ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία

ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’
Ίδρσζη - Έδρα - κοπός
ο

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδξχεηαη αζιεηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ»
θαη ζε ζπληνκνγξαθία «.Β.Α.Δ» θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε αιινδαπνχο «ASSOCIATION OF VΔΣΔRΑΝ
TENNIS ΡLΑYΔRS OF GREECE» θαη ζε ζπληνκνγξαθία «A.V.T.P.G».
ΑΡΘΡΟ 2ο
α. Σν σκαηείν έρεη δηθή ηνπ ζθξαγίδα, κε ηελ νπνία ζθξαγίδνληαη φια ηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ. Η
ζθξαγίδα έρεη γχξσ ηεο ηηο ιέμεηο «ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ», θαη ζην
κέζνλ ην έκβιεκα, πνπ ζα είλαη ζπξεφο κε ρξψκαηα άζπξν-κπιε θαη κηα ξαθέηα ζην κέζνλ.
β. Γηα έγγξαθα πνπ απνζηέιινληαη ζην εμσηεξηθφ ε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ ζα έρεη ηελ επσλπκία ηνπ
σκαηείνπ εηο ηελ Αγγιηθή γιψζζα σο εμήο: «ASSOCIATION OF VETERAN TENNIS PLAYERS OF
GREECE» θαη αληίζηνηρα ην παξαπάλσ έκβιεκα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Έδξα ηνπ σκαηείνπ νξίδεηαη ε Αζήλα.
ΑΡΘΡΟ 4ο
θνπφο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαηξίζεσο (ΣΔΝΙ) κεηαμχ
βεηεξάλσλ, πξψελ Αζιεηψλ ή φρη ζηελ Διιάδα ή θαη ζην εμσηεξηθφ, ε θαιιηέξγεηα ηνπ θηιάζινπ
πλεχκαηνο θαη ηεο αζιεηηθήο ηδέαο κε ηελ ρξήζε ηεο γπκλαζηηθήο θαη αγσληζηηθήο αζθήζεσο ησλ κειψλ
ηνπ πξνο δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ γεληθφηεξα θαη ηεο αληηζθαηξίζεσο εηδηθφηεξα. ε νξγάλσζε θνηλσληθψλ
εθδειψζεσλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο πνπ λα απνβιέπεη ζηελ ζχζθημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ
κειψλ, ε νξγάλσζε καζεκάησλ θαη δηαιέμεσλ κε ζέκα ηελ αληηζθαίξηζε, ε νξγάλσζε αγψλσλ κε
ζπκκεηνρή θαη άιισλ νκάδσλ βεηεξάλσλ αληηζθαηξηζηψλ απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, ε νξγάλσζε,
ζπληνληζκφο θαη επίβιεςε δηεζλψλ πξσηαζιεκάησλ αληηζθαηξίζεσο «ΣΔΝΙ» βεηεξάλσλ ζηελ Διιάδα
θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ ιήςε παληφο κέηξνπ πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ δηάδνζε κεηαμχ βεηεξάλσλ ησλ
ηδεσδψλ ηεο αζιεηηθήο ηδέαο, ηνπ επγελνχο αληαγσληζκνχ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο πνπ
είλαη απαξαίηεηνη ζηνπο ζηίβνπο ηνπ Σέληο.
Η αλάπηπμε ησλ αηζζεκάησλ ηεο επγελνχο άκηιιαο θαη ηεο άζιεζεο θαη θηιίαο κεηαμχ αηφκσλ δηαθφξσλ
ειηθηψλ, θνηλσληθήο - επαγγεικαηηθήο ηάμεσο θαη αιινδαπψλ.
Η νξγάλσζε έμσ-αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ ςπραγσγία ησλ κειψλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
δεκηνπξγία ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ζπλέρηζεο ηεο εληαηηθήο ζσκαηηθήο άζιεζεο ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη
ζε ειηθία πνπ ζα ηνπο ραξαθηήξηδε βεηεξάλνπο ηνπ αζιεηηζκνχ.
Πξνο επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, ζα επηδησρζεί ε απφθηεζε ηδηφθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ
δεκηνπξγία γεπέδσλ, απνδπηεξίσλ αηζνπζψλ ςπραγσγίαο, δηαιέμεσλ ή ζπλαληήζεσο ησλ κειψλ θαη ν
εμνπιηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κε ηα αλαγθαία φξγαλα ςπραγσγίαο θαη εθγπκλάζεσο. ε κίζζσζε
ηέηνησλ ρψξσλ θαζψο θαη ε πξφζιεςε εηδηθεπκέλσλ πξνπνλεηψλ ή γπκλαζηψλ γηα ηελ παξάδνζε
καζεκάησλ Σέληο ζηα κέιε ηνπ σκαηείνπ.
Δπίζεο πξνο επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ζα επηδησρζεί ε ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ σκαηείνπ
κε άιιεο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ ην απηφ, ζπγγελέο ή παξεκθεξέο αληηθείκελν, ζηελ Διιάδα ή θαη ζην
εμσηεξηθφ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη (Δγγραθή - Γιαγραθή Μελών) - Πόροι
ΑΡΘΡΟ 5ο
Μέιε ηνπ σκαηείνπ εγγξάθνληαη, αλεμαξηήησο θχιινπ, άηνκα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 35ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο, θαη κφλν.
Η ζπκπιήξσζε ηνπ έηνπο απηνχ, αξθεί κφλν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο αηφκνπ πνπ αζρνιείηαη ή ζέιεη λα
αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκφ σο βεηεξάλνπ.
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Πξνο απφδεημε ηεο εκεξνκελίαο γελλήζεσο αξθεί ε επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, δηαβαηεξίνπ ή
άιινπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σν σκαηείν πεξηιακβάλεη Σαθηηθά θαη Δπίηηκα Μέιε.
α. Σαθηηθά Μέιε ηνπ σκαηείνπ γξάθνληαη άηνκα - θίιαζινη αλεμαξηήησο θχινπ, ηζαγέλεηαο, εζληθφηεηαο
ή άιιεο πξνυπνζέζεσο, πιελ ηεο πξνυπνζέζεσο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 35ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο
φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη ρσξίο θακία δηάθξηζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο, είηε έρνπλ αζρνιεζεί κε
ηελ αληηζθαίξηζε ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα (αζιεηή, παξάγνληα θιπ.).
β. Δπίηηκα Μέιε. Ο ηίηινο ηνπ Δπίηηκνπ Μέινπο ηνπ σκαηείνπ απνλέκεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ζαλ έλδεημε ηηκήο ζε άηνκα πνπ δηαπξέπνπλ ζηελ πλεπκαηηθή, επηζηεκνληθή,
θαιιηηερληθή ή θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ, ή ηεο αιινδαπήο, πνπ ηπρφλ έρνπλ πξνζθέξεη ή ζα
πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζην σκαηείν ή ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
παγθνζκηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ ιφγσ εηδηθψλ γλψζεψλ ηνπο.
Σα Δπίηηκα Μέιε δελ πιεξψλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή ζην σκαηείν θαη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ
θαη ηνπ εθιέγεζζαη.
γ. Οη ζπγθεληξνχληεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζαλ ηαθηηθά
ή επίηηκα Μέιε κεηά απφ αίηεζή ηνπο πξνο ην σκαηείνπ θαη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην
Καηαζηαηηθφ, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο αλαθνηλψζεηο, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο
ηνπ σκαηείνπ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί σκαηείσλ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ σκαηείνπ άηνκν πνπ έρεη ζηεξεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, θαζψο θαη άηνκν πνπ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα παξάβαζε
ηνπ πνηληθνχ θψδηθα ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σα ηαθηηθά Μέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ.
Δπηπιένλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ηελ ηαθηηθή ζπλδξνκή ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ σκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΩΝ
Παχνπλ λα είλαη ηαθηηθά Μέιε ηνπ σκαηείνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ:
α. Όζνη ππνβάιινπλ έγγξαθε παξαίηεζε θαη
β. Όζνη θαζπζηεξνχλ ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο αδηθαηνιφγεηα γηα δχν ρξφληα.
Όζα Μέιε απνρσξνχλ ή δηαγξάθνληαη απφ ην σκαηείν δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία
ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οη Πφξνη ηνπ σκαηείνπ πξνέξρνληαη απφ:
α. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ Μειψλ ηνπ
β. Σελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ Μειψλ ηνπ
γ. Σηο θάζε θχζεσο δσξεέο ή επηρνξεγήζεηο
δ. Σηο έθηαθηεο εηζθνξέο, θαη
ε. Σν πξντφλ ησλ εθδειψζεσλ ηνπ σκαηείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ εζφδσλ απφ δηαθεκίζεηο ή άιιεο
αηηίεο.
Σα Σαθηηθά Μέιε πιεξψλνπλ ππνρξεσηηθά ζην σκαηείν:
1. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο πνπ ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ην Γ..
2. Σελ εηήζηα ζπλδξνκή πνπ ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ην Γ.., θαηά κήλα Ιαλνπάξην σο Μάξηην θάζε
ρξφλν.
Σα παξαπάλσ πνζά κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
3. Σηο έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ ηνπ
σκαηείνπ ην χςνο ησλ νπνίσλ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ κφλν ηα ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλα Μέιε.
Σν δηθαίσκα απνθηνχλ πάιη ηα Μέιε κεηά απφ πιεξσκή ηεο νθεηιήο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΜΔΛΩΝ - ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΠΟΙΝΔ
ΑΡΘΡΟ 11ο
Σα Μέιε ηνπ πιιφγνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ην Καηαζηαηηθφ, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ ήζειε
πξνθχςεη, θαη ηνπο Νφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα επηδεηθλχνληεο
άςνγε ζπκπεξηθνξά ζηα πιαίζηα ηεο Αζιεηηθήο Ιδέαο ησλ Κνηλσληθψλ ρέζεσλ ησλ αηφκσλ κέζα ή έμσ
απφ ηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, θαηά ηηο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ θ.ιπ.
Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ παξαπάλσ, αιιά θαη ηδηαίηεξα ε επίδεημε αληηαζιεηηθήο / αληηθνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο. ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ κεηαμχ ησλ Μειψλ, ζπληζηά
Πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη ζα ζπλεπάγεηαη ηηο παξαθάησ πνηλέο.
1. Δπίπιεμε
2. Έγγξαθε Δπίπιεμε
3. Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ, αγψλεο θ.ιπ. κέρξη 1 ρξφλν θαη
4. Οξηζηηθή Γηαγξαθή.
Η Πεηζαξρηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ην Γ.. ην νπνίν θαη κπνξεί λα επηβάιιεη πνηλέο, απφ επίπιεμε κέρξη
θαη πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ 2 κελψλ.
Η απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία, αθνχ πξνεγνπκέλσο θιεζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη ζε απνινγία ή
ελ πάζε πεξηπηψζεη πξνο παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ δηεπθξηλίζεσλ.
Γηα παξαπηψκαηα ησλ Μειψλ πνπ επηζχξνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. πνηλή πέξαλ ηνπ πξνζσξηλνχ
απνθιεηζκνχ ησλ δχν κελψλ θαη κέρξη πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ κέρξη 2 ρξφλσλ, απαηηείηαη απφθαζε
εηδηθνχ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζπγθαιείηαη επηκειεία ηνπ Γ.. θαη. ην νπνίν απνηειείηαη απφ 18
Μέιε, εθ ησλ νπνίσλ 9 ηα Μέιε ηνπ Γ.. θαη 9 πνπ εθιέγνληαη κε θιήξσζε απφ ηνλ θαηάινγν ησλ Μειψλ.
Οη απνθάζεηο ηνπ εηδηθνχ απηνχ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ
παξφλησλ Μειψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο θιεζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη ζε απνινγία ή πξνο παξνρή ησλ
απαηηνχκελσλ δηεπθξηλίζεσλ.
Γηα παξαπηψκαηα ηέινο ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ή
πνηλή πέξαλ ηνπ πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ ηνπ Μέινπο κέρξη 2 ρξφληα φπσο παξαπάλσ πξνβιέπεηαη, ε
ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κεηά πξφηαζε ηνπ Γ..

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'
Γιοικηηικό σμβούλιο - Καθήκονηα και Τποτρεώζεις
ο

ΑΡΘΡΟ 12
Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηα ηαθηηθά Μέιε ηνπ
σκαηείνπ ζε εληαίν ή ζε πιείνλα ςεθνδέιηηα, κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη κεηά
ζρεηηθή πιεηνςεθία.
Μαδί κε ην Γ.. εθιέγνληαη θαη 3 αλαπιεξσκαηηθά Μέιε. Η ζεηεία ηνπ Γ.. είλαη δχν (2) ρξφληα.
Η ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα ην Γ.. ζε εληαίν ή πιείνλα ςεθνδέιηηα, γίλεηαη εγγξάθσο ζην Γξακκαηέα
ηνπ σκαηείνπ κέρξη 15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε
ε πεξίπησζε πιεηφλσλ ςεθνδειηίσλ ε ππνςεθηφηεηα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαηά ςεθνδέιηην.
Δηδηθά γηα ην πξψην Γ.. νη ππνςεθηφηεηεο ζα ππνβάιινληαη ζην πξνζσξηλφ
Γ..
Η ζεηεία ηνπ Γ.. είλαη δχν (2) ρξφληα θαη αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ηειεηψλεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
ηνπ αληηζηνίρνπ ρξφλνπ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Μειψλ λα αζθνχλ ηα θαηά ην Καηαζηαηηθφ-θαζήθνληά
ηνπο, αληηθαζίζηαληαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κεηά ζρεηηθή απφθαζε ησλ ελαπνκελφλησλ Μειψλ.
ΑΡΘΡΟ 13ο
α. Σα Μέιε ηνπ Γ.. πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο.
β. Σα Μέιε ηνπ Γ.. δελ ζα δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ιφγσ ηεο απαζρνιήζεψο ηνπο ή γηα ηηο ππεξεζίεο
ηνπο ζην σκαηείν θαη ηηο γεληθφηεξεο ππνζέζεηο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Σν Γ.. ζπλέξρεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξψηνπ επηηπρφληα
θαη εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα
θαη ηνλ Σακία ηνπ.
Σν Γ.. αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη παξαιακβάλεη θαλνληθά κε πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη απφ
ην απεξρφκελν Γ.. ηελ πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ θ.ιπ.
Μέρξη λα αλαιάβεη ην λέν Γ.. ε ππεξεζία αζθείηαη απφ ην παιαηφ.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:
α. Γηνηθεί ην σκαηείν θαη θξνληίδεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ.
β. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο, Γεληθήο πλέιεπζεο.
γ. Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ σκαηείνπ θαη γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο πξνο ηα έμσ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε άιια σκαηεία ή νξγαλψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Δπηκειείηαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ Μειψλ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαζψο θαη ηελ είζπξαμε ησλ
εηζθνξψλ, ζπλδξνκψλ, θαη άιισλ πφξσλ ηνπ σκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ ή φπνπ αιινχ απνθαζίζεη ζρεηηθά, κία θνξά θάζε κήλα
ηνπιάρηζηνλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ή ηνπ Γξακκαηέα θαη είλαη ζε απαξηία φηαλ είλαη
παξφληα 5 ηνπιάρηζηνλ Μέιε ηνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία ησλ παξφλησλ Μειψλ θαη κε πιεηνςεθία.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεηήκαηα ή ζε δεηήκαηα πνπ θάπνην κέινο ηνπ Γ.. έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο ιακβάλνληαη κεηά απφ κπζηηθή ςεθνθνξία.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Όπνην Μέινο ηνπ Γ.. απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ Πέληε ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο δηαγξάθεηαη κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη ν πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο ζηελ ζεηξά εθινγήο.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΔΦΟΡΟΙ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα δηνξίδεη Έθνξν ή Δθφξνπο κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θαη ζα
ππνβάιιεηαη ζηελ πξψηε κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πξνο έγθξηζε.
Ο Έθνξνο ή νη Έθνξνη επηκεινχληαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ, ηελ εππξέπεηα θαη ηάμε ησλ
Μειψλ θαηά ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ πιιφγνπ θαζψο θαη ζηα εληεπθηήξηα - απνδπηήξηα θαη έρνπλ ηε
γεληθή επζχλε θαη θξνληίδα γηα ηελ θχιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο, εηζεγνχληαη δε, ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Η Δπηηξνπή απηή είλαη ηξηκειήο θαη εθιέγεηαη απφ ηα ηαθηηθά Μέιε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο
κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηελ ίδηα εκέξα πνπ γίλεηαη ε εθινγή ηνπ Γ.. θαη έρεη ζεηεία ίδηα κε ηελ ζεηεία ηνπ
Γ .
Πιελ ησλ ηαθηηθψλ Μειψλ ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο εθιέγνληαη γηα ηελ απηή ζεηεία θαη δχν (2)
αλαπιεξσκαηηθά Μέιε.
Η εμειεγθηηθή επηηξνπή ειέγρεη θαη επνπηεχεη ηελ δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ σκαηείνπ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Δηδηθφηεξα ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη θαη ειέγρεη θχξηα ηηο πξάμεηο ηνπ Γ.. θαη ηνπ Σακείνπ ηνπ
σκαηείνπ θαη παξαθνινπζεί αλ απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Νφκν, ην Καηαζηαηηθφ ή ηηο Γεληθέο
πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ
Έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα θαη βηβιία ηνπ σκαηείνπ, θαη λα δεηάεη λα ιακβάλεη γλψζε ηνπ
Σακείνπ ηνπ σκαηείνπ νπνηεδήπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν.
πληάζζεη έθζεζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Γ.. πνπ ηελ ππνβάιιεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη έρεη ην
δηθαίσκα λα ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε φηαλ ζεσξεί φηη δηαθπβεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ σκαηείνπ.
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηεο. ν νπνίνο δηεπζχλεη ηηο
εξγαζίεο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
α. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ην σκαηείν ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο θαη Γηνηθεηηθήο
Αξρήο δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, θαζψο θαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Καιεί δηακέζνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ην Γ.. θαη ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ, ηαθηηθέο ή/θαη
έθηαθηεο, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ησλ πλειεχζεσλ, θαηφπηλ
απνθάζεσο ηνπ Γ.. ή εγγξάθνπ αηηήζεσο ηνπ ελφο πέκπηνπ (1/5) ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ε νπνία νξίδεη
απαξαίηεηα ηα ζέκαηα ηεο ζπδεηήζεσο.
Δηζεγείηαη πξνο ην Γ.. θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαη πξνεδξεχεη θαη δηεπζχλεη
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αξραηξεζίεο
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ή δεηήκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ην Γ.. δίλνληαο ηνλ ιφγν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζ' φπνηνλ ηνλ δεηήζεη θαη
αθαηξψληαο ηνλ απ' φπνηνλ παξεθηξέπεηαη.
β. Γηνξίδεη θαη παχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ σκαηείνπ κεηά απφ απφθαζε ή έγθξηζε ηνπ Γ.., θξνληίδεη γηα
ηελ ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ θαη φια ηα έγγξαθα, γλσζηνπνηήζεηο, αλαθνηλψζεηο θ.ιπ., πξνο ηξίηνπο πνπ ζηέιλεη ην
σκαηείν θαη εηζεγείηαη θάζε κέηξν ή ελέξγεηα πνπ αθνξά ηελ πξφνδν θαη εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ απηψλ
ηνπ σκαηείνπ.
Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηνλ αληηθαζηζηά ν Αληηπξφεδξνο θαη
φηαλ θαη απηφο απνπζηάδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο,
δ. ε πεξίπησζε πνπ απνρσξήζεη ν Πξφεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνπλ λέν Πξφεδξν αθνχ ε θελή
ζέζε ζην Γ.. ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα, ε. Δθζέηεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνλ
απνινγηζκφ ηεο δξάζεσο ηνπ Γ.. θαη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ σκαηείνπ.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ
Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. αλαπιεξψλεη ηνλ απνπζηάδνληα ή θσιπφκελν Πξφεδξν ζε φιεο ηηο
αξκνδηφηεηεο ή θαζήθνληα ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ σκαηείνπ κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ, ηεξεί ηηο
ζθξαγίδεο θαη ην αξρείν ηνπ σκαηείνπ, παξαιακβάλεη ηα πξνο ην σκαηείν απεπζπλφκελα έγγξαθα,
έληππα ή ρεηξφγξαθα θαη βεβαηψλεη ηελ παξαιαβή ηνπο.
Σεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ θαη ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη
εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ.
πγθαιεί κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ ζε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ή/θαη Γεληθέο
πλειεχζεηο.
Πξνζππνγξάθεη ηηο εληνιέο πξνο ηνλ Σακία ηνπ σκαηείνπ πξνο πιεξσκή ή είζπξαμε θαη γεληθά
ζπλεπηθνπξεί ηνλ Πξφεδξν ζηελ Γηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ. ηελ νπζία ηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Δηδηθφ
Γξακκαηέα.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ζπληάζζεη, δηαβάδεη θαη ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξηάζεσο ηνπ σκαηείνπ
θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ χκβνπιν πνπ εθιέγεη ην Γ..
πλεπηθνπξεί ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξψλεη
φηαλ θσιχεηαη.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ
Ο Σακίαο ηνπ σκαηείνπ θξαηάεη θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ην ηακείν ηνπ σκαηείνπ, εηζπξάηηεη φια ηα πνζά
πνπ νθείινληαη - θαηαβάιινληαη ζην Σακείν κε δηπιφηππεο απνδείμεηο, θάλεη ηηο πιεξσκέο κε εληάικαηα
πνπ εθδίδεη ν Πξφεδξνο, επηκειείηαη ηεο ρξεκαηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ θαη θάλεη φιεο ηηο
εηζπξάμεηο ν ίδηνο ή ρξεζηκνπνηψληαο εηζπξάθηνξα πνπ εθιέγεηαη απφ ηνλ ίδην θαη κε δηθή ηνπ επζχλε γηα
θάζε δεκηά πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθαινχζε ζην σκαηείν. Δπίζεο εηζπξάηηεη ηελ ζπλδξνκή θαη ην
δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηαβνιή πξνο ην σκαηείν πνπ αθνξά
ηνπο πφξνπο απηνχο.
Σελ πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ πνπ μεπεξλάεη ηηο δξρ. 20.000 ν Σακίαο ηηο θαηαζέηεη ζε Σξαπεδηθφ
Λνγαξηαζκφ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ σκαηείνπ. Γηα αλάιεςε ρξεκάησλ απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ
ηνπ σκαηείνπ ζηελ Σξάπεδα ρξεηάδνληαη πάληνηε δχν ππνγξαθέο, δειαδή ε ππνγξαθή ή εμνπζηνδφηεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Σακία. Ο Σακίαο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζην Γ..
ιεπηνκεξεηαθή ινγνδνζία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ φηαλ ηνπ δεηεζεί νπφ ην Γ.., ηνλ Πξφεδξν ή ηελ Γεληθή
πλέιεπζε.
Κξαηάεη ην ηδηαίηεξν βηβιίν Σακείνπ πνπ έρεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ
σκαηείνπ θαη έρεη πξνζσπηθή επζχλε θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο γηα θάζε πιεξσκή ή δαπάλε πνπ
γίλεηαη ρσξίο έληαικα.
Ο Σακίαο ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. πξηλ ηηο αξραηξεζίεο, αλαθέξεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Σακείνπ ηνπ
σκαηείνπ θαη ππνβάιιεη έγγξαθν απνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ πνπ πέξαζε (2εηίαο).
ηελ απνπζία ηνπ ν Σακίαο αλαζέηεη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζε άιιν κέξνο ηνπ Γ.. κε δηθή
ηνπ επζχλε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενικές σνελεύζεις και σνεδριάζεις ηοσ ωμαηείοσ
ΑΡΘΡΟ 25ο
α. ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ σκαηείνπ ζπκκεηέρνπλ ηα ηαθηηθά θαη επίηηκα κέιε. Οη ζπλειεχζεηο είλαη
ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο.
β. Οη έθηαθηεο ζπγθαινχληαη ιφγσ επείγνληνο ζέκαηνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή κεηά απφ έγγξαθε
αίηεζε πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην 1/4 ησλ ηαθηηθψλ κειψλ.
γ. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ έρεη ηελ αλψηαηε επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ ηνπ
σκαηείνπ θαη απνθαζίδεη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, αθφκα θαη γηα εθείλα πνπ δελ πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθφ
απηφ.
δ. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ είλαη
παξφληα ζηελ πλέιεπζε θαη ε ςεθνθνξία γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κε ςεθνδέιηηα κπζηηθά,
αλάινγα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. Όηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πξνζσπηθά, αξραηξεζίεο,
ινγνδνζίαο θαη γεληθά δεηήκαηα εκπηζηνζχλεο γίλεηαη πάληα κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα.
ΑΡΘΡΟ 26ο
α. Σαθηηθέο πλειεχζεηο γίλνληαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γ... ηηο
ηαθηηθέο απηέο πλειεχζεηο γίλνληαη αξραηξεζίεο θάζε δχν ρξφληα γηα ηελ εθινγή ηνπ Γ.. θαη ηεο
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ινγνδνηεί ην Γ.., εγθξίλεηαη ν απνινγηζκφο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ρξφλνπ θα
ςεθίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ..
β. Οη Σαθηηθέο πλειεχζεηο βξίζθνληαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφλ ην 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ δε γηα αξραηξεζίεο ηα 2/3 ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ
Μειψλ.
Όηαλ δελ ππάξρεη απαξηία θαηά ηελ πξψηε πλέιεπζε, ζπγθαιείηαη δεχηεξε κε ηα ίδηα αθξηβψο ζέκαηα
εκεξεζίαο δηαηάμεσο κεηά απφ κία εβδνκάδα ηελ ίδηα ψξα θαη ηφπν. νπφηε ε ζπλέιεπζε ζεσξείηαη ζε
απαξηία κε ηελ παξνπζία νζσλδήπνηε Μειψλ.
Όηαλ ππάξρεη απαξηία νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Μειψλ.
γ. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηηο παξαπάλσ Γεληθέο πλειεχζεηο γίλνληαη δέθα πέληε εκέξεο, πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο πλειεχζεσο θαη αλαθέξνπλ ηνλ ηφπν. ηνλ ρξφλν θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα είλαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε γηα λα ζπδεηεζνχλ.
Οη πξνζθιήζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ σκαηείνπ θαη
γλσζηνπνηνχληαη ζηα κέιε κε επηζηνιή αιιά θαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ πξηλ δέθα
πέληε (15) ηνπιάρηζηνλ κέξεο.
ΑΡΘΡΟ 27ο
ηηο αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο θαη ν
Γξακκαηέαο ηεο πλειεχζεσο κε απφιπηε πιεηνςεθία. Ο Πξφεδξνο ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξηάζεσο νξίδεη
δχν ςεθνιέθηεο θαη δχν πξαθηηθνγξάθνπο απφ ηα κέιε.
Όια ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ είλαη εθιφγηκα ρσξίο λα ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηππψζεηο
γηα ηελ αλαθήξπμε ελφο κέινπο ζαλ εθιέμηκνπ.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Σν σκαηείν κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αληίζηνηρε έγθξηζε ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ή λν ζπλδέεηαη κε αληίζηνηρεο δηεζλείο ελψζεηο, νξγαληζκνχο,
ζπιιφγνπο, νκνζπνλδίεο ή ζπλνκνζπνλδίεο ελψζεσλ ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ’
Παύζη ηων Οργάνων - Γιάλσζη ηοσ ωμαηείοσ
ΑΡΘΡΟ 29ο
Σα Μέιε ηνπ Γ.. ή ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο παχνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ηνπ
σκαηείνπ πνπ παίξλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Καηά ηεο απνθάζεσο ν απνβαιιφκελνο ή παπφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην
άξζξν 88 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
ΑΡΘΡΟ 30ο
α. Γηάιπζε ηνπ σκαηείνπ δελ κπνξεί λα γίλεη εάλ εμαθνινπζνχλ θαη παξακέλνπλ 20 ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά
κέιε ηεο.
ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε φκσο, γηα ηελ δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ ρξεηάδεηαη ε παξνπζία ζηελ πξψηε ή
επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ.
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β. Η απφθαζε γηα ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ίζε κε 3/4 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ.
γ. Αληίγξαθν ηεο απνθάζεσο πεξί δηαιχζεσο ηνπ σκαηείνπ θνηλνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
πλειεχζεσο θαη κέζα ζ* έλα κήλα απφ ηελ ιήςε ηεο ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ γηα θαηαρψξεζε ζην
βηβιίν θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Α. Κ. θαη ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, θαζψο θαη ζηελ επνπηεχνπζα
αξρή (εάλ ππάξρεη).
ΑΡΘΡΟ 31ο
ε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηνπ σκαηείνπ ε πεξηνπζία ηνπ ζα πεξηέξρεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 32ο
Σν Γ.. δηαρεηξίδεηαη θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαζέηεη ηνπο πφξνπο ηνπ σκαηείνπ κέζα ζηα πιαίζηα θαη
πεξηζψξηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 33ο
Γηα ζέκαηα πνπ πηζαλφλ λα κελ πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ σκαηείνπ, εθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα
Ννκνζεζία.
Γηα ηα ππφινηπα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α. Κ. θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ Νφκσλ.
ΑΡΘΡΟ 34ο
α. Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ αθνχ δηαβάζηεθε άξζξν πξνο άξζξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ, ςεθίζηεθε θαη
επηθπξψζεθε ζηελ πλεδξία ησλ Μειψλ θαη ηδξπηψλ ηνπ σκαηείνπ θαη ππνγξάθεθε ζηελ Αζήλα ζήκεξα
ηελ 20/7/88.
β. Δθιέρζεθε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ 7
Μέιε ην νπνίν θαη εμνπζηνδνηήζεθε λα θξνληίζεη γηα ηελ Γηθαζηηθή αλαγλψξηζε ηνπ σκαηείνπ θαηά Νφκν
θαη ζα ην δηνηθεί πξνζσξηλά, κε ηελ ππνρξέσζε λα θαιέζεη, κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο
νξηζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ Γεληθή πλέιεπζε κε ζέκαηα:
1. Λνγνδνζία ησλ πεπξαγκέλσλ θαη
2. Δθινγή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζα εθιεγεί ζα αλαιάβεη ηελ δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ ακέζσο κφιηο
αλαθεξπρζεί.
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ απνηεινχκελν απφ 34 άξζξα κεηά απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ, εγθξίζεθε
ζήκεξα απφ ηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ ζπγθιήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα ηζρχζεη, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε, απφ ηελ εγγξαθή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία ησλ ζσκαηείσλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ.

Αζήλα 24-1-2001
Γηα ην σκαηείν

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γ..
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