σφραγίδα του
Σωματείου και την υπογραφή του και κάθε πληρωμή με βάση τα χρηματικά
εντάλματα που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
2. Τηρεί τα βιβλία διαχείρισης και υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο, λεπτομερή
αναλυτική έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου. Είναι υπεύθυνος για κάθε
απώλεια ή ταμειακή ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων.
3. Στα χέρια του κρατάει ένα ποσό για τις ανάγκες του συλλόγου που καθορίζεται από
το εκάστοτε Δ.Σ.
4. Ανάληψη κάνει μόνο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και έγγραφο υπογεγραμμένο από
τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
5. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του για άμεση ανάγκη του συλλόγου ανάληψη
κάνει ο Πρόεδρος με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα.
6. Κάθε έτος ο Ταμίας κάνει ονομαστική κατάσταση των μελών που χρωστούν τις
συνδρομές και γενικό ισολογισμό διαχείρισης.
7. Δικαιούται να ζητήσει βοηθό ή βοηθούς εισπράκτορες για την είσπραξη των
συνδρομών των μελών ή για κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί τη βελτίωση των
οικονομικών του συλλόγου.
8. Υποχρεούται να δίνει λεπτομερή λογαριασμό για κάθε ανάληψη κατατεθειμένων
χρημάτων σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ.
9. Για ανάληψη από τράπεζα πηγαίνει μόνος με εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 29Ο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
-

Επιβλέπει και φροντίζει την δημόσια εικόνα του Συλλόγου.
Φροντίζει τις καλές συνθήκες των εξωτερικών επισκέψεων (π.χ. αθλητές από άλλες
περιοχές κ.λ.π.).
Υποδέχεται τους εξωτερικούς επισκέπτες.

ΑΡΘΡΟ 30Ο
ΕΦΟΡΟΣ
Επιβλέπει γενικά τα γραφεία και κάθε περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου καθώς και τη
διενέργεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
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Μεριμνά για τη μεταφορά αθλητικών πολιτιστικών αντικειμένων και αγαθών είτε
ανήκουν στο σύλλογο είτε όχι.
Οργανώνει εκδρομές – πεζοπορίες – ορειβασίες – περιπάτους σε συνεργασία με το
υπόλοιπο Δ.Σ. και υπεύθυνο τον ίδιο.
Προτείνει αγορές υλικών χρήσιμων για κάθε δραστηριότητα του συλλόγου
οργανώνοντας έρευνα αγοράς και προτείνοντας λύσεις χρηματοδότησης και απόκτησης
αυτών.

ΑΡΘΡΟ 31Ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου ανατίθεται σε
τριμελή εξελεγκτική επιτροπή από τα μέλη του συλλόγου, εκλεγόμενη όπως αναφέρθηκε
πιο πάνω από τη γενική συνέλευση.
Η ελεγκτική επιτροπή:
α) εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και του ταμεία και
επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
β) δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του συλλόγου και να ζητά
οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου.
γ) συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου και την υποβάλλει
μέσω του διοικητικού συμβουλίου στη γενική συνέλευση.
Δ) τηρεί τα βιβλία πρακτικών, στα οποία καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις
αυτής στους διενεργούμενους ελέγχους καθώς και οι συντασσόμενες από αυτήν
εκθέσεις προς την Γενική Συνέλευση.
Η εξελεγκτική επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίασης, εκλέγει τον
πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

ΑΡΘΡΟ 32Ο
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASING) –
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE) Ή ΑΛΛΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΩΝ
Μόνο η Γενική Συνέλευση με θετική απόφαση του 50% + 1 των παρόντων μελών μπορεί
να αποφασίσει οποιαδήποτε τέτοια δικαιοπραξία με νόμιμα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα (κρατικά – ιδιωτικά) και εταιρίες ιδιωτικές ή κρατικές, ιδιώτες ή ινστιτούτα.
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Ειδικά για δάνεια χρηματικά, το ποσόν δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του
ενεργού αποθεματικού του Ταμείου του συλλόγου, ενώ το λαμβανόμενο ποσό
αναλαμβάνει με την αρχή της συνέχειας το κάθε Δ.Σ. να το αποπληρώνει κανονικά μέχρι
την οριστική εξόφληση αυτού. Σε περίπτωση διαλύσεως του συλλόγου τα ληφθέντα
δάνεια ορίζονται να εξοφληθούν από έκτακτη εισφορά των μελών του.
Τα ίδια θα ισχύουν και για όλες τις μορφές χρηματοδοτήσεων (υλικών, ονομάτων με κάθε
μορφή).
Όλες αυτές οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται με βάση τις νόμιμες Ελληνικές ή διεθνείς
συνθήκες, νομοθεσίες και αποφάσεις των Ελληνικών ή διεθνών Αρχών.

ΑΡΘΡΟ 33Ο
Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μητρώου Μελών.
Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Εσόδων – Εξόδων.
Περιουσιακών στοιχείων.
Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Κάθε άλλο βιβλίο το οποίο υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία για τους και πολιτιστικούς συλλόγους.

Τα Βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τα αρμόδια όργανα της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

ΑΡΘΡΟ 34Ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με
πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σε αυτή και με απαρτία του 1/2 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνο αν μείνουν λιγότερα από δέκα μέλη ή αν
συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων. Σε
κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική
Συνέλευση του μισού τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών, η δε
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Όταν διαλυθεί το Σωματείο ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις «περί Σωματείων»
μετά δε το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν περιουσία που απομένει θα αποφασιστεί από
την Γενική Συνέλευση που θα διατεθεί.
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ΑΡΘΡΟ 35Ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση αφού
ληφθούν υπ’ όψη οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων.
2. Ο σύλλογος σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται στα πολιτικά και για τον λόγο
αυτό δεν επιτρέπονται συζητήσεις και σχόλια πολιτικού περιεχομένου εντός των
γραφείων του συλλόγου καθώς και στους εκπροσώπους του συλλόγου σε δημόσιες
εμφανίσεις τους.
3. Ο Σύλλογος δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με απλή
πλειοψηφία των μελών του, να προσχωρήσει σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις που έχουν
τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς .

ΑΡΘΡΟ 36Ο
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα συζητήθηκε και
εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου με
την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ – Σ.Δ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ»
που έχει έδρα στην Δράμα και εκπροσωπείται νόμιμα.
Δράμα 27.5.2019
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