ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Το Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και λειτουργεί από το έτος 1951, εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμό 1168/1951 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στα Βιβλία
Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου με αριθμό 835. Το Καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 297/1953, 413/1973, 1163/1983, 30/1992 και 365/2000 αποφάσεις του αρμόδιου Δικαστηρίου. Ήδη το
Καταστατικό αυτό τροποποιείται και στο εξής θα ισχύει ως κατωτέρω:
Κεφάλαιο A’: Σκοποί - Έδρα
Άρθρο 1
Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη κοινωφελές, μορφωτικό, πολιτιστικό και αθλητικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΊΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με έδρα την
πόλη της Θεσσαλονίκης. Η επωνυμία του σωματείου στην Αγγλική γλώσσα είναι «Alumni Association of the
Experimental School of the University of Thessaloniki»
Άρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) H δημιουργία και η ανάπτυξη πνευματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των αποφοίτων του Π.Σ.Π.Θ.
μέσα στα νόμιμα πλαίσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
β) H δημιουργία στενής επαφής μεταξύ των μελών και μεταξύ του Συλλόγου, των μελών και του Π.Σ.Π.Θ.
γ) H ανάπτυξη των επιστημονικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, τεχνικών, αθλητικών καθώς και των
πνευματικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των μελών,
δ) H ανάπτυξη αμοιβαίας υποστήριξης των μελών σε κάθε θεμιτό πεδίο - επιστημονικό, καλλιτεχνικό, τεχνικό,
αθλητικό, επαγγελματικό, ψυχαγωγικό, πολιτιστικό - και σε κάθε νόμιμη κοινωνική δραστηριότητα,
ε) H ενίσχυσή τους με σκοπό την εξύψωση του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και πνευματικού επιπέδου του
κοινού της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Ελλάδας,
στ) Η υποστήριξη και η συμμετοχή σε έργα και δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια και προσφορά,
την κοινωνική ένταξη, την προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τον πολιτισμό, τη δημιουργική
παραγωγή, την πολιτιστική κληρονομιά, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχολησιμότητα, τη νεολαία, τον
εθελοντισμό, τον αθλητισμό, καθώς και με την ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας
και των πολιτών ως προς τα θέματα αυτά,
ζ) η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του Π.Σ.Π.Θ., η υποστήριξη της λειτουργίας του, η διατήρηση της
ιστορικής του μνήμης και η προστασία του κτιριακού σχολικού συγκροτήματος,
η) η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού, η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των ψυχικών
και σωματικών δυνάμεων και των δυνατοτήτων των αθλητών του και η συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
Άρθρο 3
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος θα επιδιώξει την απόκτηση κατάλληλου εντευκτηρίου,
ιδιόκτητου ή μη, για την εγκατάστασή του ή την λειτουργία του ως λέσχης για τα μέλη, καθώς και άλλων
απαιτούμενων εγκαταστάσεων και άλλης κινητής και ακίνητης περιουσίας, την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων,
συζητήσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, εκδρομών, διαγωνισμών, αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και κάθε
άλλης νόμιμης και θεμιτής εκδήλωσης.
Ο Σύλλογος δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να ασκεί οικονομικές δραστηριότητες και να
εκμεταλλεύεται το σήμα του Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .
Τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών του
Συλλόγου.
O Σύλλογος μπορεί επίσης να ιδρύει και να διατηρεί αθλητικά τμήματα (όπως λχ. ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας,
πετόσφαιρας, μπριτζ, ζατρικίου, αντισφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, χειρόσφαιρας κλπ) τα οποία
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αναγνωρίζονται από τις οικείες αθλητικές αρχές και εγγράφονται στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις για να
συμμετέχουν στα επίσημα πρωταθλήματά τους.
H ίδρυση νέων αθλητικών τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ισχύει άμεσα και
επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 4
O Σύλλογος δεν αναμιγνύεται και δεν τοποθετείται σε κομματικές ή παραταξιακής αντιπαραθέσεις.
Άρθρο 5
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών o Σύλλογος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί από τα μέλη του
επιτροπές ή ομάδες, να συνεργάζεται τόσο με σωματεία που έχουν παρόμοιους σκοπούς όσο και με νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, να συμμετέχει με εκπροσώπους του που εισηγείται το Δ.Σ. σε θεσμοθετημένα συμβούλια ή
συνελεύσεις, τυπικές ή άτυπες επιτροπές και ομάδες εργασίας. Τους όρους συμμετοχής και τον τρόπο
λειτουργίας των μη μελών θα τους καθορίζει σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. με απόφασή του.
Κεφάλαιο Β’: Εγγραφή και δικαιώματα μελών
Άρθρο 6
Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καθώς και όσοι φοίτησαν στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο του Π.Σ.Π.Θ. για τρία τουλάχιστον έτη, ή όσοι
αποφοίτησαν από το Δημοτικό του Π.Σ.Π.Θ., εφόσον συμπλήρωσαν τουλάχιστον τρία έτη σε αυτό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους ή του Επίτιμου Προέδρου, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σε πρόσωπα με ηθικό και πνευματικό
κύρος που έχουν αποδεδειγμένα διακριθεί για την προσφορά τους στον Σύλλογο ή στο Πειραματικό Σχολείο. Τα
επίτιμα μέλη καλούνται και παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 7
Για την εγγραφή των μελών απαιτείται έγγραφη αίτηση σύμφωνα με το νόμο και έγκριση αυτής από το Δ.Σ, η
οποία παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και o ενδιαφερόμενος έχει
εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με
αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του Συλλόγου.
Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης o ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να
ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του
δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βούλησης.
Άρθρο 8
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη - εκτός από εκείνα τα οποία
διαθέτουν επίσημο δελτίο οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος του Συλλόγου - μετά την πάροδο ενός έτους από
την εγγραφή τους.

Άρθρο 9
1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με
οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την
εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του:
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α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα
έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς
και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την
τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της
ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει και ιδίως για αξιόποινη πράξη που
τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ αυτού ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,
εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, 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 δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της
αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία
προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου, εφόσον καλλιεργεί τον
ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης
να είναι μέλος του σωματείου, εφόσον καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο
διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή
αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς
αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή
ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής,
θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και
όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην
οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία
προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.
3. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού
αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου, εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο
κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής
αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου
εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του
αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους
αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα.
Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή
διεξάγεται με την έγκρισή της.
5. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της
ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου
σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές
των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε
αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα
άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το
τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι
αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον
είναι ενήλικες.
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6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως
σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν
σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως
ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για
όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη,
με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε
υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι,
κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών
οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης
εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την
κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως
ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου,
εφόσον τα καλλιεργεί, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου
του αθλητικού σωματείου, εφόσον διατηρεί Τ.Α.Α., διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους
οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής,
προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού
προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια
στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει μία ή περισσότερες από τις εξής
ιδιότητες:
(α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που
παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011
(Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.
4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη
διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων
στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου
του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην
περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που
αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του
ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με
τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
(β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι
ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους,
απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή
δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α`, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα
με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`.
(γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό
στέλεχος εταιρείας της περ. α` και
(δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β`
και γ`,
8. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως
την ιδιότητά τους.
β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω
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προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το
αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία
αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Γ': Αποχώρηση και αποβολή μελών.
Άρθρο 10
Τα μέλη αποχωρούν ελεύθερα από το Σύλλογο εφόσον κατέβαλαν τις οφειλόμενες συνδρομές τους κι
εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 11
Μέλος το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του για ένα έτος, μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο
έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, αφού προηγουμένως, με επιστολή του Συλλόγου με απόδειξη, ειδοποιηθεί για την
καταβολή των καθυστερούμενων μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Τα μέλη που έχουν διαγραφεί με τον παραπάνω
τρόπο έχουν τη δυνατότητα να επανεγγραφούν με αίτησή τους έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, αφού
προηγουμένως τακτοποιηθούν ταμειακώς.
Άρθρο 12
Το Δ.Σ εισηγείται στην Γ.Σ. την διαγραφή οποιουδήποτε μέλους το οποίο εκδηλώνει εντός του Συλλόγου ή εκτός
αυτού, με την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου, συμπεριφορά ανάρμοστη προς τις επιδιώξεις του Συλλόγου
ή όσες φορές η γενική κοινωνική του συμπεριφορά αντιτίθεται προς τις επιδιώξεις αυτές, όπως αναγράφονται
στο άρθρο 2.
Το Δ.Σ. σε σοβαρές περιπτώσεις και με ψήφους έξι (6) μπορεί να αποφασίσει κατά του παρεκτραπέντος μέλους
του Συλλόγου μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. H Γ.Σ, με πλειοψηφία, αποφασίζει τελικά για την διαγραφή
ή όχι του παραπάνω μέλους.
Κεφάλαιο Δ’: Καθήκοντα μελών
Άρθρο 13
Τα μέλη υποχρεούνται:
α) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου σύμφωνα με τις εντολές του
ΔΣ ή της Γ Σ, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού
β) να καταβάλλουν έγκαιρα τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές τους.
Άρθρο 14
Ειδικά για όσα από τα μέλη κρίνονται, με απόφαση του Δ.Σ, ως δικαιολογημένα άπορα και, συνεπώς, δεν έχουν
τη δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το Σύλλογο, το Δ.Σ μπορεί, μετά από απόφαση η οποία
έχει ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με ψήφους τουλάχιστον έξι, να προβεί στη μείωση της καταβαλλόμενης
υποχρέωσης. Σε εξαιρετικές δε, περιπτώσεις, μπορεί να προβεί ακόμη και σε πλήρη απαλλαγή.
Κεφάλαιο Ε’: Πόροι του Συλλόγου
Άρθρο 15
Πόρους του Συλλόγου αποτελούν
α) οι τακτικές και οι έκτακτες συνδρομές των μελών που επιβάλλονται από το Δ.Σ μέσα στα όρια που κάθε φορά
καθορίζονται από τη Γ.Σ και καταβάλλονται οι μεν ανά έτος, οι δε όσες φορές το απαιτούν οι ανάγκες του
Συλλόγου.
β) οι συνδρομές των τυχόν τρίτων, ενδιαφερομένων για τους σκοπούς του Συλλόγου
γ) κάθε άλλη δωρεά, κληρονομιά, κληροδότημα ή οι πρόσοδοι της περιουσίας του Συλλόγου
δ) κάθε προαιρετική εισφορά η οποία προτείνεται από το Δ.Σ προς τα μέλη ή μη
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ε) οι επιχορηγήσεις και κάθε μορφής συνεισφορές για τους σκοπούς του Συλλόγου από το Υφυπουργείο
Αθλητισμού ή άλλο Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ, τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων,
τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή Ιδιωτικού
δικαίου και Ιδιώτες.
στ) το αντίτιμο της προσφερόμενης υπηρεσίας εκπαίδευσης και εκμάθησης σε πεδία σχετικά με τους σκοπούς
τους Συλλόγου ή της εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί ο Σύλλογος, το οποίο μπορεί, με απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή
ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων (πδ 186/1992)
ζ) τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνάπτει o Σύλλογος,
εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, για την ανάπτυξη της αθλητικής
δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του
εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
η) τα έσοδα από τις δραστηριότητες του Άρθρου 3, εδάφιο 2.
θ) η χρηματοδότηση μέσα από τη συμμετοχή του Συλλόγου σε διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά έργα και
προγράμματα που εξυπηρετούν τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των σκοπών του.
Άρθρο 16
Από το Ταμείο, κατατίθενται σε Τράπεζα τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια του Ταμία πέραν του ποσού που
ορίζει κάθε φορά το ΔΣ.
Άρθρο 17
H περιουσία του Συλλόγου διατίθεται μόνο για σκοπούς που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.
Κεφάλαιο ΣΤ’: Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλογή. Απαρτία. Λήψη αποφάσεων, θητεία και Λογοδοσία Δ.Σ.
Άρθρο 18
O Σύλλογος Αποφοίτων Π.Σ.Π.Θ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με διετή θητεία
από την τακτική Γ.Σ. των μελών του. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α 'και B’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τέσσερις συμβούλους.
Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, από τη Γ.Σ που συγκαλείται εντός του Μαΐου ή του Ιουνίου
κάθε δεύτερο έτος.
Ο Πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42.
Ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, ο ταμίας και ο ειδικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή
του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.
Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε
άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού
προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δεν εξαντλήσει τη θητεία για
την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της
θητείας του προηγούμενου.
Άρθρο 19
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή
οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους
γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. H
παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. H
έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σύλλογο από μέλη του Δ.Σ, για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών.
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H 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 Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται
έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής μετά από απόφαση του ΔΣ.
Τα απερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα.
Άρθρο 20
Ταμειακώς τακτοποιημένο θεωρείται ένα μέλος εφόσον έχει εκπληρώσει τις οφειλές του προς το Σύλλογο μέχρι
το τελευταίο ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 21
Στην περίπτωση αποχώρησης ή αντικατάστασης ενός μέλους του Δ.Σ, αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο
επιλαχόν, σύμφωνα με τις τελευταίες αρχαιρεσίες.
Άρθρο 22
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 23
Το Δ.Σ συνέρχεται τακτικά, έντεκα τουλάχιστον φορές στη διάρκεια κάθε έτους και έκτακτα, όσες φορές το
θεωρήσει αναγκαίο o Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του. Αν δεν πραγματοποιηθεί συνεδρίαση που ζήτησαν 3
μέλη του ΔΣ, το θέμα ή τα θέματα που έθεσαν θα συζητείται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.
Το Δ.Σ. συνέρχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία περιλαμβάνονται άπαντα τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του, προ τριών ημερών με ηλεκτρονική
αλληλογραφία. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να προτείνουν θέματα προς συζήτηση το αργότερο τρείς (3)
ημέρες πριν την εκάστοτε συνάντηση του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει στον χώρο που ορίζει το ΔΣ εντός των ορίων της έδρας του ή με τηλεδιάσκεψη,
με την χρήση οποιασδήποτε σχετικής εφαρμογής συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των μελών του, και υπό την
προϋπόθεση ότι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα και τη γνώση να την χρησιμοποιήσουν και
συναινούν ρητά σ’ αυτό. Οι συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη είναι ισόκυρες και ισότιμες με τις συνεδριάσεις με
«φυσική παρουσία», υπόκεινται δε στις ίδιες διατάξεις του καταστατικού.
Το Δ.Σ προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά τη δράση του Συλλόγου.
Άρθρο 24
Μέλος του Δ.Σ το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να
αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα, με απόφαση η οποία λαμβάνεται με πέντε ψήφους.
Άρθρο 25
Το Δ.Σ μετά το τέλος της θητείας του, λογοδοτεί ενώπιον της Γ.Σ. για τις πράξεις του και Ιδιαίτερα για τη
διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του Συλλόγου
Κεφάλαιο Ζ΄: Καθήκοντα μελών Δ.Σ.
Άρθρο 26
O Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή σχετικά με όλα τα ζητήματα,
υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα προς πληρωμή τα οποία εκδίδει o Γεν. Γραμματέας καθώς και τα
γραμμάτια εισπράξεως.
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Άρθρο 27
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά σειρά, αναλαμβάνοντας, στη δεύτερη περίπτωση,
όλα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Προέδρου.
Άρθρο 28
O Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία, τα βιβλία, τα έγγραφα
και την σφραγίδα του Συλλόγου και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ και των Γ.Σ. καθώς και τα εντάλματα προς τον Ταμία.
Άρθρο 29
O Ταμίας διενεργεί την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου με βάση τα διπλότυπα των αποδείξεων και διενεργεί
κάθε πληρωμή με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 30
O Ειδικός Γραμματέας συντάσσει και διαβάζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και βοηθά και
αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα στην εργασία του. Στην τελευταία περίπτωση αναλαμβάνει όλα τα
καθήκοντα και τα δικαιώματα του Γενικού Γραμματέα.
Άρθρο 31
Μετά από απόφαση του Δ.Σ, οι σύμβουλοί του, ο καθένας χωριστά, βοηθούν ή αναπληρώνουν τους Γραμματείς
και τον Ταμία ή προΐστανται στις Επιτροπές, όπως αυτές ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
Άρθρο 32
Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπεύθυνοι των Επιτροπών που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό είναι
μέλη του Συλλόγου και δεν είναι μέλη του Δ.Σ, πρέπει αυτοί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να
λαμβάνουν το λόγο σε αποφάσεις που αφορούν θέματα του κύκλου της Επιτροπής τους.
Άρθρο 33
O Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων - Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Κεφάλαιο Η’: Εξελεγκτική επιτροπή
Άρθρο 34
Από την τακτική Γ.Σ. εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με την ίδια διαδικασία της εκλογής των μελών του
Δ.Σ. Έργο της Επιτροπής είναι o ταμειακός έλεγχος του Δ.Σ. κατά το τέλος της θητείας του. H Εξελεγκτική Επιτροπή
μετά τη λογοδοσία εκθέτει στην Γ.Σ. τα συμπεράσματα του ελέγχου της.
Κεφάλαιο Θ’: Γενική Συνέλευση του Συλλόγου - Αρχαιρεσίες
Άρθρο 35
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H Γ. Σ αποτελείται από μέλη και συνεδριάζει:
α) ως ετήσια, εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου κάθε έτος για την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού
απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκλογή των καταστατικών οργάνων αυτού κάθε δεύτερο
έτος, και
β) όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη, οπότε συγκαλείται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη
αίτηση η οποία περιλαμβάνει ορισμένα θέματα του 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 36
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Δικαίωμα
να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, εφόσον έχουν εκπληρώσει
τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον
λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία
μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.
Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο
καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του
ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με ηλεκτρονική ανάρτησή στον ιστότοπο του Συλλόγου και με την
τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές
και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του Συλλόγου. Για την
ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του
καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη
δημοσίευσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής
της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες,
τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και
την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.
Άρθρο 37
H Γ.Σ. συγκαλείται με ανακοίνωση στα γραφεία του Συλλόγου ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή
με ατομικές προσκλήσεις, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί από το Δ.Σ.
Άρθρο 38
H Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών συν
ένα μέλος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 39
Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση εντός επτά ημερών στον ίδιο
τόπο και σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρώτη πρόσκληση και θεωρείται πως έχει επιτευχθεί απαρτία
οσαδήποτε μέλη κι αν προσέλθουν.
Άρθρο 40
α) H Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την δράση και τη διοίκηση του Συλλόγου καθώς και
για όσα δεν έχουν ανατεθεί από το νόμο και το παρόν καταστατικό στο Δ.Σ. Ακόμη, ψηφίζει και τροποποιεί τον
Εσωτερικό Κανονισμό όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.
β) H Γ.Σ έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη συγκρότηση πρωτοβάθμιας ένωσης ανάμεσα στο Σύλλογο και σε
σωματείο το οποίο έχει κοινό σκοπό με αυτόν, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Σωματείο με κοινό σκοπό
θεωρείται αυτό το οποίο αποτελείται από αποφοίτους άλλου γυμνασίου ή παρόμοιας σχολής.
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γ) H Γ .Σ. έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει τη συγχώνευση αθλητικού τμήματος ή τμημάτων με αντίστοιχα
άλλου σωματείου του ίδιου κλάδου άθλησης (συγχώνευση μέσω απορρόφησης) με τους όρους της ισχύουσας
νομοθεσίας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.
Άρθρο 41
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Συλλόγου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς
εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο
πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και
ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 42
Τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να δηλώσουν την
πρόθεση τους στον Γενικό Γραμματέα, το αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
σύγκλησης της Γ.Σ. και να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει σχετικό πρακτικό
υποψηφιοτήτων, το οποίο γνωστοποιεί στο Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας στη
διάρκεια της Γ.Σ., εφόσον δεν έχουν δηλώσει γραπτά την πρόθεση τους να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ., στην
παραπάνω προθεσμία, τουλάχιστον εννέα (9) μέλη.
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια
υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα.
Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά,
τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Επίσης, διανέμεται και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Όλα τα ψηφοδέλτια είναι πανομοιότυπα σε χρώμα και είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Τα
ψηφοδέλτια παραδίδονται στα μέλη του Συλλόγου που είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση, μετά την εγγραφή
τους στο βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου, μαζί με φάκελο, που είναι και αυτός σφραγισμένος με
τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται να ψηφίσουν από την Εφορευτική Επιτροπή με την σειρά που έχουν εγγραφεί
στο βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου και ψηφίζουν με την τοποθέτηση του φακέλου που
προηγούμενα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, σε κάλπη.
Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό
που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον
υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα
δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου, ήτοι μέχρι
έξι (6) σταυρούς.
Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους
λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων,
ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου. Σε
περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει
τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής
επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του
αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που
γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα.
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Η Γενική Συνέλευση, αν δεν περιλαμβάνει αρχαιρεσίες, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με την
χρήση οποιασδήποτε σχετικής εφαρμογής συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των μελών του Συλλόγου, και υπό την
προϋπόθεση ότι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της δύνανται να έχουν πρόσβαση σ’ αυτήν. Οι συνελεύσεις με
τηλεδιάσκεψη είναι ισόκυρες και ισότιμες με τις συνελεύσεις με «φυσική παρουσία», υπόκεινται δε στις ίδιες
διατάξεις του καταστατικού. Το ΔΣ πρέπει να διασφαλίσει, σε μια τέτοια περίπτωση, την ύπαρξη κατάλληλης
εφαρμογής διενέργειας των ψηφοφοριών, με τήρηση όλων των κανόνων διαφάνειας, ταυτοπροσωπίας,
αδιαβλήτου των ψηφοφοριών κλπ.
Η Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες δύναται να διεξάγεται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών. Στην περίπτωση
αυτή όμως: α) όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων
των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του
πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, β) η ανακήρυξη
των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
και γ) η Γενική Συνέλευση διεξάγεται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από
δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα
μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το
αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες
πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών.
Κεφάλαιο Ι ': Σφραγίδα του Συλλόγου.
Άρθρο 43
O Σύλλογος χρησιμοποιεί σφραγίδα με κυκλικό σχήμα, η οποία έχει στο κέντρο της, σε σύμπλεγμα, τα γράμματα
Σ.Α.Π. και σε κύκλο τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ».
Ο Σύλλογος δύναται να χρησιμοποιεί και σφραγίδα με τον τίτλο του στην Αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται.
Κεφάλαιο ΙΑ’: Τροποποίηση καταστατικού - Διάλυση.
Άρθρο 44
1. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται:
α) απόφαση της Γ.Σ, η οποία έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό
β) παρουσία στη Γ.Σ. τουλάχιστον των μισών ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών
γ) πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Άρθρο 45
1. O Σύλλογος διαλύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικά στο νόμο, ή με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό.
Σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών μελών.
H απόφαση για τη διάλυση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) συν ενός των παρόντων.
Απόφαση για τη διάλυση η οποία δεν πληροί τους παραπάνω όρους είναι απόλυτα άκυρη και δεν παράγει
αποτέλεσμα.
2. Με την απόφαση που αναφέρεται στη διάλυση του Συλλόγου καθορίζεται και η τύχη της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Συλλόγου, του αρχείου του, των εγγράφων και της βιβλιοθήκης του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή
στην περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, τα παραπάνω μεταβιβάζονται στο Πειραματικό Σχολείο
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3. Στην περίπτωση διάλυσης κάποιου αθλητικού τμήματος, τα περιουσιακά του στοιχεία μεταβιβάζονται
υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Κεφάλαιο ΙΒ’: Τελικές διατάξεις
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Άρθρο 46
1. Ο Σύλλογος δικαιούται και υποχρεούται, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, να ζητήσει την παροχή
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία και υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις του προς τις Αρχές και ιδιαίτερα προς τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την οικεία Περιφέρεια (λ.χ. εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών
σωματείων της ΓΓΑ σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 4714/2020).
2. Ο Σύλλογος υποχρεούται να απασχολεί ως προπονητή κάτοχο άδειας που χορηγείται από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Ο προπονητής συμβάλλεται
υποχρεωτικά εγγράφως με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί
αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων
είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών του καταστατικού.
Το παρόν Καταστατικό περιέχει άρθρα 46, εγκρίθηκε δε κατ’ άρθρον και στο σύνολό του, από τη Γενική
Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2022.

Θεσσαλονίκη, 27/2/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Ροδινού

Αθανάσιος Καζάκης
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