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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ  

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑΣ»  

και με το διακριτικό τίτλο 

«ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»  

 
 

Άρθρο 1ο 

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

με έδρα την πόλη της Αθήνας, Νομός Αττικής και διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΙΣ 

ΕΛΠΙΔΑΣ».  

Αποτελεί νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων του παρόντος Καταστατικού, τις διατάξεις των άρθρων του 

Αστικού Κώδικα περί Σωματείων και την ισχύουσα κείμενη Νομοθεσία. 

Για τις σχέσεις του Σωματείου με το εξωτερικό και όπου αυτό απαιτείται το 

Σωματείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «THE HOPE RUNNERS 

ASSOCIATION» 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός 

Σκοποί του Συλλόγου είναι οι κάτωθι: 

α] Πρωταρχικός και ανώτερος σκοπός του Συλλόγου  είναι η συμμετοχή 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με τροχήλατα χειροκίνητα αμαξίδια σε αγώνες 

δρόμου, βουνού κ.α. 

β] Η σύσφιξη των αθλητικών και φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών του 

Συλλόγου και η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και 

αλληλοϋποστήριξης μεταξύ τους. 

γ] Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλητικών, σωματικών και πνευματικών 

ικανοτήτων και επιδιώξεων των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο μέσο και 

τρόπο στο πλαίσιο του αθλητικού πνεύματος και ιδεώδους για τη διατήρηση της 

ψυχικής και σωματικής υγείας τους, καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και 
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ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μελών του, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς 

αγώνες εντός Ελλάδας αλλά και σε διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό και συγκεκριμένα 

στα αθλήματα Στίβος, Δρομικά Αθλήματα (ιδία αγώνες ταχύτητας, αγώνες αντοχής, 

ημιαντοχής, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιοι, ημιμαραθώνιοι, κλπ) 

δ] Η διάδοση της αθλητικής ιδέας, της αγωνιστικότητας, της ευγενούς 

άμιλλας και του φιλάθλου πνεύματος προκειμένου να επιτευχθεί και να εδραιωθεί 

μέσω αυτών των ιδανικών και του αθλητισμού η φιλία και η συναδέλφωση μεταξύ 

των λαώνκαι η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήτισμού στο πλαίσιο του φίλαθλου 

πνεύματος και των κανόνων που απορρέουν από την Διεθνή Παραολυμπιακή 

Επιτροπή 

ε] Η καλλιέργεια και η διάδοση των δρομικών αθλημάτων (ιδία αγώνες 

ταχύτητας, αγώνες αντοχής, ημιαντοχής, μεγάλων αποστάσεων κλπ) 

στ] Η υλική και η ηθική ενίσχυση όταν συντρέχει ανάγκη των πιο αδυνάμων 

μελών του Συλλόγου και όλων των εν γένει εχόντων ανάγκη  

ζ] Η διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων και ημερίδων προώθησης των 

στόχων του ώδε Συλλόγου και την ανάπτυξη του κοινωνικοπολιτιστικού γίγνεσθαι 

των μελών του Συλλόγου 

η] Η δημιουργία εντευκτηρίου – χώρου αναψυχής (λέσχης) για τα μέλη του 

Συλλόγουκαι μουσείου των δρομικών αθλημάτων 

θ] Η προώθηση της συμμετοχής στις ανωτέρω αθλητικές δραστηριότητες 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε αγώνες στην Ελλάδα αλλά και με συμμετοχή σε 

διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό 

ι] Η έκδοση εντύπου και η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία θα προβάλλεται ο Σύλλογος 

Ο Σύλλογος προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του δύναται να μισθώνει, 

χρησιδανείζει και χρησιδανείζεται χώρους εις κάλυψη παντοιοτρόπως των εν γένει 

αναγκών του – από μόνο του ή σε συνεργασία «αδελφών» σωματείων (ιδία «DUNES 

D’ ESPOIR» MDA κλπ) και δραστηριοποιούμενων φορέων και 

οργανισμών/ενώσεων συναφών σκοπών.   

Άρθρο 3ο 

Μέσα επίτευξης Σκοπού 

Οι σκοποί του Συλλόγου θα επιδιωχθούν και θα εκπληρωθούν με: 

α]την οργάνωση ημερίδων, δρομικών δρώμενων, εκδρομών, κατασκηνώσεων, 

φυσιολατρικών, καλλιτεχνικών και εν γένει ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, 
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β]την επικοινωνία με τις αντίστοιχες Διεθνείς Ομοσπονδίες, Ενώσεις, 

Συνδέσμους και Συλλόγους που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το 

Σύλλογο και διαμέσου της συνεργασίας μαζί τους να προχωρούν από κοινού στη 

διοργάνωση αθλητικών αγώνων δρόμου,  

γ]την επικοινωνία με υφιστάμενους Συλλόγους και Συνδέσμους δρομέων 

προκειμένου να συνεργασθούν και να ενταχθούν στο Σύλλογο, 

δ]τη μέριμνα για την κατάρτιση και την επιμόρφωση των γυμναστών, 

παρατηρητών και των προπονητών που ασχολούνται με τα δρομικά αθλήματα καθώς 

και τη συμμετοχή σε όλα τα αγωνιστικά οργανωτικά και αθλητικά ζητήματα, 

ε]την έρευνα σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα, που αφορούν τα δρομικά 

αθλήματα και τον αθλητισμό γενικότερα, 

στ]τη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους και πτυχιούχους νέους δρομείς 

και εν γένει υποστηρικτικές της ώδε δράσης προς ολοκλήρωση των σπουδών τους 

ζ]τη δημιουργία ταινιοθήκης και βιβλιοθήκης ειδικευμένης στα δρομικά 

αθλήματα και εν γένει στα αθλητικά δρώμενα, 

η]τη δημιουργία παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με τη συμμετοχή εν ενεργεία δρομέων της περιοχής οι οποίοι θα 

επιδιώκουν με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο και με την υποστήριξη του Συλλόγου 

την επίτευξη των σκοπών αυτού, 

θ] την προσπάθεια ίδρυσης εγκαταστάσεων ποικίλους δράσης, 

ι] την οργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό 

περιεχόμενο, ως και η οργάνωση γιορτών,  

κ] Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην -χωρίς διακρίσεις στο κοινωνικό 

σύνολο- ένταξη, προαγωγή και στην ανάπτυξη της γενικότερης προσπάθειας 

εκτόνωσης των Ατόμων με Αναπηρίες. 

 

Άρθρο 4ο 

Μέλη – Εγγραφή 

Ιδρυτικά μέλη 

Ιδρυτικά μέλη είναι όσοι υπέγραψαν το αρχικό καταστατικό, το οποίο στη 

συνέχεια κατατέθηκε ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου για αναγνώριση του 

Σωματείου 

Νέα Μέλη του Συλλόγου δύναται να είναι : 
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A] κάθε ενήλικας, φυσικό πρόσωπο, που μπορεί με τη συμμετοχή του να 

συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου 

B] όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που έχουν χαρακτηριστεί έτσι με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου, ανεξάρτητου φύλλου και ηλικίας, εφ’ όσον 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 

Γ] γονείς, κηδεμόνες και επίτροποι/ δικαστικοί συμπαραστάτες νοητικά 

υστερούντων ατόμων,  

Δ] άτομα χωρίς καμία αναπηρία, που αποδέχονται το παρόν καταστατικό και 

θέλουν να βοηθήσουν υλικά και ηθικά στην επίτευξη στόχων και εφ’ όσο έχουν από 

το νόμο τα απαραίτητα προσόντα 

Ε] πολίτες άλλης χώρας που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και 

κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα 

Για την εγγραφή του Μέλους στο μητρώο του Συλλόγου αποφασίζει με 

φανερή ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατόπιν σχετικής 

έγγραφης αίτησης του ενδιαφερόμενου προς εγγραφή Μέλους προς το Σύλλογο, η 

οποία συνοδεύεται από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη και πρόταση δύο (2) τακτικών 

Μελών του Συλλόγου.  

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου προς εγγραφή 

Μέλους στο μητρώο του Συλλόγου, δύναται ο αιτών να προσφύγει κατά της εν λόγω 

απορριπτικής απόφασης στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα αποφασίσει οριστικά περί της αποδοχής ή 

απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου να εγγραφεί ως Μέλος στο μητρώο του 

Συλλόγου.    

Ταμέλη -πλην των ιδρυτικών- μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή 

τους αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του 

σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2725/1999 

 

Άρθρο 5ο 

Επίτιμα Μέλη – Φίλοι 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να ανακηρύξει ως επίτιμα 

μέλη αυτού οιονδήποτε Έλληνα ή Αλλοδαπό πολίτη, ο οποίος λόγω της ιδιότητάς του 

θα μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και γενικότερα στον 

αθλητισμό.  
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Τα Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται στο μητρώο Ιδρυτών, Τακτικών 

και Επίτιμων Μελών, στο οποίο καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτών 

συνοδευόμενα από το βιογραφικό τους σημείωμα.  

Όλα τα Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου προσκαλούνται σε κάθε επίσημη τελετή 

αυτού και λαμβάνουν κατά την εν λόγω επίσημη τελετή την αρμόζουσα τιμητική 

θέση με επιμέλεια και φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να ανακηρύσσει ως φίλους 

του Συλλόγου, τα πρόσωπα εκείνα, που έχουν συμπαρασταθεί εμπράκτως κατά το 

παρελθόν στις αθλητικές υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων και των Ελληνικών 

Σωματείων Δρομέων όλων των Βαθμίδων και Κατηγοριών, καθώς και κάθε 

πρόσωπο, το οποίο έχει συμβάλλει οικονομικά και ηθικά στην ενίσχυση του 

Συλλόγου και στην προσπάθεια προώθησης και επίτευξης των σκοπών αυτού.  

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής συνδρομής, στερούνται του 

δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και μπορούν με απόφαση του ΔΣ να 

μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 

 

Άρθρο 6ο 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών 

Τα Μέλη του Συλλόγουέχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

α] Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των 

σκοπών του Συλλόγου 

β] Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

γ] Να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις προς το Σύλλογο 

οικονομικές υποχρεώσεις τους ευθυνόμενα και μετά την τυχόν διαγραφή ή παραίτησή 

τους από το Σύλλογο για τις εντός του εξαμήνου της διαγραφής ή παραίτησής τους 

υποχρεώσεις τους  

Τα Μέλη έχουν το εξής δικαίωμα: 

Να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και στις εν γένει εκδηλώσεις του Συλλόγου 

και να απολαμβάνουν των ωφελημάτων από τη δράση αυτού. 

 

Άρθρο 7ο 

Κωλύμματα Εγγραφής – Περιορισμοί 

Λόγοι και Διαδικασία Διαγραφής και Επανεγγραφής Μέλους 
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Α] Κωλύμματα Εγγραφής – Περιορισμοί 

 

1] ∆εν μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου : 

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

του.  

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο 

θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με 

τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση 

κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό 

πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την 

τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους 

είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα τουν. 

2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή 

διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, 

υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 

δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων 

και περί μεσαζόντων.   

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του 

δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.  

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999 

και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

           ε) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, 

χάνει αυτοδίκεια την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται 

από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών αφότου έλαβε γνώση.  

 

Β] Οι λόγοι διαγραφής Μέλους από το μητρώο του Συλλόγουείναι: 

1] Ενέργειες ή παραλείψεις, που δηλώνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς 

το αθλητικό πνεύμα και προς την ιδιότητα του Μέλους του Συλλόγου ή βλαπτική των 

συμφερόντων και των σκοπών αυτού  

2] Ενέργειες ή παραλείψεις, που συνιστούν παραβίαση των άρθρων του 

παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του 
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Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου καθώς και των διατάξεων του Αστικού 

Κώδικα και της Νομοθεσίας περί Σωματείων  

3] Η αμετάκλητη καταδικαστική δικαστική απόφαση σε βάρος του Μέλους 

για οποιοδήποτε αδίκημα 

4] Η παραίτηση από την ιδιότητα του Μέλους του Συλλόγου, η οποία θα 

διατυπώνεται εγγράφως και θα απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού 

5] Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση επί ένα και πλέον έτος του Μέλους να 

καταβάλλει στο Σύλλογο την εξαμηνιαία συνδρομή του  

Γ] Η διαδικασία διαγραφής Μέλους του Συλλόγου είναι: 

Για τη διαγραφή Μέλους από το μητρώο του Συλλόγου αποφασίζει σε πρώτο 

(1ο) βαθμό το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αφού προηγουμένως το 

πειθαρχικά διωκόμενο τακτικό Μέλος κληθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να 

απολογηθεί εγγράφως για τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες.  

Μετά την έγγραφη απολογία του το διωκόμενο Μέλος ή την πάροδο της 

προθεσμίας για την έγγραφη απολογία του κατόπιν σχετικής εισήγησης του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων σε συνεδρίασημελών του περί της 

διαγραφής ή μή του διωκόμενου Μέλους από το μητρώο του Συλλόγου.   

Η απόφαση για τη διαγραφή του Μέλους από το μητρώο του Συλλόγου 

γνωστοποιείται στο Μέλος, το οποίο δύναται να προσφύγει κατά της εν λόγω 

απόφασης ενώπιον της αμέσως επόμενης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

του Συλλόγου, η οποία εξετάζει εκ νέου την υπόθεση της διαγραφής ή μή του Μέλους 

και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων 

Μελών για τη διαγραφή ή μή του Μέλους από το μητρώο του Συλλόγου.   

Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής Μέλους από το 

μητρώο του Συλλόγου ή της Διοίκησης αυτού για πειθαρχικούς λόγους δύναται να 

ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλη και κατά 

τόπο Δικαστηρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.  

Γ] Επανεγγραφή Μέλους: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να εγκρίνει την επανεγγραφή 

του Μέλους, που διαγράφηκε νωρίτερα, για καθυστέρηση πληρωμής συνδρομών υπό 

τον όρο, όμως, ότι το εν λόγω Μέλος θα καταβάλλει το σύνολο ή τουλάχιστον το 

50% των οφειλόμενων προς το Σύλλογο συνδρομών των σχετικών προς το μέχρι της 

επανεγγραφής του διάστημα. 
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Άρθρο 8ο 

Τηρούμενα Βιβλία 

Ο Σύλλογος διατηρεί τα κάτωθι βιβλία: 

1] Μητρώο Μελών και Φίλων 

2] Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  

3] Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών 

4] Εισπράξεων και Πληρωμών  

5] Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 

6] Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 

7] Κάθε άλλο βιβλίο το οποίο υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους ανάλογους συλλόγους. 

Όλα τα ανωτέρω Βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα από 

τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 9ο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται 

από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη συγκροτούμενο από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και ένα (1) έως έντεκα (11) Μέλη.  

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής (3 έτη). 

Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη του συλλόγου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού 

εκλέγονται από τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ανά τρία (3) έτη με 

μυστική ψηφοφορία και από ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα υποψήφια μέλη 

και επιτυχόντες ανακηρύσσονται εκείνοι, οι οποίοι έλαβαν την πλειοψηφία των 

ψήφων.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου καλούνται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα 

της εκλογής τους στην έδρα του Συλλόγου και σε ώρα, που θα ορίσει το μέλος, το 

οποίο πλειοψήφησε μεταξύ αυτών, όπου με μυστική ψηφοφορία κατά την ορισθείσα 

ημέρα κα ώρα εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία του 

Συλλόγου.  
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Μετά τη λήξη της τριετούς (3 έτη) θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

το δικαίωμα της επανεκλογής του.  

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, 

ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες Συμβάσεις με 

οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και 

τα αδέρφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα 

πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του 

Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση αποφασίζεται από το Δ.Σ. και 

επικυρώνεται με σχετική πλειοψηφία από την Γ.Σ. Οι συνέπειες τις έκπτωσης, 

δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ για έργα ή συμβάσεις που είναι σε εξέλιξη. 

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό 

σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση 

επειγουσών αναγκών.  

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. 

όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά 

οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα 

κίνησης, διαμονής και διατροφής.  

 

Άρθρο 10ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα αυτού τακτικά μία (1) φορά 

το μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού προς τα μέλη του, στην 

οποία ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης και αναφέρονται τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και έκτακτα, όποτε καταστεί ανάγκη ή το αιτηθούν εγγράφως 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) μέλη με αίτησή τους, στην οποία θα πρέπει 

να δικαιολογείται ο λόγος της σύγκλησης σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ως επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία πρόκειται να 

συζητηθούν.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση αυτού 

(τακτική ή έκτακτη) παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη του.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία (εκτός από 

προσωπικά θέματα) και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 

 

Άρθρο 11ο 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διοικεί με σύνεση και υπευθυνότητα 

αυτό σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού και την κείμενη Νομοθεσία 

και το Σύνταγμα.  

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την εκπλήρωση και 

ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, τη χρηστή διαχείριση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του, τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση 

διαφόρων θεμάτων, που αφορούν τη διοίκηση και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία 

του Συλλόγου, πλην των αποφάσεων, που είτε από τα άρθρα του παρόντος 

Καταστατικού είτε από το Νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 12ο 

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δεν προσέλθει 

αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις (τακτικές ή 

έκτακτες) του ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του ενός (1) έτους, τότε 

αντικαθίσταται με επιμέλεια και φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου από τους 

κατά σειρά επιλαχόντες αφού, όμως, προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου προς το εν λόγω μέλος του. 

Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν επιλαχόντες συγκαλείται εκτάκτως 

η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για την εκλογή αντικαταστάτη. 

 

Άρθρο 13ο 

Αρχαιρεσίες 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία συμπίπτει και είναι 

ίσης χρονικής διάρκειας με την αντίστοιχη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δηλαδή τρία (3) έτη, διεξάγονται ανά τριετία (3 έτη) με το σύστημα της απλής 

αναλογικής και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς 

ενήμερα και τακτοποιημένα τακτικά Μέλη του Συλλόγου, εφόσον παρέλθει χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών από την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους στο μητρώο του 

Συλλόγου, πλην των Ιδρυτικών μελών του Συνδέσμου, εκτός, εάν αποφασίσει 

διαφορετικά η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 
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Πληρωμές ληξιπρόθεσμων εισφορών δύναται να λάβουν χώρα ακόμη και την 

ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. 

Εκλεγμένοι θεωρούνται εκείνοι, οι οποί έλαβαν την πλειοψηφία των ψήφων 

και σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. 

Από αυτή ορίζονται τα τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εννέα 

(9) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρείς (3) πρώτοι.  

Ίσος αριθμός μελών με εκείνα του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται επιλαχόντα. 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή (3 μέλη) εφορευτική επιτροπή, η οποία 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας.   

Κάθε εκλογέας μετά την εξακρίβωση της των στοιχείων της αστυνομικής του 

ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και αφού διαπιστωθεί από τον έλεγχο του 

μητρώου των μελών του Συλλόγου εάν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει και 

αναγράφεται στον τηρούμενο πίνακα ψηφισάντων.  

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των 

ψηφισάντων μελών προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και τηρεί για το σκοπό αυτό 

πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει στη συνέχεια τους επιτυχόντες κατά σειρά 

επιτυχίας τους τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική 

Επιτροπή καθορίζουσα συγχρόνως και τη σειρά των επιλαχόντων αναλόγως του 

αριθμού των ψήφων, που έλαβε έκαστος υποψήφιος. 

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διαλογή των 

ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισμό της σειράς των 

επιτυχόντων.  

Το ως άνω πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδεται με όλα τα συναφή έγγραφα στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη απόδειξη. 

 

Άρθρο 14ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

1] Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Κρατικών Αρχών, Υπηρεσιών, 

Φορέων, Οργανισμών (Δημόσιων ή Ιδιωτικών), Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή 
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Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστηρίων πάσης αρμοδιότητας, φυσικών προσώπων και σε 

όλες τις ενέργειες και πάσης φύσεως διαφορές 

2] Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις (τακτικές ή έκτακτες) 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου 

κηρύσσοντας την έναρξη και τη λήξη των εν λόγω συνεδριάσεων και συνελεύσεων 

3] Εκχωρεί ορισμένες από τις αρμοδιότητές του στους Αντιπροέδρους  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ο πρώτος (Α΄) Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος και του πρώτου (Α΄) Αντιπροέδρου τον αναπληρώνει ο δεύτερος (Β΄) 

Αντιπρόεδρος. 

 

Άρθρο 15ο 

Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

1] Καταρτίζει το μητρώο των Μελών του Συλλόγου και φυλάσσει αυτό 

2] Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου 

3] Τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου 

σε συνεργασία με τον Ταμία 

4] Συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνελεύσεων της Γενικής 

Συνέλευσης του Συλλόγου 

5] Συντάσσει και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Συλλόγου 

6] Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξή κάθε συνεδρίασης  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα τον 

αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο πρώτος (Α΄) Αναπληρωτής Γραμματέας με 

συνυπογράφοντα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 16ο 

Ταμίας 

Ο Ταμίας του Συλλόγου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1] Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του 

Συλλόγου και την υπογραφή του, τις ετήσιες εισφορές των Μελών και όλα γενικώς τα 

έσοδα του Συλλόγου 
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2] Ενεργεί κάθε πληρωμή συντάσσοντας τα σχετικά εντάλματα, για τα οποία 

έχει λάβει έγκριση δαπάνης έως του ποσού των 500 €στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού, που έχει υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και 

έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση αυτού 

3] Ενεργεί κάθε πληρωμή άνω του ποσού των 500 € για την οποία θα έχει 

λάβει τη σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφοντας το σχετικό 

ένταλμα πληρωμής, το οποίο σε αυτή την περίπτωση θα συνυπογράφεται και από ένα 

(1) προς τούτο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σημειωτέον, ότι σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραιτήτως να 

επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου, η οποία εγκρίνει την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης ως επίσης και 

εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.  

Επίσης, ο Ταμίας του Συλλόγου έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

1] Υποχρεούται να καταθέτει σε ένα (1) εκ των υποκαταστημάτων των 

αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος – έχων όμως το δικαίωμα να 

έχει εις χείρας του μέχρι το ποσό των 500 € για την εκπλήρωση τυχόν έκτακτων 

αναγκών του Συλλόγου – τα όποια εισπραχθέντα για λογαριασμό του Συλλόγου 

ποσά.  

2] Προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατόπιν 

ειδικής έγκρισης, εντολής και εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου   

3] Τηρεί τα βιβλία του ταμείου του Συλλόγου και φυλάσσει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά έγγραφα 

4]Είναι υπόλογος φέρων αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια 

χρημάτων και πληρωμή οιασδήποτε δαπάνης άνευ έγκρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και εντάλματος πληρωμής της δαπάνης 

Σε περίπτωση: 

α]απουσίας ή κωλύματος του Ταμία τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο 

Αναπληρωτής Ταμίας 

β] που ο Ταμίας δεν τηρεί και δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του 

παρόντος άρθρου κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συλλόγου και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο του 

παρόντος Καταστατικού.  
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Άρθρο 17ο 

Γενική Συνέλευση 

Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου απαρτίζονται από τα Μέλη του και 

διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.  

Για τη συμμετοχή Μέλους στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγουαπαιτείται 

να έχει προηγουμένως εκπληρώσει τις εκ του παρόντος Καταστατικού απορρέουσες 

οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του Συλλόγου.  

 

Άρθρο 18ο 

Τακτική – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Σε τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ο Σύλλογος καθ’ έκαστο έτος άπαξ 

και στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου.  

Στην τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνεται με σχετική απόφαση: 

α] η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 

β] ο οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός του περασμένου έτους καθώς 

και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους 

γ] η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου   

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται ο Σύλλογος στις εξής περιπτώσεις: 

α] κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όταν συνεπεία της φύσης 

του θέματος  δεν δύναται αυτό να αποφασίσει   

β] κατόπιν υποχρεωτικής εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σύγκλησης 

εφόσον υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση από το 1/5 των μελών, στη δε αυτή 

περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει σε 

έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

επομένη ημέρα της υποβολής της εν λόγω αίτησης, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου αυτής τα θέματα, για τα οποία θα αποφανθεί η 

Γενική Συνέλευση. 

Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση η έκθεση των 

πεπραγμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός 

εκάστου έτους.  

Των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προηγείται πρόσκληση 

του Προέδρου προς όλα τα Μέλη γνωστοποιηθείσα δια της ανάρτησης αυτής στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου προ δέκα πέντε (15) ημερών τουλάχιστον πριν από 
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την ημέρα της συνέλευσης για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και προ πέντε (5) 

ημερών τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνέλευσης για τις έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις.   

Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία, όταν παρευρίσκεται σε αυτές το ½ 

τουλάχιστον του συνόλου των Μελών συν ένα, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Εάν στην πρώτη (1η) Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία – παρερχομένης 

μίας (1) ώρας από την ορισθείσα ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και μη 

υπάρχοντος του ανωτέρω αριθμού των μελών – συγκαλείται  εκ νέου Γενική 

Συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών από την επομένη ημέρα της αρχικής ημερομηνίας 

σύγκλησης αυτής την ίδια ώρα χωρίς καμία άλλη πρόσκληση, οπότε και τελεί σε 

απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες λαμβάνεται απόφαση περί διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης των 

άρθρων του παρόντος Καταστατικού οπότε τότε απαιτείται η παρουσία του ½ 

τουλάχιστον του αριθμού των Μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντωνΜελών. 

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων  Μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου με ονομαστική 

κλήση ή με ανάταση των χεριών, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, εκτός από 

εκείνα τα θέματα, για τα οποία χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τα 

άρθρα του παρόντος Καταστατικού. 

Δεν επιτρέπεται η παράσταση των Μελών με εκπρόσωπο ή δια πληρεξουσίου 

στη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 19ο 

Διαχειριστικό έτος 

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

εκάστου έτους.  

Ο προϋπολογισμός και απολογισμός του Συλλόγου συντάσσονται στο τέλος 

εκάστου διαχειριστικού έτους. 

 

Άρθρο 20ο 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
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1] Εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

ιδιαίτερα επιβλέπει, εάν αυτές συμφωνούν με τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού 

και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 

2] Ελέγχει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου 

3] Ελέγχει με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους το ταμείο του Συλλόγου και 

εν γένει την οικονομική κατάσταση αυτού 

4] Συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διοίκηση και εν γένει διαχείριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση 

5] Εκλέγει τον Πρόεδρό της στην πρώτη (1η) συνεδρίαση μετά την εκλογή της 

6] Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεών της, στο οποίο καταχωρούνται οι 

αποφάσεις της όσον αφορά τους ελέγχους, που διενεργεί και τις εκθέσεις της, που 

συντάσσει προς τη Γενική Συνέλευση    

 

Άρθρο 21ο 

Πόροι του Συλλόγου 

1] Τακτικοί Πόροι: η εφάπαξ εισφορά εγγραφής για έκαστο των Μελών 

ανερχόμενη στο ποσό των δέκα ευρώ (10 €) και η ετήσια συνδρομή εκάστου Μέλους 

ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των είκοσι ευρώ (20 €), τα οποία ποσά δύναται να 

αυξομειώνονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

2] Έκτακτοι Πόροι: είναι οι – κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου– έκτακτες, μη υποχρεωτικές, εισφορές των Μελών, οι 

δωρεές, οι χορηγίες, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες τρίτων, έσοδα από 

διαφημιστική υποστήριξη φυσικών ή νομικών προσώπων, απαγορευομένης της 

παραχώρησης χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και του διακριτικού τίτλου για 

εμπορική διαφήμιση και εκμετάλλευση, οι τόκοι των κεφαλαίων και γενικά κάθε 

άλλο νόμιμο έσοδο. 

 

Άρθρο 22ο 

Τροποποίηση Καταστατικού 

Η τροποποίηση των άρθρων του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται με 

πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων Μελών της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται 

ειδικά προς το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 
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Στην ανωτέρω περίπτωση η πρόσκληση για τη σύγκλιση της καταστατικής 

Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει απαραίτητα τα προς τροποποίηση άρθρα του 

παρόντος Καταστατικού. 

 

Άρθρο 23ο 

Διάλυση Συλλόγου 

Η διάλυση του Συλλόγου επέρχεται είτε εκουσίως είτε από τις προβλεπόμενες 

εκ του Νόμου περιπτώσεις.  

Στην εκούσια διάλυση του Συλλόγου απαιτείται σχετική απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των 

ενήμερων ταμειακά Μελών και λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων 

Μελών. 

Μετά τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου για τη 

διάλυση αυτού, η Γενική Συνέλευση αφενός αποφασίζει για την τύχη της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου αφετέρου εκλέγει τους τρείς (3) εκκαθαριστές, οι 

οποίοι κατά πλειοψηφία αποφασίζοντες και ενεργούντες επιχειρούν την εκκαθάριση 

του Συλλόγου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, οπότε ο Σύλλογοςτίθεται υπό 

εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενος μόνο για το σκοπό της εκκαθάρισης και μέχρι 

την ολοκλήρωση αυτής.  

Σε περίπτωση, που δεν λαμβάνεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την 

τύχη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου αυτή περιέρχεται στη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) προς το σκοπό ενίσχυσης και υποστήριξης 

των εν ενεργεία αθλητών. 

 

Άρθρο 24ο 

Φίλοι – Χορηγοί – Δωρητές – Ευεργέτες 

Φίλους, Χορηγούς, Δωρητές και Ευεργέτες δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Σύλλογο να αγορεύσει με σχετική του απόφαση τους δωρίζοντες προς το 

Σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα ανάλογης χρηματικής αξίας και πιο 

συγκεκριμένα: 

Φίλοι: αναγορεύονται – εκτός των οριζομένων στο άρθρο 5 του παρόντος 

Καταστατικού – οι δωρίζοντες χρηματικό ποσό ή ανάλογης χρηματικής αξίας 

αντικείμενο από 300 € έως 1.000 € 
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Χορηγοί: αναγορεύονται οι δωρίζοντες χρηματικό ποσό ή ανάλογης 

χρηματικής αξίας αντικείμενο από 1.001 € έως 3.000 € 

Δωρητές: αναγορεύονται οι δωρίζοντες χρηματικό ποσό ή ανάλογης 

χρηματικής αξίας αντικείμενο από 3.001 € έως 30.000 € 

Ευεργέτες:αναγορεύονται οι δωρίζοντες χρηματικό ποσό ή ανάλογης 

χρηματικής αξίας αντικείμενο από 30.001 € και άνω   

Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αυξομειώνονται με σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 25ο 

Σφραγίδα Συλλόγου 

Ο Σύλλογος φέρει στρογγυλή σφραγίδα κυκλικά της οποίας αναγράφεται  η 

επωνυμία του «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑΣ» «THE HOPE RUNNERS 

ASSOCIATION» και με έμβλημα  τον κύκλο ZEN από τον οποίο προεκτείνεται ένα 

περιστέρι του οποίου τα φτερά σχηματίζονται από δύο χέρια. 

 

Άρθρο 26ο 

Όλα τα Μέλη του Συλλόγου είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια 

δικαιώματα.  

 

Άρθρο 27ο 

Αποχώρηση Μελών 

 Τα Μέλη του Συλλόγου έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να αποχωρούν 

οποτεδήποτε το επιθυμούν από αυτόν γνωστοποιώντας εγγράφως τη σχετική τους 

βούληση τρείς (3) μήνες το αργότερο πριν από το τέλος του λογιστικού έτους και 

ισχύει για το τέλος του.   

 

Άρθρο 28ο 

Τελική Διάταξη 

 Οτιδήποτε δεν προβλέπεται ρητά στα άρθρα του παρόντος Καταστατικού 

ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα περί 

Σωματείωνκαι την κείμενη Νομοθεσία, η δε ερμηνεία σε περίπτωση ασάφειας των 

διατάξεων των άρθρων του παρόντος Καταστατικού υπόκειται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου.  
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Άρθρο 29ο 

 Το παρόν Καταστατικό περιέχει συνολικά είκοσι εννέα (29) άρθρα, τα οποία 

εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου, το οποίο 

θα ισχύει από την ημέρα καταχώρησής του στα οικεία βιβλία των Σωματείων του 

αρμόδιου καθ ύλη και κατά τόπο Δικαστηρίου.    

 

Αθήνα, 03/07/2019 

 

 Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου: 

1]Γεώργιος ΣΟΦΑΤΖΗΣ του Αθανασίου 

2]Μαρία – Ελουΐζα ΣΤΑΒΑΡΑ του Αθανασίου 

3]Νικόλαος ΣΙΑΜΟΣ του Ευθυμίου 

4]Γεώργιος ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου 

5]Ελένη ΤΖΙΜΑ του Ελευθερίου 

6]Ελένη ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗ του Βασιλείου 

7] Θεώνη – Ελένη ΤΣΟΥΔΗ του Πέτρου 

8]Μαρία ΣΤΕΦΑ του Νικολάου 

9]Δήμητρα ΚΕΦΟΚΕΡΗ του Κωνσταντίνου 

10]Χριστόδουλος ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου 

11]Άννα ΔΡΙΒΑ του Γεωργίου 

12]Θεοδώρα ΒΛΑΧΑ του Βασιλείου 

13]Άννα ΜΟΣΧΟΥ του Ανδρέα 

14]Χρυσάνθη ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΝδρέα 

15] Μαρία ΔΟΛΑΠΤΖΗ του Κωνσταντίνου 

16]Σοφία – Μαρία ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ του Στυλιανού 

17]Κωνσταντίνος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ του Φωτίου 

18]Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου 

19]Διαμάντω ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ του Γεωργίου 

20]Δημήτριος ΚΟΛΥΒΑΣ του Ευαγγέλου 

21] Θεοχάρη ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ του Πολυχρόνη 

22] Ανδριανή ΚΟΥΡΑΣΗ του Ηλία 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


