ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
∆ΡΟΜΕΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «ΕΥΚΛΗΣ»
Άρθρο 1ο
Επωνυµία και έδρα
Ιδρύεται Αθλητικός Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ
ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΚΛΗΣ» µε έδρα στον ∆ήµο
Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Ο σκοπός του Συλλόγου είναι αποκλειστικώς αθλητικός, εκπολιτιστικός και
εκπαιδευτικός και σε καµία περίπτωση κερδοσκοπικός. Συγκεκριµένως, σκοπός
του Σωµατείου είναι:
α) Η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων κάθε ηλικίας
στο τρέξιµο και στη χαρά της άθλησης.
β) Η διεκδίκηση της δηµιουργίας ελεύθερων χώρων ψυχαγωγίας και
άθλησης, χώρων ανοιχτών στην πρόσβαση από όλους τους πολίτες, καθώς
επίσης και η δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή ΕλληνικούΑργυρούπολης προκειµένου αυτό να αποτελέσει πνεύµονα ζωής για τους
κατοίκους του λεκανοπεδίου.
γ) Η ανάδειξη, η προώθηση και η συστηµατική καλλιέργεια του
αθλητισµού και της φυσικής άσκησης (τρέξιµο, κολύµπι, περπάτηµα, ορειβασία
κ.λπ.), η οποία αποτελεί αστείρευτη πηγή χαράς, αφού είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την ανθρώπινη φύση και τα γονίδιά µας.
δ) Η σωµατική, πνευµατική και ψυχική ανάπτυξη των µελών του
Σωµατείου, της νεολαίας και της ελληνικής κοινωνίας.
ε) Η συλλογικότητα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανάπτυξη φιλικών
δεσµών, η διάδοση του πνεύµατος αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και συνεργασίας
µεταξύ των µελών του Σωµατείου, καθώς και η επίτευξη αποδοτικής συνεργασίας
και ανταλλαγής εµπειριών και ιδεών µε άλλα αθλητικά ή πολιτιστικά Σωµατεία
των Νοτίων Προαστίων Αττικής και Ελλάδας ή του εξωτερικού που επιδιώκουν
τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.
στ) Η προετοιµασία και η οργάνωση οµαδικών αθλητικών εκδηλώσεων,
εκδροµών, ταξιδίων στο εσωτερικό και εξωτερικό, αγώνων δρόµου,
διαφωτιστικών περί αθλητικής ιδέας και ολυµπισµού οµιλιών, συζητήσεων και
ηµερίδων για να αναπτυχθεί τόσο στα µέλη του Σωµατείου όσο και στο ευρύτερο
κοινό συνείδηση για την σηµασία της ωφέλειας της άσκησης δια του ευ
αγωνίζεσθαι.
ζ)
Η διοργάνωση ή παρακολούθηση πολιτιστικών και µουσικών
εκδηλώσεων και δρώµενων, θεατρικών παραστάσεων, χοροεσπερίδων και
εκθέσεων ζωγραφικής, φωτογραφίας, ή άλλων καλλιτεχνηµάτων σε κλειστό ή

ανοιχτό χώρο, σε συνεργασία µε ∆ηµόσιες ή ∆ηµοτικές ή άλλες Αρχές και
Οργανισµούς (ιδιωτικούς, δηµόσιους ή δηµοτικούς) στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, µε απώτερο σκοπό την προώθηση και ανάδειξη της από κοινού
συµµετοχής των µελών και σε δραστηριότητες πέραν της άσκησης µε σκοπό την
ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή τους σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.
η) Η ενηµέρωση του κοινού, η επιµόρφωση των νέων και η εν γένει
ανάπτυξη και διάδοση του ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες και τους
σκοπούς του Συλλόγου µε κύριο στόχο την διάδοση της άθλησης και των
ωφελειών αυτής, καθώς και την συµµετοχή µέσα από τον µαζικό λαϊκό
αθλητισµό. Συγκεκριµένως, στον τοµέα αυτό, ο Σύλλογος, µε τη συνεργασία των
γραφείων εκπαίδευσης της περιοχής, µπορεί να διοργανώνει οµιλίες, σεµινάρια
και αθλητικά γεγονότα µε αθλητές και επιστήµονες σε σχολεία της περιοχής και
ιδίως µε αφορµή σηµαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως ο Κλασικός Μαραθώνιος
Αθηνών ή ο Λαϊκός Αγώνας που διοργανώνεται στην περιοχή.
θ) Η σύνταξη, η δηµοσίευση και η περιοδική έκδοση εντύπων, άρθρων,
εφηµερίδων και περιοδικών για θέµατα φυσικής άσκησης, αθλητισµού και
πολιτισµού σε συνεργασία µε τον ελληνικό και ξένο Τύπο.
ι) Η εκπόνηση και η διατύπωση θέσεων και προτάσεων προς τους
αρµόδιους δηµόσιους, δηµοτικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την
οργάνωση και διεξαγωγή του ερασιτεχνικού αθλητισµού και των απαραίτητων
υποδοµών για την ανάπτυξη αυτού στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων
προαστίων και στην Ελλάδα.
ια) Η αγορά, ενοικίαση ή αποδοχή χώρων από δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα
για την εγκατάσταση και στέγαση των γραφείων του Σωµατείου.
ιβ) Η ενέργεια κάθε πράξεως, η οποία θα συµβάλλει στην επίτευξη των
ανωτέρω.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη σκοπού
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, το Σωµατείο προτίθεται να
αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) ∆ιοργάνωση, παρουσίαση και τέλεση εκδηλώσεων, σεµιναρίων,
διαλέξεων, συνεδρίων, ηµερίδων, ταξιδίων, εκδροµών, προβολών ταινιών ή
αθλητικών εκποµπών που θα πραγµατοποιούνται σε οποιοδήποτε χώρο κάθε
φορά επιλέγει µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου ως
κατάλληλο για τον σκοπό αυτό και στα οποία θα λαµβάνουν µέρος είτε µέλη του
Σωµατείου είτε και τρίτα πρόσωπα, που το Σωµατείο θα προσκαλεί από την
Ελλάδα ή το εξωτερικό.
β) Συµµετοχή σε κάθε είδους εκδηλώσεις, εκθέσεις, σεµινάρια, συνέδρια,
που αφορούν τον σκοπό του Σωµατείου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
γ) Έκδοση εντύπων, επιµορφωτικών ή ενηµερωτικών φυλλαδίων,
περιοδικών και βιβλίων που ανάγονται στον σκοπό και τις δραστηριότητες του
Σωµατείου.
δ) Προσκλήσεις αθλητών, επιστηµόνων και ειδικών από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό για διαλέξεις, ηµερίδες και σεµινάρια, για την ενηµέρωση του κοινού,

την επιµόρφωση των νέων και την εν γένει πραγµάτωση του σκοπού του
Σωµατείου.
ε) Συνεργασία και καθιέρωση σταθερών δεσµών επικοινωνίας µε
οργανισµούς και φορείς που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, καθώς και την ανεύρεση χορηγιών, δωρεών και κάθε είδους
επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από την Ελλάδα, το εξωτερικό ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
στ) Κάθε εν γένει πνευµατική, αθλητική, πολιτιστική και κοινωνική
δραστηριότητα που προωθεί τον σκοπό του Σωµατείου, µε παράλληλη
δηµιουργία υποδοµών για την ανάπτυξή τους.
ζ) ∆ηµιουργία ιστοσελίδας για την προώθηση του σκοπού του Σωµατείου
και δηµιουργία Βιβλιοθήκης του Σωµατείου.
η) Έκδοση καρτών για τα µέλη ή τους φίλους του Σωµατείου, που
συµµετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
θ) Συµµετοχή σε άλλα σωµατεία, άλλες αστικές µη κερδοσκοπικές
εταιρείες, ενώσεις και οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
επιδιώκουν παρόµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς σε συνεργασία µε αυτά.
ι) Πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού είτε µε συµβάσεις εξαρτηµένης
εργασίας είτε µε συµβάσεις έργου για την πραγµάτωση του σκοπού του
Σωµατείου.
ια) ∆ιενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας και πράξης, καθώς και
χρησιµοποίηση κάθε πρόσφορου µέσου και υπηρεσίας, σχετιζόµενης µε τον
σκοπό του Σωµατείου, όπως π.χ. αγορά, εκµίσθωση και µίσθωση ακινήτων,
οχηµάτων, εξοπλισµού κ.λπ.
ιβ) Κάθε άλλο νόµιµο µέσο που θα βοηθά στην πραγµατοποίηση του
σκοπού του Σωµατείου.
Άρθρο 4ο
Πόροι του Σωµατείου
Πόροι του Σωµατείου είναι:
α) Οι τακτικές ετήσιες εισφορές, το δικαίωµα εγγραφής µέλους και οι
έκτακτες εισφορές, των οποίων το ποσό θα καθορίζεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Τα εισοδήµατα από την διοργάνωση χοροεσπερίδων, εορτών,
λαχειοφόρων αγορών, εκδροµών, ταξιδίων, κάθε είδους εκδηλώσεων, ηµερίδων,
σεµιναρίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων που
εκτελούνται από το Σωµατείο µόνο του ή µε την σύµπραξη τρίτων, φυσικών ή
νοµικών προσώπων και οργανισµών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν
τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.
γ) Έσοδα από τα εν γένει δικαιώµατα του Σωµατείου, που θα
δηµιουργηθούν από την λειτουργία του.
δ) Οι πάσης φύσεως κληρονοµιές, δωρεές, κληροδοσίες, οικονοµικές
ενισχύσεις προς τον Σύλλογο και τόκοι κεφαλαίων σε περίπτωση υπάρξεώς
τους.
ε) Οι προαιρετικές εισφορές, χορηγίες και δωρεές των µελών, φίλων,
χορηγών και εν γένει υποστηρικτών του Συλλόγου.

στ) Οι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές του ∆ηµοσίου, των
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και φυσικών και νοµικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ) Οι χορηγίες από εταιρείες για την διαφήµιση προϊόντων που συνάδουν
µε το πνεύµα των σκοπών και των στόχων του Σωµατείου και εφόσον τις εγκρίνει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του.
η) Κάθε νόµιµο έσοδο του Συλλόγου ή οποιοσδήποτε άλλος πόρος και
περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στον Σύλλογο µε οποιονδήποτε νόµιµο
τρόπο.
Άρθρο 5ο
Μέλη-Εγγραφή µελών-Κωλύµατα εγγραφής
Α) Ο ελάχιστος αριθµός µελών του Σωµατείου ορίζεται σε είκοσι (20) µέλη.
Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα. Τακτικά µέλη είναι
όλα τα ιδρυτικά µέλη, ενώ για να γίνει κάποιος τακτικό µέλος του Σωµατείου
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β) Να έχει οποιασδήποτε µορφής ενδιαφέρον για τη φυσική άσκηση.
γ) Να υποβάλει γραπτή αίτηση.
δ) Να προτείνεται από δύο (2) τακτικά και ταµειακώς ενήµερα µέλη του
Σωµατείου.
ε) Να εγκριθεί η εγγραφή του ως µέλους µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Σωµατείου. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης ανήκει στη
διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο αποφασίζει µε
πλειοψηφία των παρόντων µελών του.
Επίτιµα µέλη αποτελούν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έπειτα από
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια ανάπτυξης και
προώθησης του σκοπού του Σωµατείου, καθώς και αυτά που ενδιαφέρονται ή
συµβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Σωµατείου µε υλικοτεχνική,
χρηµατική ή άλλους είδους νόµιµη προσφορά. Τα επίτιµα µέλη δικαιούνται να
συµµετέχουν στις συζητήσεις και να εκφράζουν την άποψή τους στην Γενική
Συνέλευση, στερούνται όµως του δικαιώµατος ψήφου και του δικαιώµατος να
εκλέγουν και να εκλέγονται σε θέσεις διοικητικών οργάνων του Σωµατείου. Η
καταβολή εισφοράς είναι προαιρετική για τα επίτιµα µέλη τα οποία δεν έχουν
καµία οικονοµική υποχρέωση προς τον Σύλλογο.
Β) Μέλη, ως προς την άσκηση των δικαιωµάτων τους, θεωρούνται εκείνα
που είναι ταµειακώς ενήµερα.
Γ) ∆εν µπορεί να είναι µέλος του Σωµατείου, ούτε µπορεί να αναλάβει µε
οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του Σωµατείου, οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή
έργο, ιδίως σχετικώς µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του
Σωµατείου:
α) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο
θέσπισµα ή µε τελεσίδικο βούλευµα ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τέλεση
κακουργήµατος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθµό πληµµελήµατος
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε µε

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών, είτε, ανεξαρτήτως του ύψους της
ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του ν. 2725/1999 ή για τα αδικήµατα βίας στους
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης,
παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και µεσαζόντων.
β) Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο διάστηµα διαρκεί η στέρηση.
Άρθρο 6ο
Αποχώρηση-∆ιαγραφή µελών
Α) Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωµατείο
µετά από έγγραφη δήλωση της θέλησής του για αποχώρηση προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Σωµατείου, αφού γνωστοποιηθεί τρεις (3) µήνες τουλάχιστον πριν
τη λήξη του οικονοµικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το οικονοµικό έτος
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Ο αποχωρών έχει
υποχρέωση να τακτοποιήσει τις οικονοµικές του εκκρεµότητες προς το Σωµατείο
έως την ηµέρα της αποχώρησής του και συνδροµές ή τυχόν δωρεές και χορηγίες
δεν επιστρέφονται στο µέλος που αποχωρεί. Το µέλος που έχει αποχωρήσει
µπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του στο Σωµατείο κατά τους όρους του
άρθρου 5 του παρόντος.
Β) Μέλος διαγράφεται µόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µόνον για τους
ακόλουθους λόγους:
α) Για συµπεριφορά αντίθετη ή ασυµβίβαστη προς τους σκοπούς του
Σωµατείου και ενέργειες που καταστρατηγούν τα συµφέροντά του.
β) Για παραβίαση των όρων του καταστατικού του Σωµατείου ή αθέµιτη
παρεµπόδιση εκτελέσεως νόµιµων αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου.
γ) Για αδικαιολόγητη και παρατεταµένη καθυστέρηση της ετήσιας
συνδροµής και γενικότερα µη τήρηση των οικονοµικών υποχρεώσεών του.
δ) Για σπουδαίο λόγο.
Γ) Τη διαγραφή αποφασίζει η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών
της Γενικής Συνέλευσης.
∆) Η σχετική καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει την υποχρέωση εντός δέκα (10) ηµερών να
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκτός αν κάποιο έκτακτο γεγονός
εµποδίζει τη σύγκλησή της µέσα στην προαναφερθείσα προθεσµία, οπότε αυτή
θα συγκληθεί το ταχύτερο δυνατόν µετά την άρση του κωλύµατος. Το µέλος που
τελεί υπό κατηγορία δικαιούται και οφείλει να απολογηθεί στην Γενική Συνέλευση
και µπορεί να προσκοµίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να αποδείξει την αθωότητά
του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να
λάβει απόδειξη. Αν δεν παρουσιασθεί, η ποινή επιβάλλεται και χωρίς απολογία.
Άρθρο 7ο
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών
Όλα τα µέλη του Σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και
συγκεκριµένως έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

∆ικαιώµατα
α) Να παρευρίσκονται και να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση του
Σωµατείου, να συζητούν και να εκφράζουν την άποψή τους σχετικώς µε κάθε
ζήτηµα, να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους και να συµµετέχουν στις
ψηφοφορίες για την λήψη αποφάσεων.
β) Να ελέγχουν τις πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να διαβάζουν
πρακτικά και να ενηµερώνονται για τα οικονοµικά του Συλλόγου.
γ) Να αξιώνουν την τήρηση του Καταστατικού, να ψηφίζουν, να εκλέγουν
και να εκλέγονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου και στην Εξελεγκτική
Επιτροπή, εφόσον είναι ταµειακώς ενήµεροι έως και την ηµέρα που διεξάγονται
οι αρχαιρεσίες. Η ταµιακή τακτοποίηση µπορεί να γίνει και κατά την ηµέρα των
αρχαιρεσιών.
δ) Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των
σκοπών του Συλλόγου µε έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, που είναι υποχρεωµένο να απαντήσει σε
αυτήν την πρόταση.
ε) Να συµµετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα και εκδήλωση που
διοργανώνει το Σωµατείο.
Υποχρεώσεις
α) Να καταβάλλουν το εφάπαξ ποσόν της εγγραφής τους και την ετήσια
τακτική εισφορά τους, καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που θα τους επιβληθεί µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου. Η εκπλήρωση της
υποχρέωσης αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του
δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
β) Να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και
προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ) Να εργάζονται και να βοηθούν την πραγµάτωση των σκοπών του
Συλλόγου, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό, αποφεύγοντας να προσδίδουν
κοµµατικό χρώµα στις ενέργειές τους και εξαιρώντας τον Σύλλογο από τέτοιου
είδους διαµάχες.
δ) Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους
σκοπούς και τα συµφέροντα του Σωµατείου ή παρεµποδίζει την εκτέλεση ων
αποφάσεων των οργάνων του Σωµατείου.
ε) Να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε δικαίωµα λόγου.
στ) Να συµµετέχουν ενεργώς στις κάθε είδους δραστηριότητες και
εκδηλώσεις του Σωµατείου.
Άρθρο 8ο
Όργανα του Σωµατείου
Τα όργανα του Σωµατείου είναι τα ακόλουθα:
α) Το επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο
β) Η εξελεγκτική Επιτροπή
γ) Η Γενική Συνέλευση των Μελών
Άρθρο 9ο

∆ιοικητικό Συµβούλιο και αρµοδιότητές του
Α) Ο Σύλλογος διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
αναδεικνύεται µε µυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των µελών. Μαζί
µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωµατικά µέλη για
την αναπλήρωση των αποχωρούντων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την
εκλογή του, µε πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντος, κατά σειρά ψήφων,
συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από
την εκλογή των µελών του µε µυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και τρία (3) απλά µέλησυµβούλους. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής και µετά την
παρέλευση της διετίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παύει και διενεργούνται
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο
16 του παρόντος Καταστατικού.
Β) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή διαγραφής µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου η αντικατάστασή του γίνεται από τα εκλεγέντα
αναπληρωµατικά µέλη, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από την συµπλήρωσή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα κατά
τα ως άνω.
Γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως και βρίσκεται σε απαρτία
εφόσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) µέλη και αποφασίζει µε την
πλειοψηφία των παρόντων µελών του. ∆εν επιτρέπεται στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου η αποχή από την ψηφοφορία. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η
εκπροσώπηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε εξουσιοδότηση, παρά
µόνον αυτοπρόσωπη παράσταση των µελών. Η ψήφος του Προέδρου δεν
υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.
∆) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικώς µία (1) φορά τον µήνα
και εκτάκτως κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει επιβεβληµένο ή όταν το
ζητήσουν τρία (3) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγγράφως από τον Πρόεδρο
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ε) Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολογήτως
από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του εκπίπτει αυτοµάτως από το αξίωµά
του και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να αναπληρώσει τη θέση του
κατά τα ανωτέρω στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση.
ΣΤ) Στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνονται:
1)
Η διοίκηση του Σωµατείου, η διαχείριση των υποθέσεων και της
περιουσίας του κατά τον νόµο και το Καταστατικό, η φροντίδα για την επίτευξη
του σκοπού του, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος και η εν γένει
εφαρµογή του Καταστατικού.
2)
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η κατάρτιση της ηµερήσιας
διάταξης, η τήρηση των βιβλίων του Σωµατείου, η εκτέλεση των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης, η εφαρµογή του Καταστατικού και η επιβολή των
πειθαρχικών ποινών που αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
3)
Ο καθορισµός του ποσού της ετήσιας τακτικής εισφοράς, της
εισφοράς κατά την εγγραφή νέου µέλους, καθώς και του ποσού της τυχόν
έκτακτης εισφοράς.

4)
Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής νέου µέλους στο
Σωµατείο, η σύνταξη εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Σωµατείου και η
υποβολή αυτού στην Γενική Συνέλευση των µελών προς έγκριση.
5)
Η ίδρυση γραφείων και εκτός της έδρας του Σωµατείου.
6)
Ο διορισµός και η απόλυση του έµµισθου υπαλληλικού
προσωπικού του Σωµατείου, ο καθορισµός των καθηκόντων, των αµοιβών και
του χρόνου διάρκειας των συµβάσεων εργασίας τού ως άνω προσωπικού,
καθώς και η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε αυτό, η ανάθεση έργων µε αµοιβή
και η σύναψη συµβάσεων µε σκοπό την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Σωµατείου.
7)
Η
υποβολή
ετησίου
ισολογισµού,
απολογισµού
και
προϋπολογισµού στην Γενική Συνέλευση των µελών και η ενασχόληση µε κάθε
θέµα που αφορά την λειτουργία και την εν γένει δραστηριότητα του Σωµατείου,
εκτός από τα ζητήµατα για τα οποία σύµφωνα µε τον νόµο και το Καταστατικό
είναι αρµόδια η Γενική Συνέλευση.
Ζ) Τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρακολουθούν µε
δικαίωµα λόγου και όσα τακτικά ή επίτιµα µέλη το επιθυµούν.
Η) Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η λήψη των οποίων
αποτελεί κατά τον νόµο ή το Καταστατικό αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης των µελών είναι ανίσχυρες και αυτοµάτως άκυρες. Στην ανωτέρω
περίπτωση, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία ψήφισαν υπέρ αυτών
των αποφάσεων, διαγράφονται από µέλη του Συλλόγου.
Θ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου υποχρεούται σε λογοδοσία
προς τη Γενική Συνέλευση των µελών.
Άρθρο 10ο
Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος
1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον των ∆ικαστηρίων, κάθε
διοικητικής ή άλλης Αρχής και κάθε τρίτου. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκαλεί µέσω του Γενικού Γραµµατέα τα µέλη του
Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, υπογράφει τα πρακτικά του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και όλα τα έγγραφα, συµβόλαια, συνοµολογεί δάνεια και γενικώς
συµβάλλεται για λογαριασµό του Σωµατείου, εντέλλεται την πληρωµή δαπανών,
υπογράφει τα απαιτούµενα χρηµατικά εντάλµατα, συντάσσει µαζί µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τον προϋπολογισµό, τον ισολογισµό και τον απολογισµό και
υποβάλλει αυτούς στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, φροντίζει για την ακριβή
τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού, διευθύνει την συζήτηση µεταξύ των
µελών, είναι υπεύθυνος για την οµαλή διεξαγωγή της και δίνει ή αφαιρεί τον λόγο
στους αιτούντες όσες φορές το κρίνει επιβεβληµένο.
2) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο µε τις
ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Τον Αντιπρόεδρο κωλυόµενο αναπληρώνει ο
Γενικός Γραµµατέας.
3) Η θητεία του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.
Άρθρο 11ο
Γενικός Γραµµατέας

Ο Γενικός γραµµατέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία,
φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, διενεργεί, ενηµερώνει και
φυλάσσει την αλληλογραφία, τηρεί το Μητρώο των µελών, λαµβάνει και προωθεί
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των µελών και
παρακολουθεί την νοµοθεσία των συλλόγων-σωµατείων. Τηρεί, συντάσσει και
υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα πρακτικά του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και όλα τα έγγραφα, καταρτίζει µαζί µε τον Πρόεδρο την
ηµερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων και υπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε
εξερχόµενο έγγραφο.
Αν ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει
οποιοδήποτε απλό µέλος-σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ίδιες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα.
Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.
Άρθρο 12ο
Ταµίας
Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και
τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχείρισης.
Κάθε έξι (6) µήνες συντάσσει και υποβάλλει κατάσταση εσόδων-εξόδων
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο τέλος εκάστου οικονοµικού έτους τον
απολογισµό του Σωµατείου. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο οικονοµικό έτος αρχίζει από
την σύσταση του Σωµατείου και λήγει στις 31.12.2012.
Ο Ταµίας εισπράττει τις τακτικές ετήσιες εισφορές των µελών και κάθε
άλλη εισφορά και διενεργεί κάθε είδους εισπράξεις και πληρωµές µε διπλότυπες
αποδείξεις και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα έγγραφα της οικονοµικής
διαχείρισης.
Για κάθε δαπάνη αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και κάθε δαπάνη
πραγµατοποιείται µε ένταλµα πληρωµής που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο
Ταµίας.
Ο Ταµίας µπορεί να έχει στην κατοχή του χρηµατικό ποσόν διακοσίων
(200,00) ευρώ κατά ανώτατο όριο για τυχόν επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου
και κάθε ποσόν που υπερβαίνει το ως άνω ποσόν και είναι σχετικό µε τη
διαχείριση του Συλλόγου οφείλει να το καταθέσει σε Τράπεζα επ’ ονόµατι του
Σωµατείου. Εκταµιεύσεις οποιουδήποτε ποσού από τον τραπεζικό λογαριασµό
του Σωµατείου θα διενεργούνται από τον Ταµία µε ένταλµα πληρωµής
υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ταµία.
Για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου ο Ταµίας ελέγχεται
από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Είναι προσωπικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων και για κάθε
πληρωµή που ενήργησε χωρίς ένταλµα ή χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και γενικώς για οποιαδήποτε ανωµαλία στην διαχείριση του Ταµείου.
Τον Ταµία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα από τα απλά
µέλη-συµβούλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο και τον
Γενικό Γραµµατέα. Το απλό µέλος-σύµβουλο αυτό το ορίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

Η θητεία του Ταµία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.
Άρθρο 13ο
Εξελεγκτική επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κάθε δύο (2) έτη από την Γενική
Συνέλευση του Σωµατείου και την αποτελούν τρία (3) εκλεγµένα µέλη και ένα (1)
αναπληρωµατικό µέλος.
Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τακτικής
είσπραξης των πόρων, το νόµιµο των δαπανών που έγιναν και ο έλεγχος της
οικονοµικής διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση
λεπτοµερή έκθεσή της σχετικά µε την διαχείριση, µαζί µε τα συµπεράσµατα και
τις υποδείξεις της στην Γενική Συνέλευση των µελών.
Άρθρο 14ο
Γενική Συνέλευση και αρµοδιότητές της
Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του
Σωµατείου και έχει αρµοδιότητα για κάθε θέµα λειτουργίας και δράσεώς του που
δεν έχει ανατεθεί από τον νόµο ή το Καταστατικό του σε άλλα όργανα.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου και την Εξελεγκτική
Επιτροπή και αποφασίζει αν είναι αναγκαίο να ιδρυθούν ειδικές οµάδες εργασίας
για να επιληφθούν συγκεκριµένων θεµάτων.
β) Εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα του Σωµατείου και τις ενέργειές τους,
και µε απόφασή της απαλλάσσει αυτά ή τα µέλη τους από τα καθήκοντά τους.
γ) Εγκρίνει ή όχι τον απολογισµό εργασιών και τη δικαιοδοσία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον ετήσιο προϋπολογισµό, τον ισολογισµό εσόδων και
την έκθεση εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Αποφαίνεται για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου.
ε) Αποφαίνεται για τη διάλυση του Σωµατείου.
στ) Αποφαίνεται για την διαγραφή µέλους του Συλλόγου ή µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατόπιν προτάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.
ζ) Ανακηρύσσει τα επίτιµα µέλη του Συλλόγου.
η) Αποφαίνεται για την συµµετοχή ή αποχώρηση του Συλλόγου σε
ανώτερα όργανα (Οµοσπονδίες κ.λπ.) µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
των παρόντων µελών.
θ) Αποφαίνεται για κάθε άλλο θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν
Καταστατικό ή δεν είναι της αρµοδιότητας άλλου οργάνου του Σωµατείου.
Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα ταµειακώς
τακτοποιηµένα µέλη του Σωµατείου. Για τον καθορισµό της απαρτίας και της
εκάστοτε απαιτούµενης πλειοψηφίας λαµβάνονται υπόψη µόνο τα ταµειακώς
τακτοποιηµένα µέλη. Η εκπλήρωση των ταµειακών υποχρεώσεων αποτελεί
προϋπόθεση για την συµµετοχή στις συνελεύσεις και την άσκηση του
δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 15ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία - Λήψη αποφάσεων
Α) Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει µέσα σε τρεις (3) µήνες
από την εγγραφή του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Έως τη σύγκλησή της,
ο Σύλλογος θα διοικείται από την πενταµελή Προσωρινή ∆ιοίκηση που εξελέγη
από τα ιδρυτικά µέλη και έχει αρµοδιότητες: 1) τη φροντίδα για τη σύσταση του
Σωµατείου, 2) την αντιµετώπιση των πρώτων αναγκών και την οργάνωση των
πρώτων δραστηριοτήτων και 3) τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής
Συνέλευσης του Συλλόγου.
Β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τακτικώς,
σε χώρο που ανευρίσκει από παραχώρηση ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού φορέα, ή
µισθώνει ειδικά για την Γενική Συνέλευση µε απόφασή του το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µια φορά τον χρόνο τον µήνα Φεβρουάριο και εκτάκτως κάθε φορά
που θα το θεωρήσει αναγκαίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή µετά από αίτηση του
ενός τετάρτου (1/4) των τακτικών τακτοποιηµένων ταµειακώς µελών, στην οποία
αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέµατα. Στην δεύτερη
περίπτωση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. Αν
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αδρανεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση µπορεί να
συγκληθεί απευθείας από το σύνολο των µελών του Συλλόγου ή από τα τρία (3)
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να γνωστοποιήσει στα µέλη
του Συλλόγου τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οκτώ (8) ηµέρες πριν αν
πρόκειται για τακτική και πέντε (5) ηµέρες πριν αν πρόκειται για έκτακτη, µε
οποιοδήποτε µέσον (email, µήνυµα από κινητό, επιστολή, φαξ κ.λπ.), ακόµη και
προφορικώς. Εάν η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιευθεί σε µηνιαίο
περιοδικό ειδικού τύπου πανελλήνιας κυκλοφορίας µε κύριο αντικείµενο τον
αθλητισµό και την φυσική άσκηση/τρέξιµο οκτώ (8) ηµέρες πριν τη συνεδρίασή
της, θεωρείται ότι αυτή έχει εγκύρως γνωστοποιηθεί στα µέλη. Απόφαση πάνω
σε θέµα που δεν αναφέρεται στην ηµερήσια διάταξη ή δεν έχει γνωστοποιηθεί
στα µέλη είναι άκυρη.
Γ) Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα
περισσότερα από τα µισά τακτικά και ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη. Εάν δεν
επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την ίδια ηµέρα και ώρα της
επόµενης εβδοµάδος χωρίς νέα ειδοποίηση και συνεδριάζει εγκύρως οσαδήποτε
µέλη και αν παρίστανται.
Ειδικά για την εξέταση θεµάτων που αφορούν τη διάλυση του Σωµατείου
και την τροποποίηση του Καταστατικού, η απαρτία λογίζεται όταν είναι παρόντα
τα µισά τουλάχιστον οικονοµικώς ενήµερα µέλη, απαιτείται δε η πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών.
∆) Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Ε) Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και πραγµατοποιούνται µε την ανάταση
του χεριού. Μυστικές είναι οι ψηφοφορίες µόνο για την εκλογή ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, για ζητήµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, για έγκριση
λογοδοσίας και απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µέλους του, διαγραφή

µέλους και όταν το αντικείµενό τους αφορά προσωπικό ζήτηµα. Κάθε ψηφοφορία
για τα θέµατα που αναφέρονται ανωτέρω είναι άκυρη εάν δεν είναι µυστική.
ΣΤ) Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει στην τακτική ετήσια
σύνοδό της για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικά
αλλιώς, από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Ζ) Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, αφού λάβει γνώση των
πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απαλλάσσει της ευθύνης τα µέλη του
και εγκρίνει ή όχι τον απολογισµό του οικονοµικού έτους που πέρασε και τον
προϋπολογισµό του αρχοµένου οικονοµικού έτους.
Η) Η Τακτική Γενική Συνέλευση προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την εκλογή
παράλληλα τόσο του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου όσο και της νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής κάθε δύο (2) έτη.
Θ) Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί
σαν σώµα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουµένως έκτακτη Γενική
Συνέλευση και να φέρει σε αυτήν το θέµα της παραίτησής του. Η έκτακτη αυτή
Γενική Συνέλευση διεξάγεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη απαρτίας σε
αυτήν.
Ι) Το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να
προσβληθεί µέσα στις προθεσµίες που ορίζει ο Νόµος µε ένσταση που
κατατίθεται ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου της περιφέρειας στην οποία
υπάγεται το Σωµατείο.
Άρθρο 16ο
Αρχαιρεσίες
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τόσο του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
όσο και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται την ίδια ηµέρα παράλληλα
κάθε δύο (2) έτη.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε τη µέριµνα τριµελούς εφορευτικής
επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και φροντίζει για τη νόµιµη
και σύµφωνη µε τους όρους του Καταστατικού διεξαγωγή των εκλογών και για
την τήρηση της τάξης σε αυτές. Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να έχει
συντελεστεί πέντε (5) ηµέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών. Τα ονόµατα των
υποψηφίων τόσο για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσο και για την Εξελεγκτική
Επιτροπή καταχωρίζονται σε κοινά ψηφοδέλτια, τα οποία παραδίδονται µαζί µε
τον φάκελο στα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. Το εφαρµοζόµενο κατά τις
αρχαιρεσίες αυτές εκλογικό σύστηµα είναι το πλειοψηφικό. Εκλέγονται κατά
σειρά αυτοί που λαµβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτιµήσεως. Οι
εκλογείς έχουν το δικαίωµα να θέσουν έως δύο (2) σταυρούς για την Εξελεγκτική
Επιτροπή δίπλα στα ονόµατα των υποψηφίων. Η ψηφοφορία γίνεται µε βάση το
βιβλίο µελών και είναι µυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
Οι πρώτες αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν εντός τριών (3) µηνών από την
εγγραφή του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Άρθρο 17ο
Τροποποίηση Καταστατικού – ∆ιάλυση Σωµατείου

α) Το Καταστατικό τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση έπειτα από
σχετική πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ενός πέµπτου (1/5) των
τακτικών και ταµειακώς ενήµερων µελών του Σωµατείου. Για την λήψη της
σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία των µισών τουλάχιστον οικονοµικώς
τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των παρόντων.
β) Η διάλυση του Σωµατείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση
που συγκαλείται ειδικώς για τον σκοπό αυτό µε την ανωτέρω, όπως αναφέρεται
στο 17.α, απαρτία και πλειοψηφία. Η σχετική απόφαση ορίζει και τον τρόπο για
την εκκαθάριση και τη διάθεση της περιουσίας του Σωµατείου. Το Σωµατείο
διαλύεται για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 105 ΑΚ µε δικαστική
απόφαση.
Άρθρο 18ο
Πειθαρχικές ποινές
Κάθε µέλος του Σωµατείου ή της διοίκησής του που παραβαίνει τον νόµο
ή το Καταστατικό υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις που συνίστανται σε
προφορική ή έγγραφη επίπληξη, σε προσωρινή απαγόρευση συµµετοχής στις
δραστηριότητες του Σωµατείου ή σε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
αποβολή από τη διοίκηση ή διαγραφή από το Σωµατείο, ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της παραβάσεως. Τις ανωτέρω πειθαρχικές ποινές αποφασίζει και
επιβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε εξαίρεση την πειθαρχική ποινή της
αποβολής ή διαγραφής µέλους του Σωµατείου, για την οποία το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο προβαίνει σε πρόταση και στην συνέχεια αποφασίζει η Γενική
Συνέλευση. Ως επιβαρυντικές περιπτώσεις θεωρούνται η υπαίτια πράξη ή
παράλειψη των διατάξεων της νοµοθεσίας του Σωµατείου από µέλος του
Σωµατείου ή από τη διοίκησή του, η τέλεση αδικηµάτων του κοινού Ποινικού
∆ικαίου ή ειδικών διατάξεων που έχουν σχέση µε τον Αθλητισµό (φαινόµενα
ντόπινγκ (doping), βίας, βανδαλισµών, χρηµατισµού κ.λπ.) και οι συκοφαντικές
διαδόσεις που βλάπτουν τα συµφέροντα του Σωµατείου. Κατά της αποφάσεως
της Γενικής Συνέλευσης ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αποβολή µέλους από
το Σωµατείο ή από τη διοίκησή του για πειθαρχικούς λόγους µπορεί να ασκηθεί
από τον ενδιαφερόµενο η προβλεπόµενη κατά το άρθρο 88 ΑΚ προσφυγή στον
πρόεδρο των πρωτοδικών.
Άρθρο 19ο
Κίνηση και εκµετάλλευση περιουσίας
Η από τον Σύλλογο κτήση από επαχθή αιτία ακινήτων γίνεται πάντα µε
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µελών. Η εκµετάλλευση της περιουσίας του
Σωµατείου δεν µπορεί σε κάθε περίπτωση να συνεπάγεται την ανάµιξή του σε
κερδοσκοπική επιχείρηση.
Άρθρο 20ο
Κληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές

1. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρίτων γίνονται δεκτές µε έγκριση της
συνέλευσης των µελών, που παρέχεται µε πλειοψηφία των µισών τουλάχιστον
παρόντων µελών.
2.
Κληρονοµίες που καταλείπονται στο Σωµατείο γίνονται δεκτές
πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
3. Κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωµατείου για ορισµένο
σκοπό τελούν υπό την ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισµού του
Σωµατείου και οι τυχόν πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται
αποκλειστικώς κατά τους όρους που τίθενται από τον διαθέτη ή τον δωρητή.
4. Οι δωρεές προς το Σωµατείο γίνονται επωνύµως.
Άρθρο 21ο
Προσωπικό
Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του και µέσα
στο πλαίσιο των υπαρχόντων οικονοµικών δυνατοτήτων του, το Σωµατείο µπορεί
να συνάπτει µε τρίτους, εταίρους ή µη, συµβάσεις εργασίας και έργου. Η σύναψη
των συµβάσεων αυτών, καθώς και η λύση ή η καταγγελία τους, θα κρίνεται
αποκλειστικώς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σε καµία περίπτωση δεν θα επιβαρύνεται–χρεώνεται ο Σύλλογος από το
∆Σ σε µελλοντικές οικονοµικές εκκρεµότητες-χρέη.
Άρθρο 22ο
Προϋπολογισµός
Τον Ιανουάριο εκάστου έτους θα συντάσσεται από τον Ταµία του
Σωµατείου ο ισολογισµός του προηγούµενου οικονοµικού έτους και θα
προτείνεται ο προϋπολογισµός του εποµένου. Ο ισολογισµός και ο
προϋπολογισµός θα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των µελών µε
απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων µελών.
Άρθρο 23ο
Τα βιβλία του Σωµατείου
Το Σωµατείο τηρεί υποχρεωτικώς τα ακόλουθα βιβλία:
α) Βιβλίο (µητρώο) µελών
β) Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
γ) Πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δ) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
ε) Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων
στ) Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων
Άρθρο 24ο
Εσωτερικός κανονισµός
Θέµατα του Σωµατείου, τα οποία ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία του
και στις επιµέρους δραστηριότητές του, µπορούν να ρυθµίζονται από τον
εσωτερικό κανονισµό, που θα αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των
µελών µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων
µελών.

Άρθρο 25ο
Παραρτήµατα
Το Σωµατείο µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα-γραφεία σε διάφορες
περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Άρθρο 26ο
Σφραγίδα – Σηµαία – Χρώµατα – Εορτή Σωµατείου
Το Σωµατείο έχει δική του σφραγίδα σχήµατος στρογγυλού που φέρει
περιµετρικά την επωνυµία του Σωµατείου και το έτος ίδρυσής του. Το ίδιο ισχύει
και για τη σηµαία του. Τα χρώµατα του Σωµατείου είναι: το µπλε, το πράσινο και
το λευκό.
Ως εορτή του Σωµατείου ορίζεται η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του
Συλλόγου.
Άρθρο 27ο
Στην περίπτωση που µέλος του Συλλόγου αποδειχθεί να λειτουργεί µε
δόλο και ενδεικτικώς να έχει χρησιµοποιήσει ουσίες ντόπινγκ ή να έχει τερµατίσει
αγώνα χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα, αυτοµάτως θα παραπέµπεται στην
Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκαλείται εκτάκτως προκειµένου να αποφασίσει
για την οριστική διαγραφή του µέλους από το Σωµατείο.
Άρθρο 28ο
Για κάθε άλλο θέµα, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό,
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας που αφορούν τα
σωµατεία και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου.
Άρθρο 29ο
Η ονοµασία «Ευκλής» δόθηκε στον Σύλλογο τιµητικά, καθώς ο Ευκλής
ήταν ο µαραθωνοδρόµος που, αµέσως µετά τη νικηφόρο µάχη του Μαραθώνα
επί των Περσών το 490 π.Χ., κάλυψε την απόσταση από τον Μαραθώνα στην
Αθήνα για να αναγγείλει το χαρµόσυνο µήνυµα «ΧΑΙΡΕΤΕ ΝΙΚΩΜΕΝ» πριν
ξεψυχήσει (Πλούταρχος, Ηθικά 347).
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι εννέα άρθρα, εγκρίθηκε
σήµερα, 14-07-2011 από τα παρακάτω υπογράφοντα ιδρυτικά µέλη και θα
ισχύσει από την εγγραφή του Σωµατείου στα τηρούµενα βιβλία των Σωµατείων
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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