ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ»
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία “ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ», που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η αποκατάσταση του Πεδίου του Άρεως ως ελεύθερα
προσβάσιμου δημόσιου χώρου, υπό δημόσια διαχείριση, και η επαναφορά του σε
μια ολοκληρωμένη, πλήρως λειτουργική μορφή και στην συνέχεια η διαχείρισή του
με τρόπον ώστε να είναι ένα δημόσιο πάρκο ζωντανό, πράσινο, φωτεινό, καθαρό,
ελεύθερο, λειτουργικό και ασφαλές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
2. Στα πλαίσια αυτού του γενικού σκοπού θεωρείται στρατηγικά αναγκαία η
δραστηριοποίηση του Συλλόγου και στην ευρύτερη περιοχή που γειτονεύει άμεσα
με το Πεδίο του Άρεως και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα – επέκταση της
λειτουργικής περιοχής του πάρκου (Πλατεία Πρωτομαγιάς, το Αλσος Δικαστηρίων
(τ. Ευελπίδων) το λόφο Φινόπουλου και τις παρακείμενες οδούς (Μαυρομματαίων,
Λ. Αλεξάνδρας, Ευελπίδων κλπ)).
3. Τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης ένας ολοκληρωμένος
δημόσιος ελεύθερος πνεύμονας Πράσινου, Αναψυχής και Αθλητισμού για όλους
τους κατοίκους της πόλης και όχι μόνο της περιοχής γύρω από το Πεδίο του Άρεως.
4. Στα παραπάνω πλαίσια ο Σύλλογος μπορεί να ασχοληθεί με γενικότερα κοινωνικά
θέματα που αφορούν την πιο πάνω ευρύτερη περιοχή (περιβαλλοντικά, ναρκωτικά
κλπ).

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
1. Για την επιτυχία αυτού του στρατηγικού στόχου ο σύλλογος θα αναλάβει κάθε
δράση και ενέργεια που συντελεί στην επιτυχή υλοποίησή του, με ειρηνικές και
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, παραστάσεις σε κάθε αρμόδιο φορέα
και με πραγματοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών και
μορφωτικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών.
2. Για την επιτυχία των στόχων του ο σύλλογος μπορεί να συνεργάζεται συστηματικά
ή κατά περίπτωση με άλλες συλλογικότητες ή επιστημονικούς φορείς με συμβατές
με τις δικές του αρχές και στόχους.
3. Ειδικότερα θα εξασφαλίσει την παρουσία του με ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα
κλπ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών,
οικονομική βοήθεια από φίλους του Συλλόγου, οικονομική βοήθεια από φορείς
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που οι δραστηριότητές τους δεν έρχονται σε
σύγκρουση με τους σκοπούς του Συλλόγου, χρηματοδότηση μεσα από το ίντερνετ
(crowdfunding) από συγκεκριμένες καμπάνιες του Συλλόγου.
2. Οι συνδρομές των μελών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο Σύλλογοςαποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
Τακτικό μέλος μπορεί να είναι κάθε υποψήφιος που έχει γεννηθεί ή που είναι Δημότης
ή που διαμένει ή που εργάζεται ή δραστηριοποιείται στην περιφέρεια της πόλης των
Αθηνών, συμμερίζεται τους σκοπούς του Συλλόγου, η συμπεριφορά του δεν έρχεται
σε σύγκρουση με τις αρχές του και δεν έχει επιχειρηματικά συμφέροντα σχετικά με την
εκμετάλλευση του Πάρκου ή της ευρύτερης περιοχής που γειτονεύει άμεσα με το Πεδίο
του Άρεως και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα-επέκταση της λειτουργικής περιοχής του
πάρκου (Πλατεία Πρωτομαγιάς, το Αλσος Δικαστηρίων (τ. Ευελπίδων), το λόφο
Φινόπουλου και τις παρακείμενες οδούς (Μαυρομματαίων, Λ. Αλεξάνδρας, Ευελπίδων
κλπ).
Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης, άτομα που
πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο ή που εργάστηκαν, για τους ίδιους
σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις.
Βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τα μελη είναι:
1. Η αφοσίωση των μελών στον κοινό σκοπό, πέρα από ιδεολογικές, πολιτικές ή
κομματικές επιλογές του κάθε μέλους προσωπικά.
2. Η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, εκφραζόμενη στις
αναλαμβανόμενες από το κάθε μέλος ευθύνες και πρωτοβουλίες στα πλαίσια των
κοινών δράσεων.
3. Η εθελοντική συμμετοχή κάθε μέλους και η συνεισφορά του στις δραστηριότητες
του Συλλόγου σύμφωνα με τις δυνατότητές του και τον διαθέσιμο χρόνο του.
4. Η ενεργητική συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες συνεχούς ενημέρωσης και
λήψης αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου.
5. Αποκλείονται άτομα που εμφορούνται από αυταρχικές – ολοκληρωτικές αντιλήψεις

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε µέλος έχει τα παρακάτω δικαιώµατα :
1. Να συµµετέχει ολόπλευρα στη ζωή του Συλλόγου. Να είναι ενήµερος για κάθε τι
που αφορά τη λειτουργία του Συλλόγου.

2. Να παίρνει µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετείται και να αποφασίζει για
όλα τα θέµατα που τίθενται σε ψηφοφορία. Να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όλων
των υπολοίπων οργάνων του Συλλογου, µε δικαίωµα γνώµης και συµβουλευτικής
ψήφου.
3. Να διακινεί ελεύθερα τις απόψεις του και τις ιδέες του μέσα στον σύλλογο,
χρησιµοποιώντας κάθε µέσο και τρόπο που συνάδει µε τους σκοπούς του και µε την
αρχή της ελευθερίας της έκφρασης.
4. Να ελέγχει τις πράξεις και τις παραλήψεις του Δ.Σ., της Εξ. Επιτροπής και όλων των
οργάνων του Συλλόγου. Να ζητά από τα όργανα και από κάθε µέλος του Συλλόγου την
πραγµατοποίηση των σκοπών του, των αποφάσεων και των εντολών των Γενικών
Συνελεύσεων.
5. Να ασκεί το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα όργανα του Συλλόγου.
6. Να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Συλλόγου. Για τούτο υποβάλλει δήλωση
διαγραφής και καταβάλει τυχόν καθυστερούµενες οφειλές του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Η εγγραφή στον Σύλλογο γίνεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου,της
συστάσεώς του από δύο τουλάχιστον μέλη και έγκρισης του Δ.Σ, μετά την οποία έχουν
πλήρη δικαιώματα μελών. Ολες οι εγγραφες οριστικοποιούνται με απόφαση της
επόμενης τακτικής Γ/Σ.
2. Η αποχώρηση από τον Σύλλογο, γίνεται με απλή δήλωση του μέλους προς όργανο του
Συλλόγου (ΔΣ, ΓΣ) και ενεργοποιείται άμεσα η διαγραφή του με την υποβολή της.
3. Διαγραφή από τον Σύλλογο γίνεται σε μέλος όταν η συμπεριφορά του έρχεται σε
σύγκρουση με τις αρχές και τους σκοπούς του Συλλογου ή ενεργεί κατ’ επανάληψη
αντισυναδελφικά, αντικαταστατικά, καταφέρεται με ύβρεις, συκοφαντικές εκφράσεις και
αναπόδεικτους ισχυρισμούς για τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου, των πιο πάνω
περιπτώσεων ενδεικτικά αναφερομένων. Για την διαγραφή απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων και αποφασίζεται σε
Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Γίνεται έγγραφη
ενημέρωση του προς διαγραφή μέλους και του δίνεται περιθώριο 30 ημερών να
αντικρούσει τις αιτιάσεις. Παράλληλα το προς διαγραφή μέλος καλείται να λάβει μέρος
στην συνεδρίαση της Γ.Σ. στην οποία θα τεθεί το θέμα της διαγραφής του.

4. Μέλος του συλλογου που καθυστερεί την εξόφληση συνδρομών για δύο έτη
διαγράφεται. Η διαγραφή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από πρόσκληση
προς το μέλος για την εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών. Η διαγραφή
οριστικοποιείται στην Γενική Συνέλευση με εισήγηση του Δ.Σ. και πλειοψηφία 2/3 των
παρόντων μελών. Επανεγγράφεται όταν εξοφλήσει τις καθυστερούμενες συνδρομές.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές του Συλλόγου γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. και αναγράφονται στο
ειδικό βιβλίο εσόδων-εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 50%+1 μπορεί να
συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός που θα ισχύει από την ψήφισή του και μόνο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΗΘΙΚΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ - ΤΙΜΕΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. απονέμονται ηθικές αμοιβές – τιμές ή άλλες ειδικές διακρίσεις
σε μέλη του ή ακόμη και σε πρόσωπα ή οργανισμούς που προσφέρουν εξαιρετικές
υπηρεσίες στο Σύλλογο και στους σκοπούς του.

ΑΡΘΡΟ 11
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όργανα του Συλλόγου είναι:
1.
2.
3.
4.

Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Κάθε επιτροπή που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή που θα συσταθεί στο
μέλλον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου αποφασίζει για κάθε
ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Η Γενική
Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του συλλόγου και
καθορίζει γενικά την πορεία του.
1. Έχει αρμοδιότητα:
i.
Να αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου:
ii. Να τροποποιεί το παρόν καταστατικό.
iii. Να εκλέγει τα όργανά του.
iv.
Να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και
να ελέγχει το Δ.Σ. αυτού.
v.
Να απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
vi.
Να εκλέγει Διοίκηση και εξελεγκτική επιτροπή
vii.
Να ορίζει το ποσόν της εγγραφής της ετήσιας συνδρομής και τυχόν
εκτάκτων εισφορών.
viii. Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το έτος για την
παρακολούθηση του έργου του Συλλόγου.
3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή
μετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα
ψήφου, με παράλληλη εγγραφή των θεμάτων προς συζήτηση της ημερησίας
διάταξης, που έχουν προταθεί.
4. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της
αίτησης, να διεξαγάγει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση οι

5.

6.
7.

8.
9.

αιτούντες έχουν δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.
Η πρόσκληση για την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται στα μέλη
του Συλλόγου, τουλάχιστον δεκαπέντε (10) ημέρες πριν την τέλεσή της,
δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου και σε άλλες σχετικές
ιστοσελίδες και αναφέρονται απαραίτητα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης,
ο τόπος και η ημερομηνία της.
Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σ' αυτές τουλάχιστον το 1/2
των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών ήτοι των ταμειακώς ταχτοποιημένων.
Αν στην πρώτη Γ.Σ. δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, χωρίς άλλη πρόσκληση
ή Γεν. Συνέλευση διεξάγεται μετά από τουλάχιστον 7 ημέρες, με όλους τους
παρόντες που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην δεύτερη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει
περιορισμός στην απαιτούμενη απαρτία αλλά απαιτείται ελάχιστη παρουσία 10
μελών.
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της δεύτερης αυτής Γ.Σ. προκαθορίζονται στην
αρχική πρόσκληση.
Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, των
παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου, με ανάταση χεριών ή με ονομαστική κλήση.
Η απόφαση για την επιλογή του τρόπου ψήφισης λαμβάνεται με πλειοψηφία από
την Γεν. Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - AΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής γίνονται
εκλογές με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. της Ελεγκτικής
Επιτροπής ή άλλης επιτροπής που έχει αποφασισθεί, είναι δυνατόν να γίνεται με
ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου με διαδικασία που θα εγκρίνει η Γ.Σ. και
θα εξασφαλίζει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.
2. Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει δια ανατάσεως της χειρός:
i.
Τριμελές προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ. Σ. και αποτελείται
από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος,
ii.
Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές.
3. Τα μέλη του Προεδρείου και της Εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου και της Εξελεγκτικής επιτροπής
4. Η Γεν. Συνέλευση για την εκλογή του εκάστοτε νέου Δ.Σ. πραγματοποιείται κάθε
δύο χρόνια.
5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδελτιο.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι επταμελές (7). Το επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
7. Εκλέγεται από την γενική συνέλευση και η θητεία των μελών του Δ.Σ, είναι διετής.
Η σύνθεση του Δ.Σ είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και 3
μέλη.
8. Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ., συγκαλούνται το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες
από την εκλογή τους από τον πλειοψηφούντα σύμβουλο με μοναδικο θέμα την
συγκρότηση σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον
Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία.
9. Τα μέλη των άλλων Οργάνων ή Επιτροπών μπορούν να εκλεγούν σε επόμενη
συνεδρίαση. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ισότιμη θέση και η ψήφος τους είναι
ισοδύναμη.
10. Δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ.:

Όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
Όποιοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε σοβαρά
αδικήματα ή όποιοι έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για
πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
iii. Όσοι έχουν στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους
δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
11. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
για οποιαδήποτε θέση του Δ.Σ., τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα
στους δύο πλειοψηφούντες μέχρι την οριστική εκλογή του ενός.
12. Αν κάποιοι σύμβουλοι αποχωρήσουν ή εκπέσουν για κάποιο λόγο από το αξίωμα
τους, αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους κατά σειρά
επιτυχίας.
13. Σε περίπτωση που τακτικό μέλος του Δ. Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται
από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τις
αρχαιρεσίες, και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
14. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεων ή
έκπτωσης μέλους ή μελών του κάτω από τους τεσσερις, πρέπει να συγκληθεί από
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο έκτακτη Γεν. Συνέλευση για την εκλογή νέου
Διοικητικού συμβουλίου.
i.
ii.

Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων
Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής
Συνέλευσης Το ΔΣ σε ιδιαίτερη συνεδρίαση (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των
αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις και
ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες οι οποίες δημοσιοποιούνται στο site και
καταγράφονται σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο βγαίνουν ψηφοδέλτια. Κάθε
τακτικό μέλος του Συλλόγου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του
με δικαίωμα τόσων σταυρών, κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ.
Σ μείον δύο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν.

ΑΡΘΡΟ 14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.
1. Το Διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις
αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα εκτός
από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Συγκαλείται με κάθε τρόπο και μέσο από τον Πρόεδρο με γνωστοποίηση της
συνεδρίασης τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του τόπου, του χρόνου
και των θεμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα οσάκις το
συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Δ.Σ.,
με αίτηση που θα υποβάλουν στον Πρόεδρο αιτιολογώντας στο έγγραφό τους, τους
λόγους της αίτησής τους. Η σύγκλιση είναι υποχρεωτική σε διάστημα δέκα (10)
ημερών.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του
στο επταμελές συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και
με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση προσωπικών θεμάτων ή όταν το ζητήσουν
τρία (3) μέλη του Δ.Σ. ή οι μισοί (στρογγυλεύοντας στον αμέσως μικρότερο

4.
5.

6.

7.

ακέραιο αριθμό αν η διαίρεση έχει δεκαδικό αριθμό) σε κάθε άλλο πολυμελές
συμβούλιο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Οι συνεδριάσεις
είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν και δικαίωμα λόγου. Για
όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται οι τελικές αποφάσεις στο ειδικό
Βιβλίο Συνεδριάσεων
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων επικυρώνονται με την υπογραφή όλων των
παρόντων μελών
Τα μέλη του Δ.Σ. χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Συμβούλου, εάν
απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις. Την θέση
του μέλους που χάνει την ιδιότητα του Συμβούλου καταλαμβάνει ο κατά σειράν
επιλαχών σύμβουλος. Σε περίπτωση αιτιολογημένης απουσίας μέχρι 6 μήνες, η
οποία έχει υποβληθεί εγγράφως, το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα να εγκρίνει την
προσωρινή αντικατάσταση από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος μόνο για το
διάστημα της απουσίας του. Με την επάνοδό του αναλαμβάνει ξανά το αξίωμά του.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ενεργεί κατ’ επανάληψη
αντισυναδελφικά, αντικαταστατικά, καταφέρεται με ύβρεις, συκοφαντικές
εκφράσεις και αναπόδεικτους ισχυρισμούς για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ή για
οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, των πιο πάνω περιπτώσεων ενδεικτικά
αναφερομένων, εκπίπτει του αξιώματός του κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και
παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση εντός ενός (1) μηνός για περαιτέρω
αποφάσεις.
Σε όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες και διαδικασίες τα μέλη έχουν το δικαίωμα
υπεράσπισης του εαυτού τους τόσο ενώπιον του Δ.Σ. όσο και ενώπιον της Γεν.
Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται
στους σκοπούς και στη δραστηριότητα του Συλλόγου, με εξαίρεση αυτά που υπάγονται
στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Ιδιαίτερα:
1. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει την αρχή του Συλλόγου και την περιουσία του στην
πρώτη συνεδρίαση, στην οποία έχει κληθεί και το προηγούμενο Δ.Σ. Υπογράφεται
πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα, Ένα για τα αρχεία του Συλλόγου, ένα για τον
πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα για τον πρόεδρο του προηγούμενου Δ.Σ.
2. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
3. Προτείνει στην Γ.Σ. την ετήσια συνδρομή, καθώς και το κόστος εγγραφήςεπανεγγραφής τα οποία και θα φαίνονται στα αντίστοιχα πρακτικά.
4. Ανακηρύσσει τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες μετά από
έλεγχο της τήρησης των προυποθέσεων.
5. Κάθε χρόνο συντάσσει τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, τον
Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό του Συλλόγου, τους οποίους και υποβάλει
προς έγκριση στη Γ.Σ.
6. Αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής νέων μελών, την δε απόφαση
της υποβάλλει προς επικύρωση στην πρώτη Γ.Σ.
7. Συγκαλεί τις Γ.Σ.
8. Αποφασίζει για την συμμετοχή του Συλλόγου σε εκδηλώσεις.
9. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του την προεδρία επιτροπής, με
στόχο την εξυπηρέτηση των επιμέρους στόχων του Συλλόγου.

10. Ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου.
11. Εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών
και σε όλες τις σχέσεις του Συλλόγου προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1. Εκπροσωπεί τον σύλλογο, σε όλες τις σχέσεις με του τρίτους και ενώπιον κάθε
δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής και άλλης αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε
οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας κ.λπ.
2. Επιμελείται για την εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
3. Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, στις οποίες
προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις. και καταρτίζει μαζί με το Γ.Γ. την
Ημερήσια Διάταξη, την οποία κοινοποιεί οπωσδήποτε στα μέλη του Δ.Σ.
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την συνεδρίαση.
4. Υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, τα αποσπάσματα
πρακτικών, τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων. Υπογράφει με τον Γραμματέα και
τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης κάθε
συναλλαγματική ή επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία, που αφορά τον
Σύλλογο.
5. Αριθμεί και μονογραφεί, μαζί με τον Γραμματέα, όλα τα Βιβλία που τηρεί ο
σύλλογος, εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιμελείται της
εφαρμογής του καταστατικού και των κανονισμών του Συλλόγου και έχει το
δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία του.
6. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του στον
Αντιπρόεδρο την δε απόφασή του την ανακοινώνει οπωσδήποτε στο Δ.Σ. και να
καταγράφεται στα πρακτικά του Δ.Σ.
7. Ασκεί τον έλεγχο επί της ακινήτου και κινητής περιουσίας του Συλλόγου και στην
διαχείριση κάθε μέλους του Δ.Σ. και γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στα υπόλοιπα
μέλη.
8. Συγκαλεί μαζί με το Γραμματέα εκ μέρους του Δ.Σ. τις Γενικές συνελεύσεις
9. Σε περιπτώσεις που θεωρηθεί ότι παραβαίνει τα καθήκοντα του με πρόταση πέντε
(5) μελών του Δ.Σ. ή του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου,
παραπέμπεται εντός ενός (1) μηνός σε έκτακτη Γεν Συνέλευση με το ερώτημα της
καθαίρεσης από το αξίωμά του. Σε αντίθετη απόφαση της Γ.Σ. παραμένει στην
θέση του.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα τα
δικαιώματα και καθήκοντά του. Αναλαμβάνει όποιες αρμοδιότητες του εκχωρήσει
ο πρόεδρος.
2. Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν και προκύπτει
ζήτημα που δεν αναβάλλεται, τους αντικαθιστά ο μεγαλύτερος σε ηλικία
σύμβουλος.
3. Πράξεις που εκτελούνται σε αναπλήρωση του προέδρου αναφέρονται οπωσδήποτε,
στο πρώτο μετά την πράξη αυτή Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο μαζί με τον πρόεδρο.
2. Διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα
έγγραφα του Συλλόγου και τα αποσπάσματα από τα πρακτικά του Δ.Σ.
3. Μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των αποφάσεων των συνεδριάσεων του
Δ.Σ.
4. Μεριμνά για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και των έκτακτων Γ.Σ., τα
οποία επικυρώνει το Προεδρείο τους.
5. Φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου.
6. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων
και πληρωμών, καθώς και κάθε συναλλαγματική και επιταγή του Συλλόγου.
Ο ΤΑΜΙΑΣ
1. Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία του Συλλόγου ενεργεί τις κάθε είδους
εισπράξεις και τις πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν
Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμής, τις
συναλλαγματικές και τις επιταγές του Συλλόγου .
2. Καταθέτει τα χρήματα του Συλλόγου σε μια αναγνωρισμένη τράπεζα στο όνομα
του Συλλόγου, πλην ενός ποσού για την αντιμετώπιση μικροεξόδων. Το ποσό αυτό
μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με την πάροδο των ετών με απόφαση του Δ.Σ. που
ανακοινώνεται στην πρώτη Γ.Σ. του Συλλόγου
3. Τηρεί και φυλάσσει τα κατά νόμον βιβλία και παραστατικό, ταμιακής διαχείρισης.
4. Συντάσσει μαζί με τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό,
Απολογισμό και Προϋπολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Δ.Σ.
υποβάλλει για έγκριση και απαλλαγή στην Τακτική Γ.Σ., μαζί με την έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έχει την ευθύνη για κάθε πληρωμή. Όλες οι πληρωμές του Συλλόγου γίνονται μετά
από απόφαση του Δ.Σ. πλην των μικροεξόδων, για τα οποία ενημερώνεται πάντα
το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής συνεδρίαση του.
6. Οι αναλήψεις χρημάτων από την τράπεζα γίνονται από τον Ταμία, μόνο μετά από
απόφαση του Δ.Σ. Απόσπασμα από τα πρακτικά Δ.Σ. προσάγεται στην τράπεζα.
7. Ενημερώνει για την εικόνα των οικονομικών του Συλλόγου ανά τρίμηνο, με έκθεσή
του (συνοπτική λογιστική κατάσταση), η οποία αντιγράφεται στα πρακτικά
συνεδριάσεων του Δ.Σ.
8. Ο Ταμίας μπορεί να έχει στην κατοχή του χρηματικό ποσόν που ορίζει το Δ.Σ. για
τυχόν επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου και κάθε ποσόν που υπερβαίνει το ως άνω
ποσόν και είναι σχετικό με τη διαχείριση του Συλλόγου οφείλει να το καταθέσει σε
Τράπεζα επ’ ονόματι του Συλλόγου. Εκταμιεύσεις οποιουδήποτε ποσού από τον
τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου θα διενεργούνται από τον Ταμία με ένταλμα
πληρωμής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον
Ταμία.
9. Για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου ο Ταμίας ελέγχεται από την
Εξελεγκτική Επιτροπή.
10. Είναι προσωπικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε πληρωμή
που ενήργησε χωρίς ένταλμα ή χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
γενικώς για οποιαδήποτε ανωμαλία στην διαχείριση του Ταμείου.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Ταμία την αρμοδιότητα των ηλεκτρονικών
συναλλαγών με την Τράπεζα (web banking).

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κατά την εκλογή του Δ.Σ. του Συλλόγου., εκλέγεται από την Γ.Σ. και η
Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο
αναπληρωματικά. Η διαδικασία εκλογής της Ε.Ε. είναι ίδια με αυτή της εκλογής
του Δ.Σ.
2. Δεν επιτρέπεται εκπρόσωπος να είναι συγχρόνως υποψήφιος και στα δύο όργανα,
το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
3. Η θητεία της Ε.Ε. αρχίζει και λήγει συγχρόνως με την θητεία του Δ.Σ.
4. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Δ.Σ. λήγει αυτόματα και η θητεία
της Ε.Ε.
5. Χρέη προέδρου της Ε.Ε. ασκεί ο υποψήφιος που εξελέγη και έλαβε τους
περισσότερους σταυρούς.
6. Η Ε.Ε. έχει ως προορισμό τον έλεγχο του ταμείου και της Οικονομικής εν γένει
διαχείρισης του Συλλόγου.
7. Ο έλεγχος ασκείται μέσα στα γραφεία του Συλλόγου, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο
τούτο η Ε.Ε., τουλάχιστον όμως μία φορά τον χρόνο. Μετά από κάθε έλεγχο
συντάσσεται έκθεση στο ειδικό βιβλίο της Ε.Ε. και μνημονεύεται και στο πρακτικό
συνεδριάσεων του Δ.Σ.
8. Η Ε.Ε. προβαίνει οπωσδήποτε στον έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου πριν
από την ετήσια Γ.Σ. και συντάσσει προς τούτο έκθεση, η οποία ανακοινώνεται κατά
την Γ.Σ. από τον Πρόεδρο της Ε.Ε., προς έγκριση.
9. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αντικαθιστά ένας εκ των υπολοίπων μελών αυτής.
10. Το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των μελών της Ε.Ε. όλα τα βιβλία και
τα παραστατικά οικονομικής διαχείρισης της ομοσπονδίας.
11. Τα κωλύματα εκλογής για τα μέλη του Δ.Σ. ισχύουν και για τα μέλη της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ, του
Συλλόγου, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό.
2. Τα υπό τροποποίηση άρθρα αναγράφονται στην αποστελλόμενη πρόσκληση καθώς
και η πρόταση για την νέα μορφή του καταστατικού.
3. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη αυξημένη πλειοψηφία 3/4 των
παρευρισκομένων μελών με δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση, με την νόμιμη
απαρτία του 1/2 συν ένα των εχόντων δικαίωμα λόγου και ψήφου μελών με κατ’
ελάχιστον 10 μέλη.
4. Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση του 1/3
των μελών του , τα οποία πρέπει να υποβάλλουν το σχέδιο και τις τροποποιήσεις
που προτείνουν.
5. Κάθε αίτηση συζητείται ένα μήνα τουλάχιστον μετά από την υποβολή της στο Δ.Σ.
και ακόλουθα, το Δ.Σ. του Συλλόγου. ορίζει την σχετική Συνέλευση τροποποίησης
του καταστατικού της εντός είκοσι (20) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 10 ή αν αποφασίσει ο
ίδιος την αυτοδιάλυσή του με το αυξημένο ποσοστό των ¾ των συμμετεχόντων, σε
ειδική συνέλευση που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Την διάλυση του Συλλόγου ακολουθεί εκκαθάριση η οποία διενεργείται από την
Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου. Η τυχόν υπάρχουσα περιουσία προσφέρεται σε
φορέα συμβατού με τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού
ληφθούν υπ’ όψιν οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων και η ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ
1. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρίτων γίνονται δεκτές με έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης των μελών, που παρέχεται με πλειοψηφία των μισών τουλάχιστον
παρόντων μελών.
2. Οι δωρεές προς τον Σύλλογο γίνονται επωνύμως.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η σφραγίδα του Συλλόγου θα είναι στρογγυλή με την απεικόνιση (γραμμική) του
Πεδίου του Άρεως και την ονομασία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος τηρεί :
1. Βιβλία μελών, όπου καταχωρούνται τα μέλη του Συλλόγου και η τήρηση των
ταμειακών τους υποχρεώσεων,
2. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ.
3. Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της ΓΣ
4. Βιβλία εσόδων-εξόδων.

5. Βιβλίο της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 25
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα σε ένα έτος από
την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση, από την οποία θα έχει εγκριθεί το παρόν
καταστατικό και με την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκριθεί η εγγραφή του Συλλόγου
από το αρμόδιο δικαστήριο.
2. Έως τη σύγκλησή της, ο Σύλλογος θα διοικείται από την πενταμελή Προσωρινή
Διοίκηση που εξελέγη από τα ιδρυτικά μέλη και έχει αρμοδιότητες: 1) τη φροντίδα
για τη σύσταση του Συλλόγου, 2) την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών και την
οργάνωση των πρώτων δραστηριοτήτων και 3) τη σύγκληση της πρώτης τακτικής
Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου
3. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. που θα εκλεγεί από την ιδρυτική Γεν. Συνέλευση λήγει
υποχρεωτικά το αργότερο εντός έξι μηνών, από την έγκριση του καταστατικού από
το αρμόδιο δικαστήριο και την εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
4. Ο εκ των ιδρυτικών μελών, Καρκανιάς Κωνσταντίνος, δηλώνει ότι έχει
κατοχυρώσει στο όνομά του και για λογαριασμό του συλλόγου την επωνυμία με
τίτλο «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ», τον οποίο με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ίδρυσης του συλλόγου και την εγγραφή στα ειδικά βιβλία του
Πρωτοδικείου Αθηνών αναλαμβάνει την υποχρέωση να το μεταβιβάσει άνευ
ανταλλάγματος κατά πλήρη κυριότητα στο σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 26
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από εικοσιέξι (26) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα
από την Ιδρυτική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό, υπεγράφη ως
ακολούθως από τα Ιδρυτικά Μέλη και θα ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα
βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

