ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
(Άρθρα 1-4)
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.

Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από μάχες που αποκαλύπτουν στοιχε-

ία της ανθρώπινης φύσης και των κοινωνιών ιδιαίτερα αξιόλογων και διαχρονικά χρήσιμων. Η αυταπάρνηση, η συντροφικότητα, ο ηρωισμός, η γενναιότητα, η αυτοθυσία για κάτι ανώτερο, όπως είναι η ελευθερία, η υπεροχή
του πνεύματος και της ψυχής πάνω στο σώμα σε κάθε δύσκολη στιγμή, η
σημασία της Παιδείας στη διαμόρφωση πολιτών και οπλιτών, η φιλοπατρία
και η πίστη στην Πατρίδα, η ισονομία των πολιτών, η ανωτερότητα του Νόμου και τόσα άλλα, βρίσκονται πίσω από γνωστές και άγνωστες ιστορικές
στιγμές και αξίζει να αναδεικνύονται, να προβάλλονται, να ξαναζωντανεύουν και να γίνονται πρότυπα στις σημερινές κοινωνίες για το καλό και την
προαγωγή του Ανθρώπου μέσα στην Κοινωνία.
2.

Τέτοια κορυφαία ιστορική στιγμή με παγκόσμια σημασία, είναι η μάχη

των Θερμοπυλών με την ηρωική στάση του Βασιλέα των Σπαρτιατών Λεωνίδα, των 300 οπλιτών του και των 700 Θεσπιέων. Οι Θερμοπύλες είναι ο τόπος που έκανε τον Ξέρξη να απορεί για εκείνους τους τρομερούς πολεμιστές, που χτένιζαν τα μαλλιά τους καθώς ετοιμάζονταν να δεχθούν έναν ωραίο θάνατο. Οι Σπαρτιάτες και οι λοιποί συμπολεμιστές, πολέμησαν γενναία
εναντίον εχθρού υπέρτερου σε όγκο και παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι
το τέλος, γνωρίζοντας ότι η σύγκρουση ήταν άνιση, “τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι”. Αποτελούν διαχρονική πηγή έμπνευσης και λαμπρό παράδειγμα
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αυτοθυσίας για την πατρίδα, που πιστεύουμε ότι αξίζει να αποτελέσει πρότυπο.
3.

Επίσης πιστεύουμε ότι το έργο αυτό δεν μπορεί να είναι αποκλειστικής

αρμοδιότητας του Κράτους, αλλά αποστολή και ευθύνη όλων μας.
4.

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκέψεων ιδρύεται Σωματείο με την επω-

νυμία «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ», με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
1.

Το Σωματείο «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού

Δικαίου, έχει δική του διοίκηση, διαχείριση και δικό του Μητρώο μελών που
ανήκουν σ’ αυτό.
2.

Απαγορεύεται απόλυτα η ανάμειξη του Σωματείου στην πολιτική, σε

εκδηλώσεις κομμάτων, ή σε έργα ξένα προς τους σκοπούς του, όπως αυτοί
ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Σκοποί του Σωματείου «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ» είναι:
1.

H διατήρηση και ανάπτυξη του πνεύματος και του βαθύτερου νοήματος της μάχης των Θερμοπυλών (480 π.Χ.) για την Ελλάδα και την
Οικουμένη.

2.

Η ιστορική μελέτη και η ανάδειξη αυτής της μάχης και άλλων σημαντικών μαχών της ιστορίας των Ελλήνων.

3.

Η διοργάνωση από το Σωματείο της ετήσιας εκδήλωσης «ΛΕΩΝΙΔΑ
ΤΡΟΠΑΙΟ» στην ευρύτερη περιοχή της μάχης των Θερμοπυλών.

4.

Η οργάνωση αθλητικών αγώνων.
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5.

H καθιέρωση βραβείων για εργασία με θέμα την Μάχη των Θερμοπυλών
και άλλες Μάχες από την ιστορική διαδρομή των Ελλήνων.

6.
7.

Εκδόσεις για εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία.
Η καθιέρωση υποτροφιών ή βραβείων για εργασίες/εκθέσεις με θέμα
την μάχη των Θερμοπυλών.

8.

Διοργάνωση δημόσιων ομιλιών από ιστορικούς, μελετητές κλπ

9.

Πρωτοβουλίες για ανάδειξη του Ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών
και των Μνημείων του.

10.

Η ίδρυση θεματικού Μουσείου για την προβολή της μάχης των Θερμοπυλών.

11. Η ανάδειξη άλλων σημαντικών ιστορικών γεγονότων και μαχών της ελληνικής ιστορίας.
12.

H διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, συγκεντρώσεων, χοροεσπερίδων,
πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η έκδοση
εντύπων για την πλήρη ενημέρωση των μελών και του κοινού, για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου.

13.

H αναζήτηση κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για τη διάδοση του πνεύματος των ιστορικών μαχών του Ελληνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 4Ο
Τα μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου είναι:
1.

Η διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης με τίτλο «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ»
στην ευρύτερη περιοχή των Θερμοπυλών.

2.

H διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων σχετικά με δραστηριότητες που εμπεριέχονται στα πλαίσια των σκοπών του.

3.

H συστηματική έρευνα και μελέτη της ελληνικής ιστορίας και των
ηρωικών κατορθωμάτων των Ελλήνων, με τη δημιουργία ομάδων εργασίας από τα μέλη του Σωματείου, καθώς επίσης και η συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων που προκύπτουν.

4.

Η συνεργασία με άλλα Σωματεία και Οργανισμούς, Ελληνικούς και ξένους, με παρόμοιους σκοπούς και με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες
για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών και την προώθηση της
σχετικής ιστορικής μελέτης και έρευνας τη χώρα μας.

5.

Η οργάνωση και η συμμετοχή του Σωματείου σε δημόσιες συζητήσεις
και σεμινάρια, που έχουν σχέση με γεγονότα της ελληνικής ιστορίας.

6.

Η έκδοση εντύπων και η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής
ενημέρωσης για τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, μελετών,
πληροφοριών, σχολιασμών και ειδήσεων, αθλητικού, επιστημονικού
και γενικότερου ενδιαφέροντος.

7.

Η οργάνωση εκδρομών και η λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου.

8.

Η χρησιμοποίηση του Διαδικτύου για την επίτευξη των σκοπών του
Σωματείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
(Άρθρα 5-6)
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Σωματείου είναι :
1.

Η ετήσια εισφορά των μελών, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

2.

Τα έσοδα από τυχόν περιουσία του Σωματείου (τόκοι, πρόσοδοι, μισθώματα κλπ.)

3.

Οι προαιρετικές εισφορές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα, δωρεές, εφ’
όσον γίνονται επώνυμα.

4.

Τα έσοδα που προέρχονται από γιορτές, χοροεσπερίδες, διαλέξεις, λαχεία που δίνονται στις χοροεσπερίδες και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη
εκδήλωση που μπορεί να αποφασίσει το εκάστοτε Δ.Σ. του Σωματείου,
ως κατάλληλη για την ενίσχυση των πόρων του Σωματείου.

5.

Τα έσοδα από τις δηλώσεις συμμετοχής στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ιδιαιτέρως κατά την διοργάνωση της εκδήλωσης «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟΝ» στην περιοχή των Θερμοπυλών.
ΑΡΘΡΟ 6Ο

Το Σωματείο τηρεί σε ελληνική τράπεζα λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται
κάθε ταμειακό υπόλοιπο που ξεπερνά το ποσόν των πεντακοσίων ευρώ
(500€). Κάθε δοσοληψία με τον παραπάνω λογαριασμό θα γίνεται από τον
Ταμία του Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου.
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Οι δοσοληψίες του λογαριασμού θα παρουσιάζονται στο Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα αμέσως μετά την εκτέλεσή τους για να
προσυπογράφουν το τυπικό της πράξης. Όλες οι δοσοληψίες θα παρουσιάζονται αναλυτικά και σε κάθε τακτική συνέλευση του Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
(Άρθρα 7-14)
ΕΓΓΡΑΦΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
1.

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, μετά από έγγραφη αίτησή τους και πρόταση υπέρ της αποδοχής τους από δύο (2) μέλη του Σωματείου. Το Δ.Σ. εγκρίνει την εγγραφή των μελών εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της.

2.

Επίτιμα μέλη του Σωματείου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.) πρόσωπα εξέχοντα στην κοινωνία, ή όσα μπορούν να προσφέρουν στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες, ή αξιόλογη βοήθεια ηθική ή
υλική, καθώς και πρόσωπα διακριθέντα διεθνώς στα θέματα δραστηριοποίησης του Σωματείου και τις εν γένει δραστηριότητές του. Προτείνονται δε ως προς την αποδοχή τους προς τη Γ.Σ. από το Δ.Σ., το
οποίο ενεργεί είτε αυτόβουλα, είτε από έγγραφη πρόταση για το σκοπό
αυτό δέκα (10) τουλάχιστον μελών. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ. και να μετέχουν στις συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
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ΑΡΘΡΟ 8Ο
1.

Για να εγγραφεί κάποιο πρόσωπο ως τακτικό μέλος του Σωματείου,

πρέπει :
α.

Να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου, με
την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών του
Σωματείου και να δηλώνει σε αυτήν το ονοματεπώνυμό του, το
όνομα του πατέρα και της μητέρας του, την ηλικία του και την
ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του. Επίσης υποβάλλει πρόσφατη φωτογραφία του και δηλώνει ότι δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, γνωρίζει το Καταστατικό του Σωματείου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του και ότι θα συμμορφώνεται προς όλες τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. του Σωματείου.

2.

β.

Να μην στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων.

γ.

Να προταθεί από δύο (2) μέλη του Σωματείου.

δ.

Να καταβάλει την ετήσια εισφορά.

Το Δ.Σ. του Σωματείου, αφού εξακριβώσει την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, αποφαίνεται για την εγγραφή του.
ΑΡΘΡΟ 9Ο

Κάθε τακτικό μέλος μόλις εγγραφεί στο Μητρώο μελών οφείλει να καταβάλει
την ετήσια εισφορά του, σύμφωνα με το Άρθρο 5ο (πόροι) αυτού του Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρεί από το Σωματείο όποτε θελήσει, με γραπτή
δήλωσή του στο Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Διαγράφεται από το Μητρώο μελών του Σωματείου, με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. του Σωματείου, κάθε μέλος το οποίο:
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1.

Δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού και ιδιαίτερα όταν ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου.

2.

Όταν καθυστερεί πάνω από έξι (6) μήνες την ετήσια συνδρομή του ή
οιανδήποτε άλλη οφειλή προς το Σωματείο και δεν τακτοποιήσει αυτές
μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη πρόσκλησή του από τον
Ταμία του Σωματείου.

3.

Όταν παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου και
δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ. και γενικά αντιδρά και παρεμβάλλει προσκόμματα στις επιδιώξεις και του σκοπούς του Σωματείου
και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ..

4.

Όταν δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου,
όταν η συμπεριφορά του είναι αναμφισβήτητα υβριστική, υπερβαίνει
τα όρια της κριτικής και θίγει την προσωπικότητα των άλλων μελών
κατά τρόπο τόσο σοβαρό, ώστε να δημιουργεί δυσχέρειες στην λειτουργία του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 12ο

1.

Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να συμμετέχουν στην προετοιμασία και διοργάνωση των δραστηριοτήτων του Σωματείου και ειδικότερα στην βασική εκδήλωση του Σωματείου, δηλαδή την Πορεία Τιμής
«ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ».

2.

Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να παρίστανται στις Γ.Σ. των
μελών του Σωματείου.

3.

Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που παίρνει κάθε φορά το Δ.Σ. και οι Γ.Σ. του Σωματείου και
με τις διατάξεις του Καταστατικού.
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5.

Όλα τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα να εργάζονται για την
επιτυχία των σκοπών του, σύμφωνα με τις λαμβανόμενες αποφάσεις
των Γ.Σ. του Σωματείου και με τις διατάξεις του Καταστατικού.

6.

Όλα τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν με ειλικρίνεια και ακρίβεια όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του
μέλους και γενικά να δείχνουν καλή συμπεριφορά μεταξύ τους, στις
Γ.Σ., στα γραφεία του Σωματείου, στις εκδηλώσεις του Σωματείου
κλπ.
ΑΡΘΡΟ 13ο

1.

Όλα τα μέλη του Σωματείου και εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει όλες τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο δικαιούνται:
α.

Να μετέχουν στις Γ.Σ. του Σωματείου, να παίρνουν τον λόγο και
να υποβάλλουν προτάσεις.

β.

Να ζητούν την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και
να ελέγχουν τις ενέργειες του Δ.Σ. του Σωματείου.

γ.

Να αποφασίζουν, με την ψήφο τους, σε κάθε πρόταση.

δ.

Να ψηφίζουν για την εκλογή των διοικητικών οργάνων του Σωματείου και να εκλέγονται, εφ’ όσον συγκεντρώνουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος και οι διατάξεις αυτού του Καταστατικού.

ε.

Να απολαμβάνουν γενικά όλα τα ωφελήματα και δικαιώματα που
απορρέουν από τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού, όπως και
ότι τυχόν αποφασίσει στο μέλλον η Γ.Σ. των μελών του Σωματείου.

2.

Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στερούνται κάθε δικαιώματος ψήφου,
δηλαδή ούτε ψηφίζουν ούτε εκλέγονται, γενικά δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στο Σωματείο, εκτός από το τιμητικό δικαίωμα να θεωρούνται μέλη του αλλά και το δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάποιες
από τις δράσεις του.
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3.

Κάθε μέλος που καθυστερεί, για οιονδήποτε λόγο, εισφορά ή συνδρομή του προς το Σωματείο, αποκλείεται από τις Γ.Σ. και δεν μπορεί να
λάβει μέρος, εκτός κι αν τις καταβάλλει, έστω και την τελευταία στιγμή.

4

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από αυτό
όποτε θέλει. Για αυτό τον λόγο, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη δήλωση
προς το Δ.Σ. του Σωματείου στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι της
αποχώρησής του. Σε κάθε περίπτωση δε ευθύνεται απέναντι στο Σωματείο για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μέσα σ’ αυτό, από το
χρόνο υποβολής της αίτησης αποχώρησής του.

5.

Κάθε μέλος το οποίο αποχωρεί ή διαγράφεται από το Μητρώο των μελών του Σωματείου, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία
του Σωματείου ούτε και μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της κάθε
φύσεως εισφοράς του προς αυτό.

6.

Κάθε μέλος που διαγράφηκε λόγω καθυστέρησης εισφοράς ή συνδρομής του, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από αίτησή του προς το Δ.Σ.,
αφού πρώτα καταβάλει τις καθυστερούμενες οφειλές του.

7.

Κάθε μέλος που διαγράφηκε για λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο
11 του Καταστατικού αυτού μπορεί να επανεγγραφεί μετά από αίτησή
του προς την Γ.Σ. των μελών του Σωματείου και εφ’ όσον εγκριθεί
από αυτήν.

8.

Κάθε μέλος που διαγράφηκε λόγω ποινικής καταδίκης του, η οποία
οφείλεται σε ιδιοποίηση από αυτό περιουσιακού στοιχείου του Σωματείου, ουδέποτε επανεγγράφεται.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
1.

Το Δ.Σ. του Σωματείου αποφασίζει κατ’ απόλυτη πλειοψηφία και μπορεί να επιβάλει στα μέλη και φίλους του Σωματείου τις εξής πειθαρχικές ποινές :

2.

α.

Προφορική επίπληξη

β.

Έγγραφη επίπληξη

γ.

Προσωρινή αποβολή

δ.

Διαγραφή ως μέλους

Οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις :
α.

Όταν το μέλος συμπεριφέρεται απρεπώς μέσα στα γραφεία του
Σωματείου, στις Γ.Σ. των μελών του και στις εκδηλώσεις του
Σωματείου.

β.

Όταν το μέλος δεν πειθαρχεί προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου.

γ.

Όταν το μέλος προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να θεωρηθούν αντίθετες προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.

3.

Οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται μετά από έγγραφη κλήση προς απολογία του πταίσαντος μέλους και μετά από υποβολή έγγραφης απολογίας του ή και χωρίς αυτή, αν το μέλος αρνηθεί να απολογηθεί εγγράφως.

4.

Η προσωρινή αποβολή μπορεί να ισχύει από ένα (1) μήνα μέχρι ένα
(1) έτος από τις δραστηριότητες του Σωματείου και αναστολή των δικαιωμάτων του μέλους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

5.

Κάθε μέλος το οποίο επιδεικνύει απειθαρχία, αντιδρά στους σκοπούς
του Σωματείου ή δημιουργεί εμπόδια στην εκτέλεση αποφάσεων του
Δ.Σ. ή της Γ.Σ., ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με το κύρος και τα
συμφέροντα του Σωματείου, ή παραβαίνει τους κανονισμούς, ή όρους
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ασφαλείας των διενεργούμενων αθλημάτων, ή υποκινεί πολιτικές και
προσωπικές έριδες μεταξύ των μελών, διαγράφεται με απόφαση του
Δ.Σ. μετά από έγγραφη κλήση του σε απολογία ενώπιον του Δ.Σ., η
οποία επιδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν και περιέχει συνοπτικά τα παραπτώματα για τα
οποία κατηγορείται, την ημερομηνία και τον τόπο της απολογίας, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ή πληρεξούσιο δικηγόρο αυτών. Η απόφαση του Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει με απαρτία των μισών συν ένα των μελών του, λαμβάνεται με μυστική
ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, επιδίδεται
δε εγγράφως στον διωχθέντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
(Άρθρα 15-21)
ΑΡΘΡΟ 15ο
1.

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, από την Γενική Συνέλευση των μελών.

2.

Επίσης, κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και
τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

3.

Το Δ.Σ. εκλέγεται για τρία (3) χρόνια από την Γ.Σ. των μελών στην
οποία ψηφίζουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου και του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα).

4.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των Διοικητικών Οργάνων του Σωματείου διεξάγονται κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε τρίτου έτους με μυστική

12

ψηφοφορία που διεξάγει Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται διά
ανατάσεως της χειρός από την Γ.Σ.
5.

Το Δ.Σ. που θα εκλεγεί, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
εκλογή του, πρέπει να συνεδριάσει, προσκαλούμενο από τον πρώτο,
κατά σειρά επιτυχίας των εκλεγμένων μελών, για να εκλέξει ανάμεσα
στους εκλεγέντες τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του.

6.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Καταστατικό και των αποφάσεων των Γ.Σ. των μελών του.

7.

Μέλη του Δ.Σ. που δεν παρέστησαν ή παραστάντα διαφώνησαν ρητά
με ληφθείσα απόφαση, δεν ευθύνονται για την απόφαση αυτή αν η
διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

8.

Μέλος του Δ.Σ. που καταδικάστηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα άνω αναφερόμενα αδικήματα, ή παραιτήθηκε, ή απουσιάζει
αδικαιολόγητα σε πάνω από τριών (3) μηνών συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
ή εξέπεσε γι άλλους λόγους που προβλέπονται από το Καταστατικό
του Σωματείου και την νομοθεσία, εκπίπτει του Δ.Σ. και αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό, ανασχηματιζόμενου έτσι του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16ο

1.

Το Δ.Σ. του Σωματείου συνεδριάζει τακτικά μια φορά ανά τρεις (3)
μήνες σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζει, κάθε φορά, το Δ.Σ. και έκτακτα, κάθε φορά που απαιτηθεί. Προσκαλείται πάντα από τον Πρόεδρο ή, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο, με έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση ή όταν το ζητήσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά δύο (2) από τα μέλη του, οι οποίοι πρέπει να αναφέρουν
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στην επιστολή της πρόσκλησης τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
2.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) μέλη, στα
οποία συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρoς
του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.

3.

Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.
ΑΡΘΡΟ 17ο

1.

Το Δ.Σ. του Σωματείου γενικά διοικεί, φροντίζει και κατευθύνει την
δράση του Σωματείου για την εκπλήρωση όλων των σκοπών του.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
α.

Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο υπεύθυνα, με βάση την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των
Γ.Σ. των μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την
εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του.

β.

Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, εγκρίνει τις κάθε είδους δαπάνες, λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το
Σωματείο.

γ.

Προσλαμβάνει και απολύει τυχόν απαιτούμενο προσωπικό για
την εύρρυθμη λειτουργία του Σωματείου και καθορίζει τους όρους πρόσληψης, τις αποδοχές και επιβάλει ποινές σε αυτό
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

δ.

Τηρεί βιβλία Μητρώου των μελών του Σωματείου, όπως και κάθε
βιβλίο που προβλέπεται από τον νόμο.
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ε.

Φροντίζει για την είσπραξη και γενικά την βελτίωση των πόρων
του Σωματείου.

στ.

Ενεργεί την εγγραφή, την διαγραφή και την επανεγγραφή των
μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

ζ.

Αποφασίζει πάνω σε κάθε φύσης υποβαλλόμενα αιτήματα και ειδικότερα τα αιτήματα που υποβάλλουν τα μέλη του Σωματείου.

η.

Εφαρμόζει και επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού και των
αποφάσεων των Γ.Σ..

θ.

Προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτικές και έκτακτες Γ.Σ.
και συντάσσει την ημερησία διάταξη τους.

ι.

Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ.

ια.

Συντάσσει τον προϋπολογισμό του έτους που αρχίζει και τον
απολογισμό του έτους που λήγει και τους υποβάλλει για έγκριση
στη Γ.Σ. κάθε χρόνο.

ιβ.

Υποβάλλει προτάσεις στη Γ.Σ. για έγκριση, που αποβλέπουν
στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

1.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής.

2.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του και των Γ.Σ. και εισηγείται με το Γενικό Γραμματέα τα προς
συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης, που συντάσσουν μαζί.
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3.

Δίνει τον λόγο σε εκείνον που τον ζητά κατά σειρά, και τον αφαιρεί
από τους εκτρεπόμενους. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων και των συζητήσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

4.

Μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση του Δ.Σ. ή
Γ.Σ. όταν είναι πολύ θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και επεισόδια.

5.

Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο του Σωματείου έγγραφο, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, τα γράμματα, τις εξουσιοδοτήσεις, τις επιταγές, τις εντολές για ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Σωματείου σε τράπεζες και εντολές προς είσπραξη απαιτήσεων του Σωματείου καθ’ οιουδήποτε νομικού ή φυσικού
προσώπου για οποιαδήποτε αιτία.

6.

Ελέγχει κάθε στιγμή το προσωπικό του Σωματείου, εισηγείται κάθε
παράβαση στο Δ.Σ. ή την Γ.Σ. ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα θέματα της ημερησίας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των μελών
του Σωματείου.
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2.

Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. ευθυνόμενος για την ακρίβεια της εγγραφής τους.

3.

Εισηγείται μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα σχετικά θέματα της ημερησίας διάταξης στις συνεδριάσεις των Δ.Σ..

4.

Κρατάει με δική του ευθύνη την σφραγίδα του Σωματείου και διεξάγει
την αλληλογραφία του.

5.

Συντάσσει και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όλα τα εξερχόμενα από το Σωματείο έγγραφα και πρακτικά των συνεδριάσεων
του Δ.Σ., ευθυνόμενος για την ακρίβεια της αντιγραφής τους.

6.

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα εντάλματα πληρωμών και
εισπράξεων.

7.

Είναι αρμόδιος για την επιμελή τήρηση του Μητρώου των μελών του
Σωματείου και κάθε βιβλίου του Σωματείου και επιμελείται για την καλή και ασφαλή φύλαξη τους.

8.

Εποπτεύει και ελέγχει την καλή λειτουργία της εσωτερικής υπηρεσίας
των γραφείων του Σωματείου.

9.

Επιμελείται και διαφυλάσσει υπεύθυνα όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, παραλαμβάνοντας την κάθε φορά από το Δ.Σ.
με πρωτόκολλο, διατηρώντας, ειδικό προς τούτο, βιβλίο καταχωρήσεων και βιβλίο αποθήκης.

10.

Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει
ένα από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται από το Δ.Σ..
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ΑΡΘΡΟ 21ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1.

Ο Ταμίας διαχειριζεται τα οικονομικά θέματα, εισπράττει όλες τις προσόδους του Σωματείου με ειδικές αποδείξεις, καθώς και τα από τρίτους
αποστελλόμενα χρήματα προς το Σωματείο μέσω τράπεζας ή ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπον, σε οποιοδήποτε ποσό και αν
ανέρχονται, ή βάσει ενταλμάτων που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

2.

Ενεργεί τις πληρωμές και τις αναλήψεις των καταθέσεων βάσει γραμματίων ή εξουσιοδοτήσεων, υπογεγραμμένων όπως ορίζεται στα Άρθρα 18, 19 και 20 του Καταστατικού του Σωματείου.

3.

Τηρεί βιβλίο κινήσεως Ταμείου και μεριμνά γενικά για την ακριβή τήρηση των διαχειριστικών και λοιπών λογιστικών βιβλίων.

4.

Κρατεί στα χέρια του από τα χρήματα του Σωματείου για την πληρωμή
των εξόδων κάθε μήνα, ποσό που καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. και καταθέτει τα υπόλοιπα χρήματα στην τράπεζα σε λογαριασμό του Σωματείου.

5.

Ο Ταμίας, κάθε έτος και έκτακτα αν του ζητηθεί από το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του.

6.

Ο Ταμίας είναι

προσωπικά υπεύθυνος για τυχόν απώλεια χρημάτων

και σχετικών αποδείξεων και εγγράφων, για την αιτιολογία των δαπανών και γενικά για όλη την διαχείριση των οικονομικών πόρων του
Σωματείου.
7.

Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε χρόνο στην Γ.Σ. των μελών
του Σωματείου, τον οικονομικό Ισολογισμό του έτους που έληξε και

18

τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, προς έγκριση.
8.

Αν ο Ταμίας δεν επιδεικνύει την προσοχή και την επιμέλεια που επιβάλλεται στα καθήκοντα του και στην διαχείριση των θεμάτων και δεν
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ..

9.

Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
(ΑΡΘΡΟ 22)
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.

Ο διαχειριστικός έλεγχος του Σωματείου ενεργείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ. των μελών του Σωματείου.

2.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μέλη του Σωματείου τα
οποία έχουν τις προϋποθέσεις του εκλέγεσθαι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού και του νόμου.

3.

Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κατά σειρά οι τρεις
(3) πρώτοι πλειοψηφίσαντες.

4.

Κατά την ίδια ψηφοφορία εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

19

5.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή της
συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

6.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προσκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρό της
και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) μέλη.

7.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει όλη την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Ενεργεί έλεγχο κατ’ έτος και έκτακτα, όταν
τον κρίνει αναγκαίο, ή μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. του
Σωματείου.

8.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, κατά την διενέργεια του ελέγχου τηρεί πρακτικά και στο τέλος του ελέγχου συντάσσει λεπτομερή έκθεση με την
σχετική κριτική για το θέμα. Η έκθεση αυτή επιδίδεται αμέσως στο
Δ.Σ. και υποβάλλεται στην πρώτη Γ.Σ. ή κατά την ημέρα λογοδοσίας
στο τέλος κάθε χρήσης.

9.

Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται από το Δ.Σ. τα βιβλία του Σωματείου, οποτεδήποτε ζητηθεί και όλα γενικά τα δικαιολογητικά και μπορεί να ζητά από τον Ταμία την επίδειξη του υπολοίπου
του Ταμείου.

10.

Στην περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει ατασθαλίες
στην διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ζητά τη σύγκληση
της Γ.Σ. των μελών από το Δ.Σ. αναφέροντας τους λόγους για τους
οποίους κρίνεται αναγκαία.

11.

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
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31η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
(ΑΡΘΡΑ 23-36)
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1.

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το κυρίαρχο Σώμα αυτού και αποτελείται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη αυτού.

2.

Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και τα αναπληρωματικά τους μέλη.

3.

Επικυρώνει και ελέγχει τους απολογισμούς και ισολογισμούς του έτους
που έληξε και τους προϋπολογισμούς του επομένου έτους.

4.

Ελέγχει την έκθεση και λογοδοσία της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.

Ψηφίζει τους τυχόν ειδικότερους κανονισμούς του Σωματείου.

6.

Αναθεωρεί ή επικυρώνει αποφάσεις του Δ.Σ.

7.

Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και των κειμένων νόμων.

8.

Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

9.

Τέλος αποφασίζει και κρίνει για κάθε θέμα το οποίο πρέπει να εισαχθεί στη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου.
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ΑΡΘΡΟ 24ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
1.

Οι τακτικές Γ.Σ. των μελών συγκαλούνται από το Δ.Σ.:
α.

Υποχρεωτικά κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους, για τον έλεγχο
και την έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ., του ισολογισμού και
του προϋπολογισμού, της εκθέσεως και λογοδοσίας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τις οποίες εκθέτει ο προϊστάμενος της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

β.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, κάθε τρίτο έτος, διεξάγονται οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

2.

Οι έκτακτες Γ.Σ. των μελών του Σωματείου συγκαλούνται:
α.

Όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.

β.

Όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει
μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία πρέπει
να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
ΑΡΘΡΟ 25ο

1.

Η πρόσκληση για την τακτική Γ.Σ. των μελών του Σωματείου γίνεται
δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της με κατάλληλη κοινοποίηση της πρόσκλησης στα γραφεία του Σωματείου και
δια ατομικών προσκλήσεων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX ή
επιστολής.

2.

Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της
ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. καθώς επίσης γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση
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της Γ.Σ. αυτή θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και χρόνο, στην έβδομη
(7η) ημέρα από την ματαίωση της πρώτης Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 26ο
1.

Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός
των ταμειακώς εντάξει μελών.

2.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την σύγκληση της Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και χρόνο, την έβδομη (7η) ημέρα από την πρώτη Γ.Σ. και η οποία θεωρείται πως βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού παρόντων μελών.

3.

Στην επαναληπτική, ελλείψει απαρτίας, Γ.Σ. δεν εισάγεται κανένα νέο
θέμα, εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται και αναφέρονται στην
πρόσκληση της πρώτης Γ.Σ.

4.

Στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. πρέπει να παρίστανται το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Η τυχόν απουσία των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην Γ.Σ., δεν επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, πλην των αποφάσεων που χρειάζονται ειδικές πλειοψηφίες οι
οποίες ρυθμίζονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
1.

Προκειμένου για την τροποποίηση του Καταστατικού, συγκαλείται ειδική για το σκοπό αυτό Γ.Σ. ή αυτό γίνεται σε τακτική Γ.Σ..
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2.

Η ανωτέρω ειδική Γ.Σ. θεωρείται πως βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών.

3.

Η απόφαση λαμβάνεται

με πλειοψηφία των τριών τετάρτων

(3/4)

των παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 29ο
1.

Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και των
αναπληρωματικών μελών και κάθε φύσεως συλλογικών οργάνων, καθώς και θέματα εμπιστοσύνης προς τα μέλη του Δ.Σ., διεξάγονται με
μυστική ψηφοφορία.

2.

Κάθε άλλη ψηφοφορία για θέματα της Γ.Σ. γίνεται διά ανατάσεως της
χειρός ή δια ονομαστικής κλήσεως των μελών, ουδέποτε όμως δια βοής.

3.

Πληρωμές καθυστερημένων οφειλών μελών του Σωματείου προς ταμειακή τους τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα της
συνεδρίασης της Γ.Σ., προ της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο
1.

Η Γ.Σ. των μελών του Σωματείου κατά τις αρχαιρεσίες, μετά την
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. εκλέγει διά ανατάσεως της χειρός
ή με ονομαστική κλήση των μελών, τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της
Γ.Σ. καθώς και την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή ενώπιον της οποίας
διενεργούνται οι αρχαιρεσίες.

2.

Κανένας υποψήφιος προς ανάδειξη του ως μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή άλλου συλλογικού οργάνου, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος, Γραμματέας ή μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
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3.

Ο Πρόεδρος και η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνουν τα καθήκοντα
τους από την εκλογή τους.

4.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. τηρούνται με την επίβλεψη του Προέδρου
της πρακτικά. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
τον Γραμματέα της Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 31ο

1.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, υποβάλλουν έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση προς το Δ.Σ. πέντε (5) μέρες
πριν την Γ.Σ..

2.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση των ψηφοδελτίων και γενικά για την καλή οργάνωση των αρχαιρεσιών.

3.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και
την Εξελεγκτική Επιτροπή στην Γ.Σ. και αναρτά πίνακες των υποψηφίων στο χώρο της ψηφοφορίας, πριν από την έναρξή της.

4.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι πέντε (5) πρώτοι πλειοψηφίσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πέμπτη θέση διενεργείται κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή. Οι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά
μέλη με τη σειρά κατάταξης τους.

5.

Από τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι
τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας. Όλοι οι υπόλοιποι κατά σειρά
επιτυχίας θεωρούνται αναπληρωματικοί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Καταστατικό.

6.

Οι αρχαιρεσίες γίνονται την ίδια μέρα και στη συνέχεια της λογοδοσίας
του Δ.Σ..
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7.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής η
οποία τελεί υπό την προεδρία του Προέδρου της Γ.Σ..

8.

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό μήνυμα ή FAX) ή με έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλος που θα
είναι παρόν.

9.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό περί της εκλογής το οποίο
καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. και στο οποίο φαίνεται ο αριθμός
των ψηφισάντων μελών και οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.
Τέλος, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους.
ΑΡΘΡΟ 32Ο

1.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου από την
εγγραφή τους εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού και είναι ταμειακά εντάξει.

2.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου
που έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό
και είναι ταμειακά εντάξει.
ΑΡΘΡΟ 33ο

Το Σωματείο έχει δικό του έμβλημα, παράσταση εμπνευσμένη από ασπίδα
των Λακεδαιμονίων, το «Όπλον», που στην αρχαία φάλαγγα δεν ήταν απλά
ένα επιπλέον αμυντικό στοιχείο της οπλιτικής εξάρτυσης, αλλά όργανο που
συμβόλιζε την συναδελφικότητα των οπλιτών της φάλαγγος και την σημασία
της υπεράσπισης του παραστάτη. Περιμετρικά γράφεται η επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΠΑΙΟ».
Η όλη σύνθεση, που αποτελεί και την σφραγίδα του Σωματείου, είναι η παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 34ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1.

Το Σωματείο διαλύεται αν τα εγγεγραμμένα νόμιμα μέλη παραμείνουν
λιγότερα από δέκα (10).

2.

Επίσης, το Σωματείο διαλύεται αν η Γ.Σ. με νόμιμη απαρτία, δηλαδή
με το ήμισυ πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου, αποφασίσει τη διάλυση, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παραπάνω μελών.
ΑΡΘΡΟ 35ο

Αν το Σωματείο διαλυθεί, όλη του η περιουσία, κινητή και ακίνητη, θα διατεθεί καθ΄ όν τρόπον αποφασίσει η Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 36ο
1.

Κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό επιλύει η
Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της σύμφωνα με τις διατάξεις
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του Α.Κ. αλλά και κάθε άλλου σχετικού περί Σωματείων νόμου, όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά.
2.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 36 Άρθρα υποβλήθηκε στη
Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου την .................... συζητήθηκε και εγκρίθηκε ως έχει, αφού προηγουμένως αναγνώστηκε Άρθρο προς Άρθρο και ψηφίστηκε στο σύνολο του, επικυρώθηκε από αυτήν κατ΄ Αρθρο και συνολικά.
Αθήνα, ...................... 2015
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