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ΣυντοuoyραφEεc

ΓΓΑ : Γενικη Γραμματε{α Αθλητιoμoil
ΔoΑ : ΔιεθνiE oλυμπιακη Ακαδημiα
ΕoΕ : ΕJληνικη oλυμπιακη Επιτρoπη

Ε.Ε. : Ευροlπαικη Tνcοor\
oTΑ : oρyανιoμ6E ToπικηE Αυτoδιoiκηor1q
& Αθλητιoμoδ
ΥΙΙΑΙΘΠΑ : Υooiρyεio ΠαιδεEαq, Θρηoκευμdταlν, Πoλιτιoμoδ

1.

τoυ ε7nσημovικori oωματεioυ μη κερδoοκoτnκoδ 1αρακηρα εiναι.
Αvαψυxηg> (oυνοπτικα:
<Eλληιικξ Eτnoημovικη Eταιρεiα Διoiκηoηq Aθλητιoμori &

Ι_Ι πληρηg oνομαoiα

Ε,λλ.E.E.Δ.A.Α.).

2. o

με
6ρoq <Διoiκτ.1oη)) στoν τiτλo τoυ και οτo παρ6ν Kαταoτατικ6 1:ηoιμοποtεiται

3.
4.
5.
6.

oφραγδα τoυ εiναι ανd,λoμ

ην

ευρε1α

ΔιεriΘυνoη, Συντovιoμ6g,
τoυ θwoια και περιλαμβ&νει 6ρoυ9 6πωq: Σ1εδιαoμ6ζ, oργ&νωοη,
Διαxεiριoη κα1τoυζ oυναφεξ μ αυτoδq, καθcbq κα1τoυζ αντioτoι1oυq ξεvoυq.
,Eδρα
τoυ oρζεται η Θεooαλoviκη.
(yellow) και τo λευκ6.
Tα pcbματ& τoυ εiναι τo μπλε (reflex blue), τo κiτρινo
αυτoδ γρ&μματα.
To λoγ6πlπ6 τoυ περGγει'τoν πληρη τiτλo τoυ καιτα αρ1ικ&
FΙ

}Ιε

τo λoγ6ωπ6 τoυ.

A.

Κ6ριoι οκoπoi ηc Eταιρεiα€ εiναι:

1.
2.
3.
4.
5.

o πρoβληματιoμ69 και η

6ρευνα πd,vω oε θ6ματα oργdινωσηζ / διοiκηoηζ τoυ αθλητιoμori.
ελληvικ6 και δεθrη χd)ρo.
FΙ παρoυotαoη τωv πoρισμ&,των ηq 6ρευναζ στoν
πρd,ξη.
FΙ εφαρμoγη των πoριoμd,των ηζ 6ρευναq σην
τoυ αθλητιoμoδ oην Ελλd,δα.
διotqoηζ
/
δργ&νωoηq
FΙ πρocilθηση ηζ ε7nσημo*,οlq
oε θ6ματα πoυ αφoρoιiν
FΙ καΘερωΦ ηq ωζ τoυ ηγετικoιi ,-oημδ**oδ φoρ6α ηζ χ6ραq
oργ&νωοη / διoiκηοη τoυ αθλl1τιoμoδ.

σην

αθλητιoμ6 και η υποβoλη
επoικoδoμητιlcη oυμβoλη σε νoμoox6δια πoυ αφoρoδν στoν
πρoτd,oεων στξ αρμ6δrεq αpχεq.-δικωoυ
συνεργασuΙlν μεταξδ επαγγελματιcbv, ακαδημαtκιbν και
FΙ δημιoυργiα και πρocilθηoη

6. Η
7.

φoιητcilν.

8. FΙ δημιoυ pγιn επαγγελματικcbν ευκαιρubν.
g. H παρo1η l αντα}'λαγη εξειδικευμ^θvων
επαγγελματiεg και

φoιτητ69

ε7tισημoνικων γνciloεων

με

ακαδημαiκorig,

ι
t c - |-_^
-Δ1-.'-.. και
αθλητιoμoΦ
/ διoiκι1oηζτoυ
10. FΙ μλεη τωvεκπαδευτ.*rilν αναγκιbν στo χrbρo ηg oργ&νωσηζ
κd,λυψη τoυζ.
η oυμβo}η σην απoτελεοματικη
oε διoικoιiντεq αθλητικιbν δoμcilν.
1 1. FΙ παρoxξ λμβo"ι,υτlκηi υπooτηρζηζ

B,

Aλλoι oκοπot

1.

FΙ παρακoλoriθηοη των θεωρητικcilν

2.

ηζ

ι

Eταιρεiαζ εiναι:

και πρακτικcilν εξελξεων τoυ αθλητικor5 μ&νατζμεντ και τoυ
τoυq oτα ελληνικd, δεδoβνα.
μd,ρκετιlγc και η προσαρμoγη
τoυζ oυναδ6λφoυζ τoυζ σην Eλλαδα
FΙ δημιoυργικη επικoιvων[α.των ψλcilν ηg Eταιρεiαq με
κα1στo εξωτερικ6.
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3.

9.

FΙ αυμβoλη oη δημιoυργiα υψηλη ζ επα"{"γελματικηg αυvεiδηoηζ των oτελεxcilν ηg αθλητικηg
διοiκηoηg, πpαγψα τo oπoio επιτtlyγανετα.ι' με ην Φρηση των καν6νων δεovτoλoγiαζ ηζ
Eταιρεiαg.
FΙ o6νδεση τoυ ακαδημαtκo6 1ιbρoυ με τoυζ αθλητικοrig oηανιoμoιig για θ6ματα πoυ αφoροδν
οτo 1cbρo ηg oργ&νωσΤlζ / διoiκτ1oηζ τoυ αθλητιoμo6.
Η oυνεργααiα με &λλoυg ε7nσημοvικoιiq κλ6δoυ9 πoυ 61oυν περιε16μνo oυναφ69 με η
διoiκηoη τoυ αθλητιομoδ (δiκαιo, oικoνoμiα, κoιvωvιoλoγiα, ψυxoλoγiα, κλπ.).
FΙ εrcπ6vησrl ερευνrΙlν και μλετrilν oτcl πλαiοιo πρoγραμμ&των ηg Ε.Ε.
H δημιουργiα εκπαδε-υτικcbν πρoγραμμd,των Υ1fr" διoικητικd, oτεΜ1η τoυ αθλητιoμoδ, σε
συνεργασi{ι με d,λλoυ6 φoρεξ (ΓΓΑ, EoE, *λ,').
FΙ υλoπoηoη ενεφεκirν εταιρικηq κowωvικηζ ευθυηζ για ην πρocbθηoη ηq Θετικτ1g εικ6να9
ηq Eταιρiαg o1ετικd, μ ην κoιvω"'*l ηζ πρoσφoρ&.
FΙ δημιoυργiα εγκαταoτd,oεων για ην εξυzηρ6ηoη τωv σκoπcilν ηζ.

Γ.

M6oα με τα oπoiα η Eταιρεiα ετnδubκει

4.
5.
6.
7.
8.

ην

επιτυχiα των ακoπιbν

ηζ

εiναι:

1. oι Tακτικ69 και,Ercταlcτεζ oυνεδριασεξ τoυ Δ.Σ. και ηζ Γ.Σ.
2. H oργd,νωoη τoτπκioν, πανελληvιων και δεθvcbν ε7nσημovικiυν
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.
7

εκδηλiυoεων (oυν6δρια,

ημερiδεζ, oεμινd,ρw, κλπ.).
FΙ oργ&vωστl κoινcbν oυνεδρι&oεωv μ ελληvικoδg / ξεvoυg ε7Γισημoνικoδq φoρεξ π&νω oε
θ6ματα oυvαφη ιΙε τoυζ oκoπoιig ηg.
Ι{ αυνεργαοiα με d,τoμα, oργανrboεη, δρriματα, εταιpεiεq, wcboεη, ιδω:τικorig φoρεξ και
κρατικ69 υrηρεoiεζ'Tα εvδwφ6ρovτα των oπoirον 61oυν κoινd, σημεiα μ αυτ& ηg Eταιρεiαζ.
FΙ oυTκρ6ηoη oμd,δων εργαoiαq και επιτρoπrbν μα ην επεξεpyaoiα θεμd,των πoυ απoφαoζει η
Εταιρεiα.
FΙ δημooiευoη των συνεδριd,oεων ηζ Γ.Σ. και τoυ Δ.Σ., των πραlcτικrilν των oυνεδρirον (η
μερoυζ αυτrbν), και των απoτελεoμd,των των ερευνcbν ηg Eταιρεiαq.
FΙ 6κδooη εδικo6 ε7Γισημovικoιi ηλεrcτρovικori περιοδικoιi.
FΙ δημιουργiα βιβλιoθηκηζ και βd,oηg δεδoμενων.
FΙ αξιoποiηαη κd,θε βooυ πoυ, κατ& ην κρiση τoυ Δ.Σ., θα αυντελ6oει σην πρoαγωγη των
oκoπcilν ηq Eταφεiαζ.

AoΘoo

3:

Πι1ρoι

H Εταιρε.ια €γε.ι"τακτικoδξ και 6κεαlcτoυg π6ρoυ9.

Α.

Τακτικot π6ρoι

1. oι

ηt

εiναι:

ειoφoρ69 πoυ καταβd,λλoυν τα

Γ.Σ.)

βλη γπ ην

εγγραφη τoυξ (καθoρζoνται

2. oι ετηoιεg oυνδρoβg των μλrbν (καθoρζoνται με απ6φαση ηζ Γ.Σ.).
3. oι ειoπραξετζδικαui:ματoζ συμμετoχηζ oε εκδηλcboεη πoυ oργαvιilνει.
4. Τα 6ooδα πoυ πρo6ρχονται απ6 ην 6κδooη εντriπων.
5. Τα 6ooδα απo ετcιγoρηγησεξ πoυ πρo6ρχoνται απ6 η ΓΓA, ην E.E., τoυζ oTΑ,
6. Aλλoι ν6μιμoι π6ρoι.
B'

,Εκταlcεoι

π6ρoι

ηs Eταιρεiαζ

ψ

απoφαση

κλπ.

εiναι:

1. oι 6κτατεζ εισφoρθg των τακτικcΙlν και 6κτακτων μλιbν.
2. Eκo6oεg oικoνoμικ6g εvιoβσεξ των μλcilν, &λλων πρooιilπων, oργαvιoμcilν,
3. Δωρε69, κληρoδooiεq και κληρoνoμlεq.
4' Κ&θε d,λλo 6ooδo πoυ πρo6ρχεταιαπ6 v6μιμη πηγη.

φoρ6ων, κλπ.

ηq
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AρΘρo

4:

KατηγορΙεζ

oι καηγoρiεζ μλrilν ηg

Eταιρεiαg εtναι oι παρακd,τω:

A. Tακτικιi μ6λη μπoρoδν να γivoυν,Ε,λληνεg υτηκool, η μ6νιμoι κd,τoικoι Eλλ&δαg, οι oποioι:
τ -iγoυν βαoικ6 τmlγ1o,η μτατmlμακ6 τtτλo οη διοiκησTl τoυ αθλητιoμοri.
2. Eiναι κd,τo1oι ,*,1iou, η μτατmlμακoιi τtτλoυ oη φυoικη αγ(Dγη, η oε θ6μα o1ετικ6 με η
διoiκηoη (δπωg αυη περιγρd,φεται στo &ρΘρo 1 $ 2 τoυ παρ6ντo9 Καταoτατικori) και
oυγ1:6νω9 θ1oυν nγγγio,η μτατmlμακ6 τiτλo oε θ6μα o1ετικ6 με η διoiκηoη,6πωq αυΦ
ορζεται oτo iδιo d,ρθρo.
oε θ6μα o1ετικ6 με η
3 ' Eivαι κ6τo1oι πτυxioυ, η μταπτυ1ιακori τiτλoυ oη φυoικξ αγωγη, η
Kαταoτατικοf) και
παρ6vτoq
τoυ
2
διoiκηoη (6πω9 αυΦ περιγρ6φεται στo &ρθρo 1 $
oυγxρ6νωg 61oυν πΕντε (5) p6vια αποδεδειγμ'η υτηρεoiα ση διoiκηοη αθλητικoδ
oργαvιoμoδ.

4. Eiναι *&.o1o. διδακτoρικo6 τiτλoυ εzπoτη}ηζ σχετιΦg με ην oργ&νωση / διoiκηoη τoυ
αθλητιoμoιi, 6πωq αυτ6q καθoρζoνται στo βιβλio ηζ Eταιρεiαq με τuχo: <Aθλητικ6
M&νατζψvτ - Δεrnoημovιlcη Πρoo6γγιση), (2002), Eκδ6oεη University Studio Ρress'
Θεooαλoνircη.
περizπωo,η πoυ κd,πoιo πτυ1io tγετ απoιττlΘεi oε 1ωρα τoυ εξωτερικo6 εiναι απαραiητo να
υπoβληΘεi η αναγv6ριΦ τoυ απ6 τo αρμ6διo κρατικ6 6ργανo (ΔOATAη.

Σην

Tα ταlcτικe μελη θ1oυν δικαiωμα: α) λ6γoυ στo Δ.Σ. και β) λ6γoυ και ψηφoυ

B. Tκτακτα μ6λη
.rγo",

1.

στo

oη

Γ.Σ.

κd,τoικoι Eλλ6δαq, oι oπoioι:
μlπoρoriν να γiνoυν.Eλληνεg υτηκool, η μ6vιμoι

ΑEΙ η TEΙ o1ετικ6 μ η διotηση τoυ αθλητιoμo6
"',ρ
&ρθρo- 1$2 τoυ Καταoτατικoδ) απ6 oπoιoδηπoτε ανcilτατo

αυΦ περιγρ&φεται
εκπαlδευτικ6 iδρυμα ηg
(6πωq

Eλλ&δα6, η τoυ εξωτερικoδ και δρ&oη σε σχετικ6 πεδio.
2.,F.γoυν ττχo oπoυδcbν η εiναι oη διαδικαotα απ6κηoηg τiτλoυ, ωζ φoιτΙlτ€g, oε μiα απ6

τη
M&νατζμντ
<Αθλητικ6
πoυ περιγρ&φoνται στo βιβλio ηg Eταιρεiαq
'-"Φμq
Δετπoημo**η Πρoo6γγ1ση), (2002), απ6 oπoιoδηπoτε ανrilτατo εκπαδευτικ6 iδρυμα ηζ
Eλλd,δαq, η τoυ εξωτερικoδ.

oργd,νωση και διoiκηoη τoυ αθλητιoμori φoρεξ και τo
αντικεi,μεvo εργαoiαζ τoυg εiναι o1ετικ6 με τξ ετπoημεζ πoυ περιγρd,φovται oτo βιβλio ηt
Ε,ταιρελg <Αθλητικ6 Mdνατζιlεντ - Διετπoημovικη Πρoo6γγιστl)), (2002) και επιθυμoδν να
πρoωθηooυν τoυζ oκoπoδg ηg Eταφεiαg.
4.,Ε'γoυν υτηρεηoε1 στξ θ6oεη πoυ πρoβχ€πειη επ6μεη παραγραφog (Aρθρo 4, Γ) και δεv
61oυν 7nα ην δι6ητα τoυ επiτιμoυ βλoυq.

3. Eργ&ζoνται σε o1ετικoriζ με

ην

Tα 6κτακτα Φλη 6xoυν δικαirομα λ6γoυ oτo Δ.Σ. και

oη Γ.Σ.

Γ. Eπiτιuα μfλπ μπoρoιiν να γiνoυν,Eλληνεq υτηκooL η μ6vιμoι κd,τoικoι Ελλ&δαg, oι oπoioι 61oυν
,,,.δuιφ, ,δffio oημαντικη δρ&oη σε θ6ματα o1ετικ&, με ην πρoαγωγη ηg ε7τισημoνιlcηg
θ6oεη
oργ&νλoηq / διoiκησηζ.τoυ αθλητιομoδ. Ωq τ6τoια θεωρoδνται τα πρ6oωπα πoυ κατθχoυν τη
Aθλητιoμoυ
ηζ
τoυ Yφυπoυργoδ Αθλητιoμoδ. τoυ Γενικoιi Γραμματ6α Aθλητιoμoδ, του Δευθυι,Φ
τoυ
ΔoA,
Πρo6δρoυ
τoυ
EoE,
Δευθυνη
Γεvικori
ηζ
τoυ
EoE,
ηq
ΓΓΑ, τoυ Πρo6δρου ηζ
τιq
Διευθυντη ηg ΔoΑ και τoυ Δευθυντη Aθλητιoμori τoυ YΠΑΙΘΠΑ, Υ10 6oo δι&oημα κατ6xουν
6κτακτα
ωq
Eταιρεiα
σηv
μ6λη.
θθoειg αυτ6q..bταν δεν τι-c κατf1oυν πια, μπoρoδv vα εγγραφoδν
Τα επiτιμα Φλη 6xoυv δικαiωμα λ6γoυ οτo Δ.Σ, και

oη Γ.Σ.
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Δ. Συνεργαζ6μενοι φορεk μπoρεi να εiναι οργαvιoμoi με οκoπolig αυvαφεξ με αυτo69 ηζ
Εταφεiαg.

,Εναq

εκπρ6οωπoc, απ6 τοv κ&Θε oυνεργαζ6μvo φoρ6α 61ει δικαiωμα λ6γoυ oτο Δ.Σ. και

η

Γ.Σ.

4.1: Eνεργιi μ6λη

Eνεργ& μλη Θεωρoιirπαι 6ooι 61oυν καταβd,λλει ην ετηolα oυνδρoμη τoυ τρ61oντoζ 6τoυq, η
χρowΦ διαρκεια ηg oπoiα6 ξεκινd,ει απ6 ην 1, Ιαvoυαρioυ και oλoκληρiυvεται ην 3 1η Δεκεμβρioυ.
AρΘρo

5:

Aπoδογf

Για να γiνει απoδεκτ6 ενα βλoζ oπoωισδηπoτε καηγoρiαq πp€πει να: α) προταθεi απo 2 τακτικ&,
vα
μελη, β) η αiηoη τoυ να γiνει απoδεκτη απ6 ην πλειoψηφiα των τακτικrΙrν μελcilν τoυ Δ.Σ. και γ)
δημερωθoriν τα βλη κατd, η διαρκεια ηq Γ.Σ.
Αρθρo

6:

ΔικακΙrματα

Απ6 ην ημρα ηζ ε]rrραφηζ τoυζ 6λα τα μλη θ1oυν δικαiωμα να:
1. E,ημρcbνowαι yLα ττζεκδηλcΙloεξ ηξ Eταιρεiαζ και αλλoδαπcΙlν oμ6λoγων εviooεων.
2. ΠαρακoλoυΘoδν τξ ε7nσημovικ6g oυνεδριd,σtξ, τη εκδηλciroεη, τξ συνεδριd,oεη τoυ Δ.Σ., τη
ταrcτικ6g και 6κταlcτεζ Γ.Σ. ηq Εταιρεiαg.
3. Διoργανιbνoυν, μετ6" απ6 oδμφωvη γvιbμη τoυ Δ.Σ., ε7rισημovικ6g εκδηλriloεξ }Ιε περιε16μνo
πoυ πρo6γε1τoυζ oκοπo69 ηg Eταιρεiαζ.
4. Aγoρ&ζoυν με 6rοcτωoη πoυ θα καθoρζεται απ6 τo Δ.Σ. τη εκδ6oεξ ηζ Eταιρεiαq.
5. Παραlrηθoδν μ'ε ΥpατΕτη εηβρωoη τoυq πρoζ το Δ.Σ. απ6 ην ιδι6ητα τoυ βλoυ6 ηζ Eταιρεiαq,
αφori ταtcτoπoησoυν τξ oικoνoμικ6g υπo1ρεcbσεξ τoυζ πρoζ αυΦ.
AρΘρo

7:

Yπo..ρειiroειq

Tα βλη υπoχ)εo6νται να:
1. Σηρζoυν τξ πρoοπd,θεEq των d,λλων μελιbν, εφ6ooν αυτ6g εiναι oriμφωνεζ με τ\s σ-ρχεζ τoυ
δικαioυ.
2. Tηρoδν τo παρ6ν Καταoτατικ6 και τoν Κιilδικα Δεovτoλoγiαq ηq Eταιρεi.cιζ.
3. Πρoβd,λλoυν και πρoωθoriν τoυζ oκoπoδq ηq Eταιρεiαg 6πoτε τoυζ εtναι δυvατ6.
4. Yπoβ&λλoυν στo Δ.Σ. λεzπoμρη θκθεoη o1ετικ& με εκδηλcboεη 6πoυ εκπρooιbτησαν ην
Ε,ταιρεiα, η oπotα μπoρεi να δημooευτεi oτα ηλεκτρovικd, l €ιlτυπα μεoα ηq Eταιρεiαζ.
5. Πληρcbνoυν εμιπρ6Θεoμα τιq ετηoεq oυνδρoβq τoυg.
6. Καταβd,λλoυν τη 6κτακτεζ εισφoρ6q πoυ θα απoφαoζoνται απo η Γ.Σ.
AoΘοo
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Λ6γoι διαγραφric

Διαγρd.φovται απ6

βλη ηq

Eταιρεiαg 6ooι:

1. Mε η διαγωγη και η συμπεριφoρ& τoυg Θiγoυν oτoι1ειιΙlδεη καν6νεζ κoιvωνικηg, επlσημovιΦq
και επαγγελματικι1 -c αξιoπ ρ6πειαt.
2. Παραβαivoυν τξ διατd,ξεq τoυ Καταστατικoδ, τoυ Eοωτερικoιi Κανovιoμoδ και τoυ Κcilδικα
Δεovτoλoγiαζ ηζ Eταιρεtαq.
3. Πρoβαiνoυν σε εv6ργειεg πoυ αvτιβαiνoυν στoυζ ακoπoιig ηq Eταιρεiα'c.
4. Eμπoδζoυν με oπoιoδηπoτε τρ6πo ην εκτ6λεoη των απoφd,oεων τoυ Δ.Σ. και ηg Γ.Σ.
F{

διαδικαoiα διαγραφηc εtναι η

' Το

ακ6λoυθη:

!-

μελoq εvημερ6νεται πρoφoρικd, απ6 μ6λoq τoυ Δ.Σ. για τoυζ λ6γoυq πoυ oδξγoυv

διαγραφd το'.l.

ση

Eλληνικη Επιoτημοvικη Εταιρεiα Διoiκηoηg Αθλητιoμoυ & Αναψυxt1ι,

ΚΑTΑΣΤATΙKo

Aν αυτoi δεv εκλεiψουv, Lπεται γ pαlττi1 εvημερωαη.
τoυ εvιbτnoν τoυ Δ.Σ.
Av π&λι δεν εκλεiψoυν γiνεται
"λη"η τo Δ.Σ. ειoηγεiται οη Γ.Σ.
Aν oι λ6γoι ou,,1iooυν να υφioτανταl,
Aπ6φαoη για διαγραφη απαιτεi πλειoΨηφiα 'Λ των μλιilν ηg Γ.Σ.

Ι
I
a
I

1.

2.

η

διαγραφη τoυ.

θ6μα πoυ υπoβd,λλεται oε
Ι{ Γ.Σ. εiναι τo ανωτατo 6ργανo ηg Eταιρεiαζ. Aπoφαoζει για κd,θε
σκoπrbν
των
ηζ.
αυΦ απ6 τo Δ.Σ., τo oπoio εiναι ο1ετικ6 με ην επiτευξη

Ση, απoκλειοτικιl ηq αρμoδι6ητα αvηκoυν:
. i] 6γκριoη l τpoπoπoiηoη: oj .o, Καταoτατικοδ,

β) τoυ Kcbδικα Δεoντoλoγiαq και γ) τoυ
λειτoυργiα
Εοωτερικoδ Kανoνιομοδ, o oλoιog ρυθμζει θ6ματα πoυ αφoροδν oην εoωτερικη

r
r
r
r
r
r
r
r
r

ηq Ε.ταιρεi{ιζ.
fl εγκριoη ηq 6κθεσηζ πεπραγβνων και

τoυ ετηoιoυ διαxειριoτικoδ απoλoγιoμori τoυ Δ.Σ.
f{ απαλλαγη των μλrilν τoυ Δ.Σ. απ6 κ&θε ευΘriιη.
β 6γκριoη ηζ εΦσιαq 6κθεoηζ των ελεγκτcilv.
β εκλoγη των μλcbν τoυ Δ.Σ. και των ελεγκτrΙlν.
fl παrioη των μλiον τoυ Δ.Σ. και ηg ελεγι<τικη g εlτιτρoπt1c'.
των μλiυν.
Q καΘoριoμ6q, τoυ riψουg ηζ εησιαq oυνδρoμηζ και των ειoφoρcbν

fl διαγραφη μλιilν ηq Eταιρεiαζ.

και.η πrbληoη ακirητωv περιoυσιακιbν oτoι1εtων ηζ Εταιρεiαq.
fl δπλυoη ηg Eταιρεiαq και η διαθεoη ηζ περιoυoiαq ηq.

}{ αγoρf,

Aρθρo
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Tακτικιi Γ.Σ.

λ6γoι μπoρεt να
1. Συγκαλεiται απ6 τo Δ.Σ. μiα φoρd, τo p6νo. Αν oυντρ61oυν σημαντικoi
αναβληθεf βpι δ6o (2) μηνεζ.
2. Aπoφαoζ'' γ'λ κd,θε ζηημα ηζ ημερηoιαζ δrαταξηg πoυ πρoετoιμ&ζει τo Δ.Σ.
τoυλ&μoτoν 15
3. FΙ πρ6oκληστl των μλrbν εiνα. πρooωtπκη , γpo*η, κoινoπoεiται ηλεκτρovικ&
μρεg πριν η Συν6λευση και περιλαμβdνει:
- τoν τ6πo, ην ημερα κα1ην iορα ηq Συν6λευoηq,
- τCL θθματα πoυ θα oυζηηθoιiν,
- τoν αδξoντα αριθμ6 ηζ Γ.Σ. (1n, 2. κλπ.).
- τoν τ6πo,τoν x1r6νo και ην cΙlρα επανd,ληψηζ ηξ Γ.Σ. oε περiπτωoη η απαρτiαg.
4. Πρoτd,oεξ πoυ 61oυν o,oρρ.φθεi απo nρoηγδομη Ταlcτιrα1, η,Εκτακη Γ.Σ. ξαναoυζητoιiνται

oημθεπ6μεvηoυνεδρiαoη.
,
Δs και
' \!.o^..
λ&βει υπoψη
5. Κ&θε δειiτερo 1ρ6νo η Γ'Σ, αφου ακoιioει η λoγoδoοiα τoυ απερx6μνoυ Δ.Σ.
Eταιρεiαg.
ηζ ην 6κθεoη ηg ελεγκτικηg επιτρoτηq, εκλ6γει ν6o Δ.Σ. ηq
AoΘoo
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Eλεrrκτικf Eπιτρoπιi

εκλ6γoνται μαζi με τo Δ.Σ. oην
FΙ Eλεγκτι,.η E,,ι,ρoτη απoτεχειται απ6 3 τακτικe Φλη τα oπoiα
Πρoζ
TακτΦ Γ.Σ. γrα 2 γ>6νια μ καθηκoν τoν 6Lεyγo ηζ oικoνoμικηζ δια1εiριοηζ ηζ εταιρiαq.oxετικr1
Δ.Σ. και υπoβd,λει
τoιiτo πρoβαiνει σην &,oκηoη .oμιo*oιi και δ.αxε'ρ,"'ικoδ 6λεγ1oυ τoυ
απαραiητo η αν τoliτo
κρtνει
τo
αυττ1
αν
oε T,κτακη Γ.Σ.,

σην επ6μειη Tακτικη Γ.Σ. η
ζηηθεi απ6 ηv Tακτικη Γ.Σ.

εκθεoη

0,λληνικη Επιoτημοvικη Eταφεiα Διoiκηoηg Αθλητιoμof & Aναψυxηg

ΚAΤΑΣΤΑΤΙKo

τα μιοd, oυv θvα. Αν δεv
1. FΙ Γ.Σ. βρioκεται σε απαρτiα 6ταν απ6 τα ενεργd, μ,η εiναι παρ6rπα
Σε αυην ιoxriει η iδια ημερησπ
υπd,ρ1ει απαρτiπ oυγκαλεiται ν6α, μiα εβδομ&δα αργ6τερα.
και oι αποφd,oεq
διαταξη, διεξ&γεται ανεξd,ρητα απ6 τov αριθμ6 των πρooελθ6vτων μλiον

λαμβ&νoν,εαι μ απλη πλειoγηφtα των παρ6vτων.
Aν πd,λι
Σε πεpilπ,ωση ισo\ηφiαq ou o,,o.oδηπoτε θ6μα, η ΨηφoφoρiΙι επαναλαμβ&νεται μiα φoρd,.

2.

υπ&ρ1ειιooψηφiαηψηφoqτoυΠρo6δρoυηgΣυν6λευoηgιο1riειγιαδδo.
oη Γ.Σ. δεν μπoρεi να εκ7[ρoσωlηθεi απ6 &λλo βλog και δεν

3. Mθλog πoυ δεv παρalρiοκεται

μπoρεi να ψηφiοει ταμlδρoμικ&.

AρΘρo
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Πρoεδρεio Γ.Σ.

Γ.Σ. εκλ6γει κd,θε φoρ&:
τα πρακτικ6 ηg Συν6λευoηq.
1. Tον Πρ6εδρo, ο oπoioq δ,ε,θ,,ει τξ εργαoiεg και συ\ruπoγρ&φει
2. To Γραμ 1ιατtα,o oπoioq ηρεi και συvυπoγρ&φει τα πρακτικ& ηg Συν6,λευoηζ.
τcL α1toτελ6oματα oε
3. Tρεξ εφ6ρoυ9, oι oπoioι επoπτεrioυν τξ Ψηφoφoρiεζ και καταγρd,φoυν
διαiτερα πραrcτικ&.

FΙ Tαrcτικη

AρΘρo

14:

Tκτακτπ Γ.Σ.

απ6 τo 1/5 των εvεργων
1. Συγκαλεiται 6ταν κρtvεται αναγκαio απ6 τo Δ.Σ., η ζητεiται γραπτα
μλci:ν.
δ1αταξηq.
2. Σην απ6φαoη γ1α η αυγ*λιΦ ηg oρζoνται και τα θ6ματα ηζ ημρηoιαg
AoΘρo
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Aομoδι6πτεq Δ.Σ.

1.
2.
3.
4.
5.

Eταιρεiαζ.
Σ1εδtαζει, oργανιbνεt, καθoδηγεi και ελ6γ1ει 6λεq τη δραoηρι6ητεq ηq
Καταoτατικori.
Αoκεt διoiκηoη or5μφωνα με τξ διατ&ξεη τoυ παρ6ντoζ
την ετnτευξη των oκoπrbν ηg.
Aπoφαοζει για κd,Θε ζηημo πoυ πρo*.iπτει σηv πρooπ&θεια για
6γκριoη.
Αναθεωρεi τoν Κιbδικα Δεoντoλoγiαg και τoν υπoβ&λλει oη Γ.Σ. για
τoν τρ6πo δεξαγωγηq
λεπτoβρεπ
καθoρζει
μ
Aναθεωρεi τoν Eoωτερικ6 Κανoνιoμ6, o oπoioq

6.

,
Καταoτατικoδ.
G
Kανovιoμof 6oo τo δυνατδν
Καταβ6λλει πρooπd,θεια να μετατ ρ6πει" βoω τoυ Eoωτερικoti
λειτoυργiα τηg Ε,ταιρεtαq σε
περιoo6τερεζ απρoγραμμ&τιoτεg απoφ&oεξ πoυ αφoρoιiν ση

των εργαouΙ:ν

ηζ

Eταιρεiαq

και

υπoχρεωτικ& oυν&δει

με

τ1ξ διατ&ξει6 τoυ παρ6ντoq

πρoγραμματιoβνεg.

ι
ι
. 'L^ τoυ,
lεργαoubν oε βλη
αρμoδιοητων
συγκεκριβνων
&,oκηoη
ην
συΤκρoτoιiμrεvεq απ6 βλη τoυ.
8. oρζει τoυξ αντικαταoτd,τεq παραιτηθθvτων μλιbν τoυ.
9. oρζει τoν εκδ6η τoυ ε7nσημovικoti περιoδικoδ.
1Ο. Nα εγκρiνει ην εγγραφη των ν6ων μλcilν.
z
C f .'

7.

1

Aναθ6τει

1. oρζει εvα βλoζ τoυ ω6 υπaiθυνo για
περιoδικor5

12. oρζει wα μλoζ τoυ

16:

ΣιiνΘεoη

επικoινωνiα με τoν εκδ6η τoυ ε7nσημoνικoυ

oυνεδρioυ.
ωg υπε6Θυνo ε7Eικoινωνiαq ιΙε τo συvτoνιστξ τoυ

13. Συγκρoτεt / αναθεωρεi τξ
ηq Eταιρεiαζ.
AρΘρo

ην

n-ι
^n επιτρoπεζ
η σε
^L

Δ.Σ.

oργανωτικ6,9

υπoδεξεξ πρoζ τo συντovιoτξ τoυ επioημoυ Συνεδρioυ

\

:
:

1. Τo Δ.Σ. εivαι 7μεχi'eκαι εκλ6γεται απ6 η Γ.Σ.κ6θε 2 γp6νtα.
Γενικ6-c Γραμματεαg,
2, Ι-Ι oδνθεoη ,ou απoτελεiται απ6 1 τακτικα (Πρ6εδρo9, Αvτιπρoεδρoζ,
E,ιδικoq rραμματ6αq, Tαμiαζ και 2 απΧα) και 4 αναπληρωματικ& μελη.

Ε,λληνικη Eπιατημοvικξ Εταιρεiα Διοiκηoηq Αθλητιoμου & Α\,αΨυχηζ

ΚΑΤΑΣΤΑTΙΚo

AρΘρo
1.
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Eκ}ογτi Δ.Σ.

Για να υποβ&λλει υπoΨηφι6ητα εvα βλo g πρtπεινα εivαι παρri:ν οη Γ.Σ.

μ εvιαio ψηφoδθλτιo.
εivαι μστικη.
τα
4. To αργ6τερo μiα εβδoβδοι μετα η Γ.Σ., τo πριbτo oε ψηφουg μελog oυγκαλεt oε oυvεδρfαoη
τoν
και
oε
oιbμα
Δ.Σ.
τoυ
συγκρ6ηoη
oκoπ6
η
&λλα πλειoψηφioαιrcα μελη, μ απoκλειoτικ6
κατα}rερισμ6 τωv αρμoδιoητων.

2.

oι

εκλογ69 διεξ&γοvται

3. FΙ ψηφoφoρi{ι

AρΘρo
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Συνεδρiααη Δ.Σ.

1. Tην ευθδvη γl{ι η oυγκλιση τoυ Δ.Σ. 61ει ο Πρ6εδρoq.
2. Bρioκεται σε απαwια 6ταν παpioτανται 4 τoυλd,1ιoτoν απ6 τα τακτικd, μελη, περιλαμβανoμεvoυ
τoυ Πρo6δρoυ (6ταν απουoιd,ζει μπoρεi να εξoυoιoδoτdoει τoν Avππρ6εδρo, η &λλo βλog τoυ
Δ.Σ. να τoν αwικαταoτηoει).
.'
1
oι απoφd,oεη λαμβd,νoνται με πλειoψηφiα των παρ6ντων ψλrilv. Σε περiπτωoη ιooψηφiαg
υπεριο1riει η ψηφoζ τoυ Πρo6δρoυ.

σε εo"'.',ι oυνεδρiαoη 6ταν το ζηηοoυν με αιτιoλoγημε.η
τoυλ&1ιοτoν βλη τoυ Δ.Σ.

4. Συν6ρ1εται

ΥραΓ,Ι-.η

αiηoη τρiα

(3)

AρΘρo19:
πρooωτπκ& και αλληλεγyυα υπειiθυνα γ1α ην εκπληρωoη των
τoν Εoωτερικ6
υπo11rεcbσεων πoυ απoρρ6oυν απ6 τo παρ6ν Καταoτατικ6, τξ απoφ&oεη ηζ Γ.Σ.,
Κανovιoμ6, τoν Kιbδικα Δεovτoλoγiαq και τo N6μo.
2. Αδικαιoλ6γηη απoυoiα βλoυq απ6 τρειζ (3) oυνε1εξ oυνεδριdσεξ τoυ Δ.Σ. ερμηvεtiεται ωq
παραiτηoη
3. Σε ιτεpilπωση πoυ κd,πoιo μ,λog απo1ωρησει η θ6oη τoυ καλεiται vα καταλd,βει τo πριbτo
αναπληρωματικ6 Φλoq. Για ην ανd,Θεoη αρμoδιoητων απαιτεtται απ6φαoη τoυ Δ.Σ.
4. Σε περiιtt,ωση πoυ παραιτηθεi o Πρ6εδρog τo Δ.Σ. τoν αντικαθιoτ& μ d,λλo μλoq καη εφ6οoν
εiναι απαραiητo, πρoβαiνει σε ανακατανoμη αρμοδιoητων.

1.

Tα μλη τoυ Δ.Σ. εiναι

AρΘρo
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ΚαΘιiκoντα Πρ6εδρoυ

1.

Ercπρooωπεi

2.

oρζει

3.

1.
5.
6.
7.
8.
g.

κα1τξ

ην

Eταιρεiα oε 6λεg π,q δικαoτικ6q, η εξcbδικεq ox6oεξ

ηζ, oε 6λα

τα δικαoΦρια

σ"ρχ€q.

νoμικo6q και d,λλoυq oυμβoδλoυq.
Φρoντζει για ην ακριβη Φρη"η των διατd,ξεων τoυ παρ6ντoq Καταoτατικo6, τoυ Eoωτερικoδ
Kανovιoμori και τoυ Κωδικα Δεoντoλoγiαq.
Eznδκilκει μ κ&,θε θεμιτ6 / v6μιμo Φoo ην πραγματoπoiηση των oκoπcΙlν ηq Ε,ταιρεiαg.
Συγκαλε1εtτε πρoσωπικα, ειτε μεοω τoυ Γεvικoιi Γραμματ6α. τα μελη τoυ Δ.Σ. oε oυνεδρtαoη,

σην oπoiα

πρoεδρεriει.
Yπoγρd,φει κd,θε εξερ16μνo 6γγραφo και τα πρακτικd, των oυνεδρ1ασεων τoυ Δ.Σ.
Yπoγραφει τξ u,'δι,| για ην.πληρωμη των δαπανcbν πoυ πρoβLtπει o ετηoιoq πρoδπoλoγιoμ6g
και των Elcταlcrων δαπανrbν πoυ απoφαoζει τo Δ.Σ.
ΕλΕγγε.ι'η δu1εiριστl τoυ ταμεioυ και υπoγρd,φει κ&θε εvταλμα πληρωμηg.
τoυ Δ.Σ. να τoν αvαπληρrbνει oε oυνεδρiαoη τoυ
εvα
τον Αντιπρ6εδρo,

Eξoυoιoδoτεi
βλoζ
η
να παραoτεi.
κωλιiεται
o
διog
πoυ
περtzπωοη
oε
Δ.Σ.
ιoτooελiδα
σην
ηζ εταιρεiαq τoυ εττ1οιου διoικητικoιi και
1Ο. Φρoντζει γ1Ιι η δημooiευoη
oικoνoμικoδ απoλoγιoμoιi των ενεργειιilν τoυ Δ.Σ.
11. Mπoρεiνα εκλ6γεται μ6νo για2 oυνε1εξ διετiεq.

Ελληvικξ Eπιoτημοvικξ Eταιρεiα Διofκησηζ Aθλητιομo6 & Αναψυxηg

ΚΑΤΑΣΤΑTΙΚo

Aρθρο
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KαΘιiκoντα Αντιπρ6εδρoυ

Eκτελεi 6λα τα καθηκovτα τoυ Πρ6εδρoυ 6ταv αυτ69 απoυoι6ζει η κωλιiεται.

Αρθρo
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ΚαΘιiκoντα Γενικοδ Γραμματ6α

1. Tηρεi 6λα τα αργειαηq EταιPεfuS, περilαμβαvoμfvoυ κα1 αυτoti των μλιbν.
2. Τηρεi τιε oφραγiδεg και τo πρωτ6κoλλo των ειoερ16μεvων l εξεργ6ι.ιεvων εγγρ&φων
Eταιρεiαq.

3. Σε oυvεργαoiα

ηt

Γ.Σ.

με τoν Πρ6εδρo, oυvτd,oσει

4. Συrrr&ooει σε εδικ6 βιβλio τα

6.
]

oδνoδo.

μ

Πρooυπoγρd,φει τα χρηματικd, εντ6λματα γ1{ι

. Διεξ&γει ην

AρΘoο
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διαταξη των συνεδρι&oεων τoυ Δ.Σ. και

πραtcεικd, των oυνεδριασεωv τoυ

ση

συνεδρiooη
εrπoλη τoυ Πρo6δρoυ, τα βλη

υπoγραφη τoυg απ6 τα παρ6vτα

5. Συγκαλεζ

ην ημερησια

αλληλoγραφiα ηg Eταιρεiαζ.

ηζ

μλη.

Δ.Σ. και φρovτξει για

ην

ηg Eταιρεiαζ oε Γ.Σ. και τα μλη τoυ Δ.Σ.

ην πiηρωμη

εξ6δωv

ηg

οε

E,ταιρεiαg.

ΚαΘfκoντα Eιδικoδ Γραμματfα

1. Συrπd,ooεl και ηρεi τα πραlcτικd, των εrπoημovικrilν εκδηλrilσεων ηg Eταιρεiαg.
2. Φρovζει Tωι ην δλη τωv εκδ6σεων ηq Eταιρεiσ.ζ, πλην τoυ επισημovικoδ περιoδικoδ.
3. Eivαι υπεδθυνoζ για η λειτoυργiα ηt ιoτooελδαg ηζ Eταιρεiαg.
AρΘρo
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Καθliκoντα Tαμiα

1. Διαγεφξεται

τα 1ρηματα και ην περιoυoiα
τoυ Δ.Σ., ηρcbνταζ τα σχετικ& βιβλiα.

Ζ. Πρoβαiνει στξ απαραiητεg εν6ργειεg
εκδiδovταζ τα ανd.λoγα παραoτατικ&.

ηg Eταιρεtαg oδμφωvα

τ1β' τ1ξ ειoπρ&ξεη

και

με

τ1ξ

τξ απoφ&οεη ηq Γ.Σ. και
πληρωβq

ηζ

Eταιρεiαg,

3. Kαταθ6τει σε εδικ6 λoγαριαoμ6 τα 1rηματα ηg Eταιρεiαg, απ6 τoν oπoio μπoρεi να κd,νει
ανd,ληψη μ6νo με εδικη wτoλη τoυ Πρo6δρoυ, η/και τoυ Γεvικor5 Γραμματ6α.
4. Συvτiooει τoν oικoνoμικ6 απoλoγιομ6 ηζ Eταιρεiαq για τoν απερx6μεvo p6νo και τoν
πρoδπoλoγιoμ6 μα τoν επερ16μνo.

AρΘρo

1.

25:

Eπιoτημoγικf Eπιτρoπf

Για ην υπooηρζη των δραoηριoττ1τωv ηζ Eταιρεiαζ και ην παρo1η
oυμβoυλcbν πρoζ ην Eταιρiα τo Δ.Σ. oρζει μια <EτnoημovιΦ Eτcπρozη>,

ε7πσημoνικrbν

καθιbg

και

τo

συvτovισΦ αυΦg.

2. Σε αυη 61oυv η δυvατ6ητα vα συμμετ61oυν 6λα τα μ6λη ηg Eταιρεiαq πoυ διδdσκoυν τo
αντικεtμvo σε AEΙ & TEΙ τoυ εσωτερικoli, η τoυ εξωτερικori με oπo1αδηπoτε σχ6ση (Tακτικot
ΚαΘτ1γητ6g, Αναπληρωτ69, Eπiκoυρoι EEΔΙΠ, ΠΔ 407 απooπαoβνoι).
'
3. Συγκαλετταιαπ6 τo συvτovισΦ ηζ, μετ& απ6 6γκριση τoυ Πρo6δρoυ.
4. oι αρμοδι6ητ69 ηg καθoρζονται στoν Εoωτερικ6 Κανovιoμ6.
AρΘρo

26:

Eπιοτημoνικ6c εκδηλd)oειq

1. Mε 6γκριστl τoυ Δ.Σ. τα μθλη ηg Eταιρεiαg 61oυv τo δικαiωμα vα διoργανιbνoυν επισημoνικεζ
εκδηλωοεξ με πεpεγ6μενo πoυ vα oυμβd,λλει oηv επiτευξη των σκoπων ηζ.
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ΚΑΤAΣΤΑTΙKo

2. Στη εκδηλcboεη

αυτ69 περilαμβd,νεται και τo oυv6δριo

τoυ oπoioυ συγκρoτoδνται συγκεκριμε,εζ oδηγiεg.

AρΘρο
1

27:

. Εiναι

3.
4.

γ1{ι

ην

d,ριoη διοργdνωοη

Yπειiθυνοq επικοινιονfαc με το αυvτoνιoτri τoυ εττioιoυ oυνεδρfoυ

μελoq τoυ Δ.Σ.

2. FΙ διd,ρκεια

ηg Εταιρεiαg,

ηζ

θητεtαg

εiναι 6vαg (1) xρ6νog (αυτ69 πoυ πρoηγεiται

ηg

δεξαγωμg

τoυ

oυνεδρioυ).
Ε,iναι o oδvδεομog μεταξδ τoυ Δ.Σ. και τoυ συvτoνιo,τη του συvεδρioυ και συνεγγaζεται' μαζi τoυ
για oπoιoδηπoτε θ6μα πρoκιiπτει για τo oυv6δριo.
Παρακoλoυθεiην εφαρμοyη τωv oδηγκbν διoργ&νωoηq τoυ συνεδρioυ πoυ απoφαoζειτο Δ.Σ.

2. Eκδiδεται δδo (2) φoρ69 τo χρovo.
3. o τiτλog τoυ απoφαoζεται απ6 τη Γ.Σ.
4. Σε αυτ6 δημooιειioνται &ρθρα με εzπoημovικ6 περε1oμvo ο1ετικ6 με
,Eκτακτων

η διoiκηoη τoυ
τoυ
oυνεδριασεων
πραlcτικd,
Γ.Σ. ηg Eταιρεiαq,
αθλητιoμoιi, πρακτικd, Τακτικιirν η
Δ.Σ., πoρioματα ειδικcilν εlτιτρoπων, βιβλιoγραφιΦ εηβρωoη και 6τι &λλo μπoρεi να πρoωθηοει
τoυζ oκoπotig ηg Eταιρεiαg.

AρΘρo29:

Eκδ6ττlcτoυεzt.ι

1. Πρoτεivεται απ6 κd,πoιο μελoζ, η αυτ6.πρoτεiνετα1και απoφαoζει τo Δ.Σ.
2. Mπoρεi να oρζεται μ6vο για δrio (2) oυvεxεξ διετiεq.
3. Συγκρoτεi η oυwαr<τικη εlατpoπi1ζ, ην oπoiα υπoβdλλει στo Δ.Σ. για 6γκρ.oη.
4. Eξαοφαλζει τoν αριθμ6 και ηv πoι6ητα τωv d,ρθρων πoυ δημooε6ονται.
5. Σε oυνεργαoiα με τo αρμ6διo μ,λoq τoυ Δ.Σ., πρoωθεi τo περιoδικ6.
AρΘρo

30:

Ιοτooελiδα και oελfδεc κoινωνικfc δικτfωoηc

1. Aπoτελor5v επiημα 6ηανα ηζ Eταιρεiαq.
2. Τo Δ.Σ. απoφαοiζει για 6λα τα Θθματα πoυ αφoροriv

oη

φιλoξεviα, τα περιε16μεvα και

ην

προcilθηοη τoυq.

3. Tην ευθlivη ηζ λειτoυργiαg τoυq 61ει oυντακτικη ετrπρoτη, η oπoiα συγκρoτειταταπo τo Δ.Σ.
4. FΙ oυντακτικη εππρoτη μπoρεi να συνεργdζεται με εξωτερικorig oυνεργd,τεζ και να υπoδεικvιiει
oτo Δ.Σ. τρoπoπoησεξ κα1 βελτιcilοειq.

Aρθρo

31:

Συγκρ6ττιoη . Tf ρηαιt

Για ην ευπρ6οωzη λεπoυργiα των μλrbv ηζ σην κoινωvlα και για η δημιoυργiα καλori
παραδε{γματοζ η Εταιρεiα αυγκροτεi Krilδικα Δεoντoλoγiαg. Τα βλη υπo1ρεοδvται να ηρoδν τoν
ΚrΙlδικα αυτ6 και να τoν βελτκi:voυv κd,θε φoρ6 πoυ εiναι απαραiητo.

1l

Aρθρo

32:

Tρoπoπoiηοη Καταoτατικoδ

1. Για να απoφασιoτεi η τρoπoπoiηση τoυ καταστατικori η η δι&λυoη τoυ σωματεioυ 1ρειd,ζεται η
παρoυοiα των μιοrbν τουλd,1ιoτoν μλιbν κα1 πλειoψηφiα τωv τριcbν τετd,ρτων των παρ6ντων.
2. Για vα μεταβληθεi ο oκoπ6q τoυ oωματεioυ πptπετ vα συναιν6ooυv 6λα τα μ6λη. oι απ6ντε9
ουναινoliν εγγρ&φωg.
AρΘρo

33:

Διιiλυoη τηq Eταιρεiαc

1. FΙ Eταιρεiα διαλιiεται 6ταν τα τακτικd
ειδικ69 Ν6μoq.

ηq

μ6λη μιωθoriν oε λιγ6τερα απ6 10 η 6ταν το oρiζει

2. Αρμ6δια για ην απ6φαoη διd,λυoηq ηq Eταιρεiαq εiναι η Γ.Σ.
3. Mετ& ην απ6φαση για δι&λυoη ηq Eταιρεiαq ακoλoυθεi εκκαθd,ριoη τωv υπo1ρειiloειbν ηg
oυμφrilνα με τξ διατd,ξεη τoυ Αoτικοri Κri:δικα.
,o,ττ
4.
απoμiνει μτd. ην εκKαθ&ριoη (pηματα, ακiητα, κλπ.) πεpιt',ργεται oε &λλη oυγγεvη
εταιρεiα μη κερδοoκoπικoti 1αρακηρα.

AρΘρo

34:

Aρ-εiα πtc Eταιρεiαq

Πρ6oβαοη στα αρ1εiα ηq Eταιρεiαq μπoρεi να fγει κd,θε ενδιαφερ6μενo9, o oπoiog θα τεκμηριriloει
oxετικη αiηoη πρoζ τo Δ.Σ.
AρΘρo

35:

oτι δεν

Mη πoοβ1επ6μεγεc διατιiξειc

πρoβ}"Επεται απ6

τo N6μο , τo παp6v Καταoτατικ6 και τoν Eoωτερικ6 Kανoνιoμ6

Eταιρεiαg ρυθμζεται με απoφd,oειq τoυ Δ.Σ.

Σπd,ρη, 8 Δεκεμβ ρioυ 20t2
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