Καταστατικό του Σωµατείου µε την επωνυµία
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ".
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ", σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα για σωµατεία
και τους συναφείς νόµους που θα διέπουν τη λειτουργία του µαζί µε το παρόν
καταστατικό. Κλασική Μοτοσυκλέτα νοείται η µοτοσυκλέτα µε παλαιότητα όπως ορίζεται
από την κείµενη νοµοθεσία, βάσει των διεθνών κανονισµών της Δ.Ο.Π.Α. (Διεθνής
Οµοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου - F.I.V.A. - Fédération Internationale des Véhicules
Anciens). Το Σωµατείο θα έχει για έδρα του την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ
Σκοποί του Σωµατείου είναι η ενηµέρωση των µελών πάνω σε ιστορικά, τεχνικά και
µηχανικά θέµατα των ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, η ανταλλαγή απόψεων, η
ενηµέρωση τους σε θέµατα του Κ.Ο.Κ., η σύσφιξη των σχέσεων και η συνεργασία των
µελών µεταξύ τους καθώς και η σύσφιγξη και η συνεργασία µε άλλα οµοειδή σωµατεία ή
ενώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, η ανάπτυξη αλτρουιστικού πνεύµατος και αρωγής
γενικά προς τους συναδέλφους, οδηγούς Μοτοσυκλετών, η ανάπτυξη της τουριστικής
ιδέας και η παρότρυνση προς τη φύση και η ανύψωση του µορφωτικού και κοινωνικού
επιπέδου αυτών, καθώς και η κάθε είδους δραστηριότητα που σχετίζεται µε το δίκυκλο,
όπως η διοργάνωση αγώνων ή επιδείξεων, η επιµόρφωση στελεχών ως κριτών,
χρονοµετρών κλπ, η συµµετοχή σε Οµοσπονδία µε τους ίδιους ή όµοιους σκοπούς, η
συνεργασία µε άλλα

σωµατεία ή ενώσεις σωµατείων για την εξυπηρέτηση αυτών των

σκοπών.
Επίσης σκοποί του Σωµατείου είναι:
α) η επιδίωξη διευρύνσεως και διαδόσεως των µοτοσυκλετιστικών εκδηλώσεων και η εν
γένει προώθηση του µοτοσυκλετισµού σε όλους τους τοµείς και σε κάθε επίπεδο.
β) η συµµετοχή του ως µέλους υπερκείµενης ενώσεως, συνδέσµου ή οµοσπονδίας.
γ) η συµµετοχή του ως µέλους σε σωµατεία, ενώσεις, συνδέσµους, οµοσπονδίες κλπ µε
διαφορετικό από το δικό του αντικείµενο, εφόσον η συµµετοχή αυτή δεν αντιβαίνει το
αντικείµενο και τους σκοπούς του Σωµατείου, τις διατάξεις του νόµου και τα χρηστά ήθη.
Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγµατοποιεί το
Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόµων και του παρόντος καταστατικού.

Το Σωµατείο έχει περιοριστικά τους παραπάνω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση
από τους σκοπούς αυτούς χωρίς τροποποίηση του παρόντος, ιδιαίτερα δε ανάµιξη του
Σωµατείου στην πολιτική.
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Για την επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου διοργανώνονται αγώνες, επιδείξεις, εκδροµές
και περιηγήσεις µε ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
διοργανώνονται επίσης και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπως λ.χ. κατασκηνώσεις,
ξεναγήσεις, διαλέξεις, συγκεντρώσεις, επιδείξεις παλαιών µοντέλων µοτοσυκλετών κλπ,
δηµιουργία βιβλιοθήκης, έκδοση δελτίου ή περιοδικού και γενικά θα χρησιµοποιείται κάθε
πρόσφορο µέσο προς επιτυχία των πιο πάνω σκοπών.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Τα µέλη του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά, και επίτιµα.
Μέλος του

Σωµατείου µπορεί να γίνει κάθε πολίτης ενήλικος που είναι φίλος των

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ και γενικά της µοτοσυκλέτας, και των δι' αυτής αγώνων,
εκδροµών και περιηγήσεων.
α) ΤΑΚΤΙΚΑ µέλη µπορούν να γίνουν, όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Ο αριθµός των τακτικών µελών είναι απεριόριστος.
Για την εγγραφή µέλους στο Σωµατείο απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον
ενδιαφερόµενο, η συνηγορία δύο (2) µελών τακτικών και η έγκριση από το Διοικητικό
Συµβούλιο που πρέπει να αποφασίσει το αργότερο µέσα σε δυο µήνες από την αίτηση
εγγραφής. Της προθεσµίας αυτής παρελθούσης απράκτου η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται
δοθείσα.
Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή ποσού τριάντα (30) Ευρώ, ως δικαίωµα εγγραφής.
Η αυξοµείωση του δικαιώµατος εγγραφής καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ..
β) ΕΠΙΤΙΜΑ µέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση µετά από πρόταση του Δ.Σ.
όσοι έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες στο

Σωµατείο. Τα επίτιµα µέλη τυγχάνουν

τιµητικής µεταχείρισης στις εκδηλώσεις του Σωµατείου. Τα επίτιµα µέλη απαλλάσσονται
της ετήσιας συνδροµής.
Η ετήσια συνδροµή των τακτικών µελών στο Σωµατείο καθορίζεται στο ποσό των πενήντα
(50) Ευρώ. Η αυξοµείωση της ετήσιας συνδροµής καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ..
Οι ταµειακές υποχρεώσεις των µελών θα πρέπει να τακτοποιούνται συστηµατικά στο
πρώτο τρίµηνο εκάστου οικονοµικού έτους.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Δεν µπορεί να είναι µέλος του Σωµατείου
α) όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β) όποιος έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από
πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεµπορία,
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη,
εκβίαση, συκοφαντική δυσφήµιση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί εµπορίας
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ναρκωτικών και περί µεσαζόντων, όπως και όποιος έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο
βούλευµα για πράξεις που διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος.
γ) όποιος έχει στερηθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) όσοι είναι µέλη του εκάστοτε τυχόν προσωπικού του Σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί
η σύµβαση εργασίας και για ένα χρόνο µετά τη λήξη της. Επίσης όσοι συνάπτουν επ'
αµοιβή σύµβαση έργου ή σύµβαση για παροχή υπηρεσιών µε το Σωµατείο είτε ατοµικά
είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη Διοικητικού Συµβουλίου
Ανώνυµης Εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση και για ένα έτος µετά τη λήξη της ή
την παράδοση του έργου.
Όποιος έχει τα παραπάνω κωλύµατα εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του µέλους.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε µέλος του Σωµατείου µπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα. Η αποχώρηση του πρέπει
να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και
ισχύει για το τέλος του. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεµβρίου κάθε έτους.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα µέλη του Σωµατείου έχουν υποχρέωση να τακτοποιούνται ταµειακά, να σέβονται τις
αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και να προσφέρουν πρόθυµα προσωπική εργασία, όσες
φορές και όταν υπάρχει ανάγκη για την προαγωγή των σκοπών του Σωµατείου.
Τα τακτικά µέλη εκλέγουν και εκλέγονται αφού έχουν πληρώσει τις οικονοµικές
υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο και αφού παρέλθει ένα έτος από την εγγραφή τους.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µπορεί να αποφασίσει την διαγραφή µέλους που
καθυστερεί τουλάχιστον τρεις (3) µήνες την καταβολή της συνδροµής καθώς και τις
έκτακτες εισφορές που έχουν αποφασισθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Δ.Σ. πρέπει να
αποστείλει συστηµένη επιστολή προς το µέλος ή µε ενηµέρωση του στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχει δηλώσει το µέλος, δίνοντας του χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών
για την τακτοποίηση της υποχρέωσης του. Αν µετά την παρέλευση της παραπάνω
χρονικής προθεσµίας δεν συµµορφωθεί το µέλος τότε το Δ.Σ. µπορεί να το διαγράψει
χωρίς άλλη ειδοποίηση κατά παρέκκλιση του Άρθρου 17 του παρόντος. Επίσης το µέλος
µπορεί να διαγραφεί για σπουδαίο λόγο και στις περιπτώσεις που προβλέπει το Άρθρο 17
του παρόντος, είτε ο νόµος.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΟΡΟΙ
α) Οι συνδροµές, οι οποίες είναι ετήσιες και υποχρεωτικές για τα µέλη (πλην των επίτιµων)
και το δικαίωµα εγγραφής. Κάθε εγγραφόµενο µέλος καταβάλει εφ' άπαξ το δικαίωµα
εγγραφής, για την εγγραφή του στο Σωµατείο.
β) Αρωγές - δωρεές, κληρονοµιές ή και κάθε άλλο έσοδο, νόµιµα περιερχόµενο στο
Σωµατείο.
γ) Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις.
δ) Έκτακτες εισφορές των µελών του Σωµατείου.
Για κάθε είσπραξη ή δαπάνη εκδίδεται από τον Ταµία διπλότυπο είσπραξης συνάµα δε
τηρείται Βιβλίο εσόδων και εξόδων. Ειδικά, στην περίπτωση εσόδων της στ' παραγράφου
του παρόντος Άρθρου, τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92).
Απαγορεύεται η διάθεση χρηµάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωµάτων του
Σωµατείου για σκοπούς άσχετους µε τις επιδιώξεις του και τις λειτουργίες του. Σε αντίθετη
περίπτωση, εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος ή
ευπρεπείας ή για σκοπούς κοινωνικού οφέλους, απαιτείται οµόφωνη απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου.
Απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο µερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των
εγκαταστάσεων του

Σωµατείου. Κατ' εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν

καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του

Σωµατείου ή υφίσταται άφευκτη

ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν
τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρµόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω
καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κωδ. Πολ. Δικ. Δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται
από το Δ.Σ. του Σωµατείου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης µετά από πρόταση του Δ.Σ. του

Σωµατείου

ανακηρύσσονται δωρητές του αυτοί που πρόσφεραν υλική ενίσχυση τουλάχιστον
τριακοσίων (300) Ευρώ, ευεργέτες δε του συλλόγου αυτοί που πρόσφεραν στο Σωµατείο
υλική ενίσχυση τουλάχιστον χιλίων (1.000) Ευρώ. Η αυξοµείωση των ποσών του
παρόντος Άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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Τα όργανα του σωµατείου είναι 1) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), 2) Το Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.) 3) η Ελεγκτική Επιτροπή και 4) το Πειθαρχικό Συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του

Σωµατείου και αποφασίζει για κάθε

θέµα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόµο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.
Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτηµα υπαγόµενο κανονικά στην αρµοδιότητα άλλου
οργάνου που θα υπαχθεί στην κρίση της µετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας
του αριθµού των µελών του παραπάνω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.
Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του

Σωµατείου και έχει

δικαίωµα οποτεδήποτε να παύει τα µέλη του Δ.Σ. ιδιαίτερα αν η παύση αυτών
υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους (π.χ. αµέλεια των καθηκόντων τους, ανικανότητα
για τακτική διαχείριση κλπ.). Αποκλειστική αρµοδιότητα η Γ.Σ. έχει:
α) να κρίνει τον απολογισµό του απερχόµενου Δ.Σ., β) να εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) ν' αποφασίζει για την έγκριση του
προϋπολογισµού και του ισολογισµού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από
κάθε ευθύνη µε βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, ε) ν' αποφασίζει για κάθε
τροποποίηση του καταστατικού, στ) ν' αποφασίζει για την διάλυση του Σωµατείου και ζ)
να εκλέγει τα µέλη του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η) και να αποφασίζει για την
προσχώρηση σε ένωση σωµατείων µε οµοειδείς σκοπούς, Ελληνική ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.
Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της µε
πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα.
Η πρόσκληση που θα αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εφόσον το µέλος έχει
δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση άλλως ταχυδροµικά είκοσι (20) ηµέρες πριν από την
ηµέρα συνεδρίασης της Γ.Σ., πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, το χρόνο και τα
θέµατα που θα συζητηθούν µε σαφήνεια καθώς και ηµεροµηνίες επαναληπτικών
συνεδριάσεων.
Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωµατείου τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ηµέρες πριν από την ήµερα συνεδρίασης της Γ.Σ. και µπορεί δε να δηµοσιευθεί και σε µία
εφηµερίδα.
ΑΡΘΡΟ 13ο

!5

ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. (που αναφέρονται στην απαρτία της Γ.Σ.
για τροποποίηση καταστατικού, διάλυση σωµατείου και µεταβολή σκοπού) όπως και κάθε
άλλης διάταξης µε την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, για να γίνει συζήτηση και για να
ληφθεί απόφαση κατά τις Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3)
των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη
συζήτηση, συγκαλείται νέα συνέλευση, µέσα σε 8 ηµέρες µε την ίδια ηµερήσια διάταξη
στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα χωρίς νέα πρόσκληση, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν και πάλι
δεν επιτευχθεί απαρτία καλείται και νέα συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία είναι
παρόντα τουλάχιστον 15 οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη.
Απαγορεύεται η συµµετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες µε οποιουδήποτε είδους
εξουσιοδότηση. Η διαπίστωση των τακτικών µελών που είναι παρόντα σε κάθε Γ.Σ. και
έχουν δικαίωµα ψήφου γίνεται µε την υπογραφή αυτών σε ειδικό βιβλίο όταν
προσέρχονται στη Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται πρόεδρος και γραµµατέας από τα παρόντα τακτικά
µέλη. Στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά των συζητήσεων
και αποφάσεων που επικυρώνονται από τον πρόεδρο και το Γεν. γραµµατέα, µόλις λήξει
κάθε συνεδρίαση.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµως δια βοής.
Οι ψηφοφορίες στη Γ.Σ. είναι φανερές µε απλή ανάταση του χεριού από το µέλος που
ψηφίζει. Είναι µυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής και
Εφορευτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συµβουλίου, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη
Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά θέµατα.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. - ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.
Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και οικονοµικά
τακτοποιηµένων µελών εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.
Απόφαση σε θέµα που δεν υπάρχει στην ηµερήσια διάταξη και που δεν αναφέρεται στην
πρόσκληση για Γ.Σ. είναι άκυρη.
Οι Γ.Σ. είναι Τακτικές ή Έκτακτες.
Κάθε χρόνο συγκαλείται µία Τακτική Γ.Σ. κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ 1ης Δεκεµβρίου
έως και 31ης Ιανουαρίου. Η Τακτική Γ.Σ.: α) Κρίνει τον απολογισµό του απερχοµένου Δ.Σ.,
β) εκλέγει τα µέλη της Εφορευτικής, Πειθαρχικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής και διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. (κάθε δύο χρόνια). Κατά την
Τακτική Γ.Σ. γίνεται λογοδοσία απολογισµός και συζήτηση στα πεπραγµένα του Δ.Σ. και
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ψήφιση του προϋπολογισµού του επόµενου έτους. Επίσης διαβάζεται η έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής για το οικονοµικό έτος που λήγει. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου έτους.
Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για σοβαρά θέµατα του Σωµατείου µε απόφαση του Δ.Σ. ή µε
έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών του

Σωµατείου προς το

Δ.Σ. αναγράφοντας σ' αυτή τα θέµατα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΚΛΟΓΕΣ
Κάθε δεύτερο χρόνο, γίνεται µε µυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ. η εκλογή νέου
Διοικητικού Συµβουλίου αποτελούµενου νέου από επτά (7) µέλη και δύο (2)
αναπληρωµατικά, όπως και επίσης η εκλογή τριµελούς Πειθαρχικού Συµβουλίου και
Τριµελούς Ελεγκτικής Επιτροπής µετά δύο αναπληρωµατικών µελών. Οι αρχαιρεσίες
γίνονται µε την µέριµνα τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Τακτική
Γενική Συνέλευση µαζί µε άλλα τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη. Τα µέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής όπως και τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου
δεν µπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την
τήρηση της τάξης, εποπτεύει για να γίνονται οι εκλογές σύµφωνα µε το νόµο και το
Καταστατικό µε βάση το βιβλίο µητρώου των µελών και αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε
αµφισβήτηση που ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Μετά το τέλος της
ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα
αποτελέσµατα. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται αµέσως κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή. Από τον πίνακα αυτών που πέτυχαν για τη Διοίκηση οι επτά (7)
πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν την Διοίκηση οι δε δύο (2) επόµενοι κατά σειρά τα
αναπληρωµατικά µέλη αυτών. Οι αναπληρωµατικοί για την Διοίκηση, Πειθαρχικό
Συµβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή παίρνουν οριστικά τις θέσεις των µελών που µέχρι το
τέλος της θητείας τους εξέρχονται οπωσδήποτε από το Δ.Σ. ή τις παραπάνω Επιτροπές.
Για τη Διοίκηση, το Πειθαρχικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή µπορούν να
εκλεγούν µόνο τα ταµειακά εντάξει τακτικά µέλη του Σωµατείου. Μέλος που έχει τα
προσόντα για να εκλεγεί και επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ., ή το Πειθαρχικό
Συµβούλιο είτε την Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση προς το Δ.Σ.
του Σωµατείου, 3 ηµέρες τουλάχιστον πριν από την Γ.Σ. που θα συγκληθεί. Το Δ.Σ.
εξετάζει τις δηλώσεις και αφού βεβαιωθεί για την συνδροµή των προσόντων
εκλογιµότητας, αναγράφει τα ονόµατα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά σε ειδικό
πίνακα που τον κρεµάει σε εµφανές µέρος των γραφείων του Σωµατείου µία τουλάχιστον
ηµέρα πριν από την αντίστοιχη Γ.Σ. Από τον παραπάνω κατάλογο οι εκλογείς ψηφίζουν τα
µέλη του Δ.Σ., του Πειθαρχικό Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τα µέλη του
Σωµατείου που ανακηρύχθηκαν σαν υποψήφιοι.
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Προ των Αρχαιρεσιών, ο Γενικός Γραµµατέας αναγιγνώσκει τον υπό του Διοικητικού
Συµβουλίου καταρτισµένο πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συµβούλιο. Κατά του
καταλόγου τούτου είναι δυνατόν να διατυπωθούν αµέσως ενστάσεις, για τις οποίες
αποφασίζει άµεσα η Γενική Συνέλευση. Κατόπιν διεξάγεται η ψηφοφορία εκλογής.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται µε ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαµβάνει τον κατά τα ανωτέρω
από του Διοικητικό Συµβούλιο καταρτιζόµενο και από την Γενική Συνέλευση εγκρινόµενο
πίνακα εκλόγιµων υποψηφίων για τα προς εκλογή

Συµβούλια και Επιτροπές του

Σωµατείου και διανέµονται στους παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι εκλογείς
µπορούν να σηµειώσουν στο ψηφοδέλτιο τους σταυρούς προτίµησης έως και του αριθµού
των αντίστοιχων εκλόγιµων θέσεων για κάθε Συµβούλιο / Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο τίθεται
υπό του εκλογέως εντός φακέλου φέροντος την σφραγίδα του Σωµατείου και διδόµενου
εις αυτόν υπό της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού προηγουµένως υπογράψει στον πίνακα
των ψηφισάντων.
Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος εκ των παρισταµένων εκλογέων η Εφορευτική Επιτροπή
ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους ανωτέρω όρους,
κηρύσσεται υπ' αυτής άκυρο, ενώ φάκελος περιέχων πλείονα του ενός ψηφοδέλτια δεν
λαµβάνεται υπ' όψη.
Μετά το πέρας της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το
Πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψήφιους.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταυτόχρονα µε την εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, η Γ.Σ. εκλέγει µε
µυστική ψηφοφορία το Πειθαρχικό Συµβούλιο για θητεία 2 ετών, από τα τακτικά µελή που
έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 1 έτος. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία
(3) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά. Συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει µεταξύ
των µελών του τον πρόεδρο αυτού. Είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τρία (3) από τα
µέλη του, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία.
Το Δ.Σ. παραπέµπει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο τα µέλη εκείνα που παραβίασαν τις
διατάξεις του καταστατικού, Εσωτερικού Κανονισµού, δείχνουν διαγωγή που απάδει στους
σκοπούς του

Σωµατείου, για πράξεις επιβλαβείς προς το

Σωµατείο και γενικά για

ανάρµοστη διαγωγή προς τα µέλη της Διοίκησης ή άλλων µελών του

Σωµατείου και

απρεπή γενικά συµπεριφορά κλπ.
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και
καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών που κρατά ένα µέλος του Συµβουλίου,
κοινοποιούνται δε στο Δ.Σ. το οποίο προβαίνει υποχρεωτικά στην εκτέλεση τους. Οι
πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα µε το παράπτωµα και κατά την κρίση του
Πειθαρχικού Συµβουλίου. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις
παραπάνω ποινές:
α) έγγραφη επίπληξη
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β) προσωρινό αποκλεισµό εισόδου στα γραφεία του Σωµατείου.
γ) ποινή διαγραφής που τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει έγγραφα το µέλος ν' απολογηθεί. Σε
περίπτωση που δεν προσέλθει το µέλος αδικαιολόγητα, µπορεί να παρθεί απόφαση
ερήµην του.
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου και του Δ.Σ. δεν µπορούν ν' ανακληθούν ή να
τροποποιηθούν από την Γ.Σ. εκτός της περίπτωσης της διαγραφής.
Σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. πριν να λήξει η κανονική θητεία του, το Πειθαρχικό
Συµβούλιο παραµένει µέχρι τη λήξη του χρόνου για τον οποίο εκλέχτηκε.
Στην περίπτωση που, λόγω παραιτήσεων τακτικών είτε αναπληρωµατικών µελών του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, αυτό παραµείνει µε λιγότερα από τρία (3) µέλη, προκηρύσσεται
Έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του, προς
αντικατάσταση των παραιτηθέντων, µε θητεία µέχρι της λήξεως της θητείας των
υπολοίπων µελών αυτού.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το

Σωµατείο διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται κατά τα

σχετικά Άρθρα για δύο (2) χρόνια Το Δ.Σ. ασκεί όλες τις εξουσίες που δεν ανήκουν στην
Γ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Το Δ. Σ. µεριµνά για την ακριβή εκπλήρωση των σκοπών
του

Σωµατείου δίνοντας την κατεύθυνση στην όλη διαχείριση των ζητηµάτων που

αφορούν το Σωµατείο, συγκαλεί τις Γ.Σ. και λογοδοτεί σε αυτές. Επίσης διαχειρίζεται τα
κεφάλαια και την περιουσία του

Σωµατείου και φροντίζει για την εκτέλεση των

αποφάσεων της Γ.Σ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του
Σωµατείου, το Δ.Σ. µπορεί να προσλαµβάνει µε σύµβαση υπάλληλους και άλλο τεχνικό και
µη προσωπικό και να διορίζει επιτροπές από τα µελή του Σωµατείου οι οποίες επιτροπές
υπάγονται στο Δ.Σ. και καθοδηγούνται απ' αυτό.
Το νεοεκλεγµένο Δ.Σ. µέσα σε 10 µέρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά στην
πρώτη του συνεδρίαση υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και
εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό
Γραµµατέα, Ταµία και Ειδικό Γραµµατέα. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων
διενεργείται κλήρωση. Στην ίδια συνεδρίαση καλείται από το απερχόµενο Δ.Σ. να
παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του
Σωµατείου µε πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία. Οι
ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή Ταµία δεν επιτρέπεται να
συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης µέλη της Διοίκησης του Σωµατείου δεν µπορούν
να παρέχουν µε αµοιβή εξαρτηµένη εργασία ή να συνάπτουν µε το Σωµατείο συµβάσεις
που συνεπάγονται τη λήψη αµοιβής για προσφορά κάθε είδους άλλων υπηρεσιών ή που
αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους µε την ανάληψη έργων, προµηθείας ή άλλης
παροχής προς το Σωµατείο.
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Στις περιπτώσεις που, λόγω παραιτήσεων τακτικών είτε αναπληρωµατικών µελών του
Δ.Σ., αυτό παραµείνει µε λιγότερα από επτά (7) µέλη, προκηρύσσεται Έκτακτη Γ.Σ. για
εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του, προς αντικατάσταση των
παραιτηθέντων, µε θητεία µέχρι της λήξεως της θητείας των υπολοίπων µελών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα, έκτακτα δε για ορισµένα επείγοντα και
σοβαρά θέµατα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή αν ζητηθεί από δύο (2) µέλη του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη και
αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση παρουσίας αρτίου
αριθµού συµβούλων, αποφασίζει το Δ.Σ. πάλι µε απόλυτη πλειοψηφία, και σε περίπτωση
ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος προσµετρείται ως διπλή. Οι
ψηφοφορίες του Δ.Σ. είναι φανερές και για προσωπικό θέµα είναι µυστικές, οπότε σε
περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µέχρι να παρθεί απόφαση.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά
αναπληρωµατικό µέλος του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Δεν δικαιούται να λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία µέλος του Δ.Σ., αν η απόφαση που
πρόκειται να παρθεί, αφορά επιχείρηση δικαιοπραξίας ή έγερση ή κατάργηση δίκης
µεταξύ του σωµατείου και του µέλους ή του συζύγου του ή συγγενή εξ αίµατος µέχρι και
του τρίτου βαθµού ( δηλ. α΄ θείο του ή α΄ ανεψιό).
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωµατείο και το Δ.Σ. στις Δικαστικές πολιτικές και
άλλες Αρχές και σε όλες τις σχέσεις γενικά µε τρίτους. Συγκαλεί και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει, όπου απαιτείται, τα σχετικά έγγραφα, προσυπογράφει
µε τον Ταµία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τις επιταγές αναλήψεων
χρηµάτων, προσυπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία τα εντάλµατα
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πληρωµών, προσυπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα όλη την αλληλογραφία του
Σωµατείου.
Έχει δικαίωµα να καλεί και να ελέγχει οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ., ή του Σωµατείου σε
περίπτωση απείθειας είτε παράβασης του καταστατικού και παίρνει κάθε µέτρο
εξασφαλιστικό των συµφερόντων του Σωµατείου, ακόµη και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. σε
περίπτωση επείγουσα, όπου τυχόν καθυστέρηση θα ζηµιώσει το Σωµατείο.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε κάθε του αρµοδιότητα ο
Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος στην ηλικία Σύµβουλος.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας είναι ο προϊστάµενος των γραφείων του Σωµατείου. Επιµελείται της
διεξαγωγής της αλληλογραφίας, προσυπογράφει δε µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και
τα εντάλµατα πληρωµών, υπογράφει µε εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις για τη
σύγκληση του Γ.Σ. συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του
Σωµατείου. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύµατος του ο Γενικός Γραµµατέας
αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραµµατέα.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταµίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωµές, έχει την ευθύνη του ταµείου του
Σωµατείου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της
περιουσίας του Σωµατείου. Προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα τα
εντάλµατα πληρωµών, κρατάει τα σχετικά βιβλία διαχείρισης για την οποία ευθύνεται
προσωπικά και δίνει λόγο στο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή όταν αυτή το ζητήσει.
Καταθέτει τα µετρητά που έχει στα χέρια του, σε Τράπεζα, πλην ενός ποσού έως 300
Ευρώ, για τις τρέχουσες µικροανάγκες του Σωµατείου. Η ανάληψη των χρηµάτων γίνεται
µε δύο (2) υπογραφές, του Προέδρου και του Ταµία. Συντάσσει τον απολογισµό,
ισολογισµό και προϋπολογισµό του Σωµατείου κάθε χρόνο και τους υποβάλλει στη Γ.Σ.,
αφού εγκριθούν από το Δ.Σ. Όταν ο Ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα
µέλος του Δ.Σ., που υποδεικνύεται από τον Ταµία µε ευθύνη του.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά.
Εκλέγεται από την Τακτική Γ.Σ. για δύο (2) χρόνια µε καθήκον την άσκηση ταµειακού και
διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόµενη Τακτική Γ.Σ.
ή σε Έκτακτη Γ.Σ., αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γ.Σ.
Στις περιπτώσεις που, λόγω παραιτήσεων τακτικών είτε αναπληρωµατικών µελών της
Ελεγκτικής Επιτροπής, αυτή παραµείνει µε λιγότερα από τρία (3) µέλη, προκηρύσσεται
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Έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του, προς
αντικατάσταση των παραιτηθέντων, µε θητεία µέχρι της λήξεως της θητείας των
υπολοίπων µελών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Το Δ.Σ. του Σωµατείου µπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισµούς για την κανονική
λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων, του εντευκτηρίου του κλπ. Οι παραπάνω εσωτερικοί
κανονισµοί δεν µπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Για να παρθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Σωµατείου
απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2), τουλάχιστον, των ταµειακά εντάξει µελών
του Σωµατείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Το Σωµατείο
διαλύεται όταν τα µέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10).
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωµατείο έχει δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά µεν την επωνυµία του και το έτος
ίδρυσης του, εσωτερικά δε παράσταση που απεικονίζει το έµβληµα του Σωµατείου.
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΒΙΒΛΙΑ
Το Σωµατείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο µητρώου µελών: Σε αυτό γράφονται µε αύξοντα αριθµό το
ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός δελτίου ταυτότητας, η ηλεκτρονική και η ταχυδροµική
διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηµεροµηνία εγγραφής και (τυχόν) διαγραφής κάθε µέλους.
Το Βιβλίο µελών µπορεί να τηρείται ή/και ηλεκτρονικά.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδρίασης των Γ.Σ. Σε αυτό καθαρογράφονται όλες οι
συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των Γ.Σ.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
δ) Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων.
Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται από τον Γενικό Γραµµατέα.
ε) Βιβλίο ταµείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και
πληρωµές.
στ) Βιβλίο περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία του Σωµατείου.
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ζ) Διπλότυπα εισπράξεων.
Τα τελευταία 3 βιβλία τηρούνται από τον Ταµία.
η) Βιβλίο πρακτικών του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 29ο
ΑΣΑΦΕΙΑ - ΚΕΝΟ
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή υπάρχει ασάφεια, το
σχετικό θέµα που θα ανακύπτει θα ρυθµίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις αφού βέβαια
τηρούνται οι κείµενοι ισχύοντες νόµοι.
ΑΡΘΡΟ 30ο
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε
και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του από τα ιδρυτικά µέλη του οµίλου στις 11
Φεβρουαρίου 1991. Το καταστατικό θα ισχύει από την δηµοσίευση του στα δηµόσια βιβλία
του Πρωτοδικείου της Αθήνας.
Τροποποιήθηκε µε οµόφωνη απόφαση της έχουσας απαρτία Γενικής Συνέλευσης, στις
29-11-1999.
Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά µε απόφαση της έχουσας απαρτία Γενικής Συνέλευσης
στις 17-05-2015.
Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιηµένο καταστατικό του σωµατείου µε την επωνυµία ΄΄
Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας΄΄ , κατόπιν τροποποίησης του από την
από 17/5/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του σωµατείου.
Αθήνα, 17-5-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιάννου Βασίλειος

Τσιρβούλης Πέτρος
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