ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ
1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ:

θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ

2. Η∆ΡΤΖ :

Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε ∆εθεµβξίνπ 1983.

3. ΦΡΑΓΗ∆Α :

To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν
ηεο νπνίαο ζα θαίλεηαη ην ζθαθηζηηθό ζύµβνιν
ηνπ Ίππνπ θαη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ θύθινπ νη ιέμεηο
θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ ζην πάλσ µέξνο θαη
Pafos Chess Club ζην θάησ µέξνο.

EΡΜΖΝΔΗΑ:

KY..Ο. είλαη ε αξκόδηα αξρή γηα ην ζθάθη ζηελ
Κύπξν κέινο ηνπ Κππξηαθνύ νξγαληζκνύ αζιεηηζκνύ.
Ζ νκνζπνλδία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ
Παγθύπξηνπ πξσηαζιήκαηνο. Καη ζηόρνο ηεο είλαη λα
πξνσζήζεη ην ζθάθη ζηελ Κύπξν

4. Δ∆ΡΑ :

Ζ έδξα ηνπ σκαηείνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ Πάθν.

5. ΚΟΠΟΗ :

θνπνί ηνπ σκαηείνπ είλαη :
α) ∆ηάδνζε θαη πξναγσγή ηνπ ζθαθηνύ.
β) Παξνρή επθαηξηώλ ζηα µέιε ηνπ γηα ζπµµεηνρή
ζε ζθαθηζηηθέο ζπλαληήζεηο, ζθαθηζηηθά
πξσηαζιήκαηα θαη ζε άιιεο ζθαθηζηηθέο
δηνξγαλώζεηο.
γ) Αδειθνπνίεζε κε άιινπο ζθαθηζηηθνύο νκίινπο από
εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό γηα πξνάγσγε ηνπ
ζθάθηνπ

6. ΜΔΑ :

Γηα επηηπρία ζηνπο ζθνπνύο ηνπ ην σκαηείν ζα
παξέρεη ηηο πην θάησ ππεξεζίεο :
α) ηέγε γηα ζπλάληεζε ησλ µειώλ ηνπ, θαη
θαηάιιειν ρώξν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ
ζθαθηζηηθώλ αγώλσλ.
β) Καηάιιειν εμνπιηζµό γηα ηνπο ζθαθηζηηθνύο
αγώλεο όπσο ζθαθηέξεο, ρξνλόκεηξα, θύιιν
αγώλα θαη δηαηηεηή.
γ) θαθηζηηθή βηβιηνζήθε γηα δαλεηζµό βηβιίσλ ζηα
µέιε.
δ) ∆ηνξγάλσζε ζθαθηζηηθώλ αγώλσλ είηε µεηαμύ
ησλ µειώλ ηνπ είηε µε άιινπο θαθηζηηθνύο
Οµίινπο, ζηελ Κύπξν ή ην εμσηεξηθό.
ε) Οηεζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θξίλνληαη
αλαγθαίεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη επηηπρία ησλ

ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ
7. ΠΟΡΟΗ :

Οη πόξνη ηνπ σκαηείνπ ζα πξνέξρνληαη από :
α) Σα δηθαηώµαηα εγγξαθήο θαη εηήζηεο ζπλδξνµέο ησλ
µειώλ ηνπ σκαηείνπ.
β) Δπηρνξεγήζεηο ηεο Κππξηαθήο θαθηζηηθήο
Οµνζπνλδίαο (ΚΤ..Ο.).
γ) ∆σξεέο ή επηρνξεγήζεηο θαη εηζθνξέο από άηνµα,
εηαηξείεο ή νξγαληζµνύο.
δ) Έζνδα από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ σκαηείνπ
ε) Οπνηνδήπνηε άιιν λόµηµν έζνδν.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ∆ΔΤΣΔΡΟ
ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ / ∆ΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
ΑΠΟΥΩΡΖΖ - ΓΗΑΓΡΑΦΖ – ΑΠΟΒΟΛΖ-ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΩΝ
ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔΛΩΝ
1. Αλαγλσξίδνληαη ζαλ µέιε άηνκα πνπ εγγξάθνληαη ζην µεηξών ηνπ σκαηείνπ
θαηόπηλ αίηεζεο ηνπο ζην Γηνηθήηηθν πκβνύιην αθνύ πξώηα ηύρνπλ ηεο
έγθξηζεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ θαη αθνύ έρνπλ θαηαβάιεη
ην πόζν ηεο θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο γηα εηζδνρή θαη ην πόζν γηα ηελ εηήζηα
ζπλδξνκή ηνπο.
2. ∆ηθαίσµα εγγξαθήο νξίδεηαη ζε €5.00. Ζ εηήζηα ζπλδξνµή ζε €20.00 θαη είλαη
πιεξσηέα θαηά ην πξώην δίµελν θάζε εµεξνινγηαθνύ έηνπο. Μέιε πνπ
εγγξάθνληαη µεηά ην πξώην εμάµελν θάζε εµεξνινγηαθνύ έηνπο ζα θαηαβάιινπλ
ην µηζό ηνπ πνζνύ ηεο εηήζηαο ζπλδξνµήο.εκεηώλεηαη όηη ζηα δηάθνξα
ζθαθίζηηθα ηνύξλνπα κπόξνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη κε κέιε ηνπ σκαηείνπ
άξθεη λα θαηαβάιινπλ γηα ην θιάζηθν ηνύξλνπα παξάβνιν ζπκκέηνρεο €15 θαη γηα
ηα ππόινηπα ηνύξλνπα €5
3. Γηα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηώ (18) εηώλ ε αίηεζε γηα εγγξαθή µέινπο
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη από ηνπο γνλείο ή έρνληεο ηελ γόληθε κέξηκλα θαη επηκέιεηα
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
4.Αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζθαθηζηηθά µέιε, ηα µέιε εθείλα ηνπ σκαηείνπ πνπ
επηζπµνύλ λα ιαµβάλνπλ µέξνο ζε επίζεµνπο ζθαθηζηηθνύο αγώλεο. Γηα ηα
ζθαθηζηηθά µέιε ζα εθδίδεηαη ζθαθηζηηθή ηαπηόηεηα από ηελ ΚΤ..Ο.
ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΩΝ
1. Μεηαγξαθή ζθαθηζηηθνύ µέινπο ζε άιιν σκαηείν γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε
ηνπ ελδηαθεξόµελνπ µέινπο πξνο ην ∆.. ηεο ΚΤ..Ο. µέζν ηνπ ∆.. ηνπ
σκαηείνπ. Σν ∆.. ηνπ σκαηείνπ ζα παξαπέµπεη θάζε αίηεζε ζην ∆.. ηεο
ΚΤ..Ο. αλαθέξνληαο θαηά πόζνλ δηαθσλεί µε ηε µεηαγξαθή θαη ηνπο ιόγνπο
δηαθσλίαο. εµεησηένλ όηη απόξξηςε αίηεζεο γηα µεηαγξαθή εθ µέξνπο ηεο

ΚΤ..Ο. µπνξεί λα γίλεη µόλν εάλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη πνπ λα αηηηνινγνύλ
ηελ δηαθσλία
όπσο π.ρ
α) ∆ηαθνξέο νηθνλνµηθήο θύζεο (µηζζνί, επηδόµαηα θ.ι.π.).
β) Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ εθ µέξνπο ηνπ σκαηείνπ ζηηο νπνίεο ν ελ ιόγσ
ζθαθηζηήο ήηαλ απαξαίηεην εμάξηεκα θαη ζηηο νπνίεο ζπµµεηείρε επί εζεινληηθήο
βάζεο βάζεη ζπµβνιαίνπ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε ν ζθαθηζηήο µπνξεί λα πξνζθύγεη ζε Γεληθή πλέιεπζε ηεο
ΚΤ..Ο. ηεο νπνίαο ε απόθαζε ζα είλαη ηειεζίδηθε ή µπνξεί λα µείλεη αλελεξγόο
γηα έλα έηνο θαη λα επαλεγξαθεί ζαλ ζθαθηζηήο ζε ζπλαηλνύληα Όµηιν µε ηε ιήμε
ηεο αξγίαο ηνπ. Ζ αξγία ζα ζεσξείηαη όηη αξρίδεη από ηελ εµεξνµελία πνπ ζα
εθδίδεην ε ηαπηόηεηα ηνπ εάλ είρε εγθξηζεί ε αίηεζε µεηαγξαθήο. Αηηήζεηο γηα
µεηαγξαθέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζην δύν µήλεο πξηλ ηελ επηθείµελε
αλαλέσζε ηαπηνηήησλ από ηελ ΚΤ..Ο.
AΠΟΥΩΡΖΖ ΜΔΛΩΝ
1.Κάζε κέινο δύλαηαη ειεύζεξα λα απνρσξήζεη από ηνλ σκαηείν ππνβάιινληαο
πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αίηεζε αηηνύκελνο ηελ δηαγξαθή ηνπ . Μέινο ην
νπνίν νηθηνζειώο απνρσξεί νθείιεη λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην
σκαηείν θαη ηε εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ, αλ κέρξη ζηηγκήο πνπ απνρσξεί δελ ηελ είρε
θαηαβάιεη .
ΓΗΑΓΡΑΦΖ-ΑΠΟΒΟΛΖ ΜΔΛΩΝ
1. Απηνδίθαηα δηαγξάθεηαη θάζε κέινο ηνπ νπνίνπ δελ θαηέβαιε ηηο ζπλδξνκέο ηνπ
γηα έλα έηνο.
2. Σα κέιε απνβάιινληαη ηνπ σκαηείνπ θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ. Λόγνη ηεο απνβνιήο είλαη :
Α. Αλάξκνζηνο θαη αλαμίνπξεπεο ζπκπεξίθνξα ηνπ κέινπο πξνο ηα ππόινηπα κέιε
ηνπ σκαηείνπ
Β. Παξαβίαζεο ύπν ηνπ κέινπο δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο ή κε ζπκκόξθσζε αύηνπ
πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνίθεηηθνπ πκβνπιίνπ ε ηεο Γέληθεο πλέιεπζεο
Γ. Δγγξάθε κέινπο ζε άιιν θαθίζηηθν Όκηιν ε αλάινγν θαθίζηηθν σκαηείν ηεο
ΚΤ.Ο ζαλ ζθαθίζηηθν κέινο
∆ΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ
1. Κάζε ελήιηθν µέινο ηνπ σκαηείνπ. έρεη ην δηθαίσµα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη
ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνύιηνπ ηνπ σκαηείνπ. εθόζν
έρεη
γξαθηεί µέινο έλα ηνπιάρηζην µήλα πξνεγνπκέλσο θαη έρεη ηαθηνπνηεκέλε
ηε ζπλδξνκή ηνπ.

Δλήιηθα ζεσξνύληαη ηα µέιε πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο.
2. Όια ηα µέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ ην δηθαίσµα λα ιαµβάλνπλ µέξνο ζε όιεο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ σκαηείνπ θαη λα ρξεζηµνπνηνύλ όια ηα µέζα πνπ παξέρεη ην
σκαηείν εθηόο αλ, πεηζαξρηθή απόθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηνπ
σκαηείνπ απαγνξεύεη ηνύην
3. Κάζε µέινο ηνπ σκαηείνπ µπνξεί λα εθθξάζεη παξάπνλν πξνο ην ∆.. θαζώο
επίζεο θαη λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ Καηαζηαηηθό,
ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη νπνηαλδήπνηε παξαηππία ζηελ εθαξµνγή ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ.
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΛΩΝ
Κάζε µέινο ηνπ σκαηείνπ πξέπεη :
1. Να ζπµµνξθώλεηαη µε ην Καηαζηαηηθό ηνπ σκαηείνπ.
2. Να παξίζηαηαη ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηνπ σκαηείνπ.
3. Να ζπµµνξθώλεηαη µε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ
πµβνπιίνπ.
4. Να µελ αλήθεη ηαπηόρξνλα θαη ζε άιιν θαθηζηηθό Όµηιν ή αλάινγν θαθηζηηθό
σµαηείν ηεο ΚΤ..Ο., ζαλ ζθαθηζηηθό µέινο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ
∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ (∆..)
ΤΝΘΔΖ ΘΖΣΔΗΑ
1.Σν ∆ηνηθεηηθό πµβνύιην απνηειείηαη από 7 µέιε πνπ εθιέγνληαη θάζε δύν (2)
ρξόληα θαηά ηα έηε πνπ ιήγνπλ ζε µνλό αξηζµό (1,3,5,7,9) ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο
(µέρξη ηέινο Φεβξνπαξίνπ), ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ.
2.Τπνςεθηόηεηα γηα εθινγή ζην ∆.. έρνπλ ην δηθαίσµα λα ππνβάινπλ µόλν ηα
ελήιηθα µέιε ηνπ σκαηείνπ (άλσ ησλ 18 εηώλ) πνπ έρνπλ γξαθηεί µέιε έλα
ηνπιάρηζην µήλα πξνεγνπµέλσο θαη έρνπλ ηαθηνπνηεµέλεο ηηο ζπλδξνµέο ηνπο. Ζ
ππνςεθηόηεηα γηα εθινγή µέινπο γίλεηαη µε ηελ ππόδεημε άιινπ µέινπο πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη ππνζηεξίδεηαη από ηνπιάρηζην δύν (2) µέιε ηνπ
σκαηείνπ.
3.Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ∆.. γίλνληαη µε µπζηηθή ςεθνθνξία από όια ηα
παξηζηάµελα ζηελ πλέιεπζε µέιε ηνπ σκαηείνπ. ∆ηθαίσµα ςήθνπ έρνπλ µόλν
ηα ελήιηθα µέιε ηνπ σκαηείνπ (άλσ ησλ 18 εηώλ) πνπ έρνπλ γξαθηεί µέιε έλα
ηνπιάρηζηνλ µήλα πξνεγνπµέλσο θαη έρνπλ ηαθηνπνηεµέλεο ηηο ζπλδξνµέο ηνπο.
Σν ∆.. αλαδεηθλύεηαη από ηνπο επηθξαηέζηεξνπο ππνςήθηνπο µεηά από
θαηακέηξεζε ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ, πνπ πξέπεη λα νλνµάδνπλ ηξείο (3) µέρξη
πέληε (5) ππνςήθηνπο
4. Ζ ζεηεία ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ είλαη γηα δύν (2) ρξόληα, θαη αξρίδεη από ηελ
εθινγή ηνπ θαηηεξµαηίδεηαη µε ηελ εθινγή ηνπ λένπ ∆..

5. Σα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ θαηαξηίδνληαη ζε ζώµα ζε εηδηθή
ζπλεδξίαζε, πνπ γίλεηαη ην αξγόηεξν ζε µηα εβδνκάδα από ηελ εθινγή. Οη ζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη είλαη : Πξόεδξνο, Αληηπξόεδξνο, Γξαµαηέαο, Σακίαο θαη ηξίσλ
πµβνύισλ.
6. Ζ εθινγή γηα θάζε ζέζε γίλεηαη µε ςεθνθνξία ησλ µειώλ ηνπ ∆.. µε ηελ
ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε απόιπηεο πιεηνςεθίαο.
7. Σα θαζήθνληα ησλ κειώλ ηνπ Γ. είλαη δπλαηόλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ θαηόπηλ
απόθαζεο ηνπ Γ. ζηε επόκελε ηαθηηθή ζπλεδξία
ΤΝΔ∆ΡΗΑΔΗ ∆..
1. Σν ∆.. ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξία µία ηνπιάρηζην θνξά ην µήλα θαη ζε
έθηαθηε ζπλεδξία νπνηεδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν από ηνλ Πξόεδξν ή θαηόπη
αηηήζεσο ηξηώλ µειώλ ηνπ ∆..
2. ηηο ζπλεδξηάζεηο ην ∆.. ζεσξείηαη ζε απαξηία όηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζην ηξία
µέιε. Όιεο νη απνθάζεηο ιαµβάλνληαη µε απιή πιεηνςεθία ησλ παξηζηαµέλσλ
µειώλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο έρεη ην δηθαίσµα ληθώζαο ςήθνπ.
Αλ απνπζηάδεη ν Πξόεδξνο ηόηε πξνεδξεύεη ν Αληηπξόεδξνο ή αλ δελ είλαη ηνύην
δπλαηό, ηόηε πξνεδξεύεη ν Γξακκαηέαο.
3. Μέινο ηνπ ∆.. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα από ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξίεο,
από ηηο νπνίεο δύν ηνπιάρηζην είλαη ηαθηηθέο, θεξύζζεηαη απηόµαηα έθπησην θαη
ε ζέζε ηνπ πιεξώλεηαη ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) µέξεο, από άιιν µέινο ηνπ
σκαηείνπ πνπ εθιέγεη ην ∆..
4. ε πεξίπησζε πνπ µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ παξαηηεζνύλ, νη ζέζεηο ζα
πιεξνύληαη ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) µέξεο, από άιια µέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ
εθιέγεη ην ∆..
5. ε πεξίπησζε έθπησζεο ή παξαίηεζεο ηξηώλ (3) από ηα αξρηθά µέιε ηνπ ∆..
πξνθαιείηαη απηόµαηα πηώζε ηνπ ∆.., ην νπνίν νθείιεη λα θαιέζεη Γεληθή
πλέιεπζε µέζα ζε δεθαπέληε (15) µέξεο γηα αλάδεημε λένπ ∆.. Σν λέν ∆.. ζα
ζπλερίζεη ηελ ζεηεία ηνπ αξρηθνύ ∆.. µέρξη ηηο εθινγέο όπσο πξνβιέπνληαη ζην
Καηαζηαηηθό
ΔΤΘΤΝΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ∆..
1. Φξνληίδεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ σκαηείνπ πνπ πξνλννύληαη ζην
Καηαζηηθό ηνπ σκαηείνπ
2. Δπηιαµβάλεηαη αηηήζεσλ γηα εγγξαθή λέσλ µειώλ.
3. Δθπξνζσπεί ην σκαηείν ζε νπνηαδήπνηε Αξρή ηνπ Δζσηεξηθνύ ή ηνπ
Δμσηεξηθνύ.

4. πγθαιεί ηηο Δηήζηεο θαη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο
ηνπο.
5. Δπηιαµβάλεηαη νπνηαζδήπνηε έλζηαζεο, θαηαγγειίαο, παξαπόλνπ, αηηήµαηνο ή
δηαµαξηπξίαο πνπ ππνβάιιεηαη γξαπηώο είηε από µέινο ηνπ σκαηείνπ είηε από
νπνπδήπνηε αιινύ.
6. Δγθξίλεη ηα δηάθνξα πξσηαζιήµαηα ζθαθηνύ πνπ πξνγξαµµαηίδνληαη θαη
εγθξίλεη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηνπο.
7. Δγθξίλεη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνγξαµµαηίδεη ην σκαηείν.
8. Δπηιαµβάλεηαη όισλ ησλ νηθνλνµηθώλ ζεµάησλ.
9. Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζµό ηνπ σκαηείνπ γηα ην έηνο θαη νπνηαδήπνηε
ηαθηηθά ή έθηαθηα έμνδα. Κάζε δαπάλε πνπ γίλεηαη ρσξίο έγθξηζε
(πξνεγνύµελε ή εθ ησλ πζηέξσλ) από ην ∆.. είλαη άθπξε θαη ζα
πιεξώλεηαη από ηνλ ππεύζπλν.
10. Δγγξάθεη ηελ πεξηνπζία ηνπ σκαηείνπ. Σν ∆.. µπνξεί λα δηαγξάθεη ηεµάρηα
πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί. Αλ ε θαηαζηξνθή πξνήιζε
από αµέιεηα ή θαθόβνπιε ελέξγεηα αηόµνπ ή αηόµσλ ην ∆.. µπνξεί λα
απαηηήζεη απνδεµηώζεηο.
11. ∆ύλαηαη λα δηνξίζεη επηηξνπέο ή πξόζσπα µεηαμύ ησλ µειώλ ή από αιινύ
γηα ηελ αλάιεςε εηδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πξνγξαµµαηίδνληαη γηα
ηελ θαιύηεξε πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηνπ σκαηείνπ.
12. πληάζζεη ηνλ εηήζην απνινγηζµό ηνπ σκαηείνπ θαη ηνλ παξνπζηάδεη ζηελ
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε.
ΔΤΘΤΝΔ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΔΤΘΤΝΔ ΠΡΟΔ∆ΡΟΤ
1. Καιεί ζε ζπλεδξία ην ∆.. θαη πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Τπνγξάθεη ηα
πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ∆..
2. Φξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ∆.. θαη ησλ Γεληθώλ
πλειεύζεσλ.
3. Δπηζεσξεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ θαη δίδεη πξνθνξηθέο ή γξαπηέο νδεγίεο
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σκαηείνπ.
4. Καιεί ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ. θαη πξνεδξεύεη απηήο.
5. Θεσξεί όια ηα έγγξαθα ηνπ σκαηείνπ.

6. Δθπξνζσπεί ην σκαηείν ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο, δξαζηεξηόηεηεο πνπ
δηνξγαλώλεη ή ζπκκεηέρεη ην σκαηείν.
7. Πξνζπάζεηα ζπλδηαιιαγήο θαη ζύλδεζεο κε άιινπο θαθηζηηθνύο Οκίινπο από ην
εμσηεξηθό
EYΘΤΝΔ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ
1. Αλαπιεξώλεη ην πξόεδξν θαη αλαιακβάλεη θαζήθνληα πξνέδξνπ όηαλ ν πξόεδξνο
απνπζηάδεη
2. Δθόζνλ ν πξόεδξνο παξαηηεζεί ε πεζάλεη, αλαιακβάλεη θαζήθνληα πξνέδξνπ σο
πνπ λα εθιέγεη άιινο πξόεδξνο, ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) µέξεο, από ην ∆..
3. Yπεύζπλνο γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ σκαηείνπ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
όηαλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ζθόπηκν
4. Τπεύζπλνο γηα παξαγγειία επάζισλ θαη/ή νπνηνδήπνηε άιισλ κεηαιιείσλ
5. Τπεύζπλνο γηα επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηηο ηνπηθέο αξρέο.
ΔΤΘΤΝΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
1. πληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ∆.. θαη ησλ
Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ µειώλ.
2. Σεξεί θαηάινγν ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ σκαηείνπ
3. Σεξεί θαη ελεµεξώλεη αξρείν θαη µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ
4. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ζθαθηζηηθή βηβιηνζήθε θαη ηνλ δαλεηζµό βηβιίσλ ζηα
µέιε ηνπ σκαηείνπ
5. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζεώξεζε Φύιινπ Αγώλα θαη ηελ ηήξεζε “Αξρείνπ
Φύιισλ Αγώλσλ” από ηνπο ζθαθηζηηθνύο αγώλεο ησλ πξσηαζιεµάησλ.
6. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ σκαηείνπ
7. Δίλαη ππεύζπλνο γηα επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηε Κ.Τ..Ο θαη άιινπο
ζθαθηζηηθνύο νκίινπο
ΔΤΘΤΝΔ ΣΑΜΗΑ
1. Υεηξίδεηαη ην ηαµείν, ππνγξάθεη ηηο απνδείμεηο εηζπξάμεσλ πνύ εθδίδεη, ηεξεί
δηπιόηππα απνδείμεσλ θαη θξαηεί θαη ελεκεξώλεη ηαθηηθά ηα αλαγθαία ινγηζηηθά
βηβιία θαη όια ηα απαηηνύκελα γηα ηε ζέζε ηνπ έγγξαθα
α) Δηζπξάηηεη ην δηθαίσµα εγγξαθήο από ηα λέα µέιε.
β) Δηζπξάηηεη ηηο ζπλδξνµέο από ηα µέιε.

γ) Δηζπξάηηεη ηηο εηζθνξέο θαη δσξεέο πξνο ην σκαηείν
δ) Πξνβαίλεη ζε πιεξσµέο θαηόπηλ εμνπζηνδόηεζεο από ην ∆..
2. Σεξεί θαηάινγν ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ σκαηείνπ
3. Σεξεί θαη ελεµεξώλεη αξρείν θαη µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ
4. Φσηνγξαθίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ
5. Πξνβαίλεη ζε ελεµεξώζεηο ηνπ ∆.. γηα ηελ εθάζηνηε νηθνλνµηθή
θαηάζηαζε ηνπ σκαηείνπ ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ή όπνηε ηνπ δεηεζεί από
ην ∆..
Σν ηαµείν ηνπ σκαηείνπ ζα θαηαηίζεηαη ζε ηξάπεδα θαη ζα γίλνληαη πιεξσµέο
µε ηξαπεδηθέο επηηαγέο νη νπνίεο ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν.
ΔΤΘΤΝΔ ΣΩΝ ΣΡΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
1. πλεξγάδνληαη µε ην ∆.. γηα ηελ νµαιή ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ θαη ηελ
αλάπηπμε δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ
σκαηείνπ.
2. Τπνβάιινπλ ζην ∆.. εηζεγήζεηο γηα όια ηα δεηήµαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ
σκαηείν.
3. Σεξνύλ θαηάινγν ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ σκαηείνπ.
4. Σεξνύλ θαη ελεµεξώλνπλ αξρείν θαη µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ.
5. Αλαιακβάλνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ µπνξεί λα ηνπο αλαηεζνύλ από ην
∆..
6. Τπεύζπλνη γηα ην ζηήζηκν ησλ ζθαθηέξσλ θαη γηα ην έιεγρν ησλ θνκκαηηώλ
7. Αλαιακβάλνπλ ηηο θιεξώζεηο ηνπξλνπά θαη ηελ είζπξαμε παξάβνισλ
ζπκκέηνρεο
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ
(ΔΣΖΗΔ / ΔΚΣΑΚΣΔ)
1. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη µε γλσζηνπνίεζε πξνο όια ηα µέιε ηνπ
σκαηείνπ. επηά (7) ηνπιάρηζην µέξεο πξηλ ηελ εµεξνµελία ζύγθιεζεο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο
2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηεξν όξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο
ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ είλαη δεζµεπηηθέο θαη αλώηεξεο θάζε άιισλ
απνθάζεσλ.

3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη όηη απνηειεί απαξηία όηαλ παξεπξίζθνληαη ζε
απηή ν µηζόο αξηζµόο ησλ µειώλ πιένλ ελόο. ε πεξίπησζε µε απαξηίαο ζηε
πλέιεπζε, ε πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα µία ώξα. Μεηά ην πέξαο ηεο µίαο
ώξαο ε πλέιεπζε ζεσξείηαη ζε απαξηία ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη παξίζηαληαη
ηνπιάρηζην ην έλα ηξίην (1/3) ησλ µειώλ, δηαθνξεηηθά αλαβάιιεηαη γηα ηελ
επόµελε εβδνµάδα, ηελ ίδηα µέξα θαη ώξα, νπόηαλ όζνη παξαζηνύλ απνηεινύλ
απαξηία.
4. Δθιέγεηαη Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο ζηελ πεξίπησζε αξραηξεζηώλ. ε όιεο ηηο
άιιεο πεξηπηώζεηο πξνεδξεύεη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ν Πξόεδξνο ηνπ ∆..
5. Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ηνπ σκαηείνπ είλαη αλνηθηέο θαη µπνξνύλ λα
παξεπξίζθνληαη σο παξαηεξεηέο, ρσξίο δηθαίσµα ςήθνπ, άηνµα πνπ δελ είλαη
µέιε ηνπ σκαηείνπ
6. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιαµβάλνληαη µε απόιπηε πιεηνςεθία. ε
θάζε γέληθε ζπλέιεπζε ζα πξνεδξεύεη ν πξόεδξνο. Αλ απνπζηάδεη ν Πξόεδξνο
ηόηε πξνεδξεύεη ν Αληηπξόεδξνο ή αλ δελ είλαη ηνύην δπλαηό, ηόηε πξνεδξεύεη ν
Γξακκαηέαο.
7. ∆ηθαίσµα ςήθνπ έρνπλ µόλν ηα ελήιηθα µέιε ηνπ σκαηείνπ (άλσ ησλ 18 εηώλ)
πνπ έρνπλ γξαθηεί µέιε έλα ηνπιάρηζην µήλα πξνεγνπµέλσο θαη έρνπλ
ηαθηνπνηεµέλεο ηηο ζπλδξνµέο ηνπο
ΔΣΖΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ µειώλ ηνπ σκαηείνπ. ζπγθαιείηαη από ηνλ
Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο (ην αξγόηεξν µέρξη ηέινο
Φεβξνπαξίνπ) θαη έρεη ηηο πην θάησ αξµνδηόηεηεο :
1. Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνύµελεο πλέιεπζεο.
2. πδεηά ηνλ εηήζην απνινγηζµό ηνπ σκαηείνπ. γηα ηελ ρξνληά πνπ πέξαζε, ν
νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζηελ πλέιεπζε από ην ∆..
3. Δγθξίλεη ηνλ απνινγηζµό θαη ηνλ ηζνινγηζµό ηνπ ηαµείνπ πνπ ππνβάιιεη ν
Σαµίαο ηνπ σκαηείνπ.
4. Δγθξίλεη ηελ έθζεζε δξάζεο ηνπ ∆.. πνπ ππνβάιιεη ν Πξόεδξνο ηνπ
σκαηείνπ.
5. Δθιέγεη λέν ∆.. αλ είλαη έηνο πνπ ιήγεη ζε µνλό αξηζµό (1, 3, 5, 7, 9).
6. Δθιέγεη εμειεγθηηθή επηηξνπή πνπ ζα έρεη αξκνδηόηεηα λα
ειέγμεη θαη λα εθζέζεη ζηα µέιε ηνπ σκαηείνπ ηηο νηθνλνκηθέο θαη άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ∆.. Ζ εμειεγθηηθή επηηξνπή µπνξεί λα απνηειείηαη από
µέιε ή θαη µή µέιε ηνπ σκαηείνπ «αιιά όρη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ».

7. Μπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζέµα
αθνξά ηνλ σκαηείν.
8. Θέµα γηα ζπδήηεζε ζηε πλέιεπζε µπνξεί λα εηζεγεζεί πξνο ηνλ Γξαµµαηέα
θάζε µέινο ηνπ σκαηείνπ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
9. Καηάζεζε µνµθήο ελαληίνλ ηνπ ∆.. ζαλ ζπλόινπ ή ελαληίνλ µέινπο ηνπ
∆.. πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζην Γξαµµαηέα γξαπηώο ηξεηο (3)
µέξεο πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
Έθηαθηε Γεληθή πλειεύζε µπνξεί λα ζπγθιεζεί από ην ∆.. ζηηο αθόινπζεο
πεξηπηώζεηο :
1. Με απόθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ.
2. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ.
3. Ύζηεξα από ελππόγξαθν αίηεµα ηνπ ελόο ηξίηνπ (1/3) ησλ µειώλ ηνπ12
σκαηείνπ πνπ έρνπλ δηθαίσµα ςήθνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην ∆..
νθείιεη λα ζπγθαιέζεη Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ ∆.. λα θαιέζεηηελ Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ηόηε νη αηηεηέο θαινύλ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ
νπνία έρνπλ ην δηθαίσµα λα θεξύμνπλ µε πιεηνςεθία ην ∆.. σο
έθπησην.
Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη µόλν µε ηα ζέµαηα γηα ηα
νπνία ζπγθιήζεθε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ
Σν ∆ηνηθεηηθό πµβνύιην ηνπ σκαηείνπ. ζα δηνξγαλώλεη θάζε ρξόλν ηξία (3)
ηνπιάρηζην Πξσηαζιήµαηα (έλα ηνπιάρηζην γηα θάζε ηεηξάµελν) θαη νπνηαδήπνηε
άιια πξσηαζιήµαηα ή ηνπξλνπά θξίλνληαη αλαγθαία ή ζθόπηµα γηα ηελ πξνώζεζε
ησλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηνπ σκαηείνπ.
ΣΡΟΠΟ ∆ΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ
Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο ησλ Πξσηαζιεµάησλ ή Σνπξλνπά, ε Ζµεξνµελία, ν Σόπνο, ν
Υώξνο, ε Ώξα ησλ ζπλαληήζεσλ, ∆ηθαίσµα πµµεηνρήο, Δπηρνξεγήζεηο, θαη ην
ύζηεµα Παηγληδηώλ θαη Βαζµνινγίαο ζα απνθαζίδνληαη από ην ∆.. ηνπ σκαηείνπ

ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ / ΠΟΗΝΔ
Σν ∆.. ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ γηα ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ
σκαηείνπ, ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ
θαλνληζµώλ δύλαηαη όπνπ θξηζεί όηη εμππεξεηνύληαη ηα ζπµθέξνληα θαη ην θύξνο
ηνπ σκαηείνπ, λα επηβάιεη ζηα µέιε ηνπ πεηζαξρηθέο πνηλέο νη νπνίεο
δηαβαζµίδνληαη όπσο πην θάησ :
1. Πξνθνξηθή Δπίπιεμε.
2. Γξαπηή Δπίπιεμε.
3. Απνθιεηζµόο απν έλα ή πεξηζζόηεξα πξσηαζιήµαηα πνπ ιαµβάλεη µέξνο ην
σκαηείν.
4. Απνθιεηζµόο από νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε ηνπ σκαηείνπ γηα ρξνληθή πεξίνδν
πνπ µπνξεί λα θπµαίλεηαη µεηαμύ ελόο θαη εηθνζηηεζζάξσλ µελώλ.
5. ∆ηαγξαθή από ην µεηξών µειώλ ηνπ σκαηείνπ.
Σν ∆.. νθείιεη, πξνηνύ επηβάιεη νηαδήπνηε πνηλή ή λα εθδώζεη θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε, λα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνλ ππό θαηεγνξία ζθαθηζηή ή ζθαθηζηέο λα
εθθέξνπλ θαη ηε δηθή ηνπο άπνςε ζην ζέµα ηεο θαηεγνξίαο.
Οπνηνδήπνηε µέινο ζην νπνίν επηβάιιεηαη πνηλή από ην ∆.. ή γηα ην νπνίν εθδίδεηαη
απιώο θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, έρεη δηθαίσµα έθεζεο ζηελ επόµελε Γεληθή
πλέιεπζε, Δηήζηα ή Έθηαθηε. Σν απνηέιεζµα ηεο έθεζεο ζα ζεσξείηαη νξηζηηθή
απόθαζε.
ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ∆ΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ
ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ
1. Όια ηα δεηήµαηα πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηελ εζσηεξηθή ηάμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
σκαηείνπ ξπζµίδνληαη µε Δζσηεξηθνύο Καλνληζµνύο, νη νπνίνη ζπληάζζνληαη
από ην ∆ηνηθεηηθό πµβνύιην θαη ηίζεληαη πξνο έγθξηζε ζηελ επόµελε Γεληθή
πλέιεπζε, Δηήζηα ή Έθηαθηε.
2. Εεηήµαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη δελ πξνβιέπνληαη µε ην παξόλ Καηαζηαηηθό,
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ παξαβάζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ εζσηεξηθώλ
θαλνληζµώλ, ηεο δηαηάξαμεο ηεο ηάμεο θαη εππξέπεηαο, παξαιήςεσλ ησλ µειώλ
έλαληη ησλ νηθνλνµηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ πξνο ην σκαηείν, ξπζµίδνληαη από
ην ∆.. θαη ππνβάιινληαη, όπνπ ην ∆.. θξίλεη αλαγθαίν, γηα έγθξηζε ζηελ
επόµελε Γεληθή πλέιεπζε.
3. O έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκώλ ζα γίλεηαη από πξνζνληνύρνπο ειεγθηέο θαη ζα
ππνβάιιεηαη Έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην µόλν αξκόδην όξγαλν (ζώµα) πνπ κπνξεί λα
ηξνπνπνηήζεη ή λα αλαζεσξήζεη ην Καηαζηηθό ηνπ σκαηείνπ. Γηα αιιαγή ή
αλαζεώξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ ζπγθαιείηαη Καηαζηαηηθή πλέιεπζε
ε νπνία αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη µόλν µε ην Καηαζηαηηθό.
Ζ απόθαζε ιακβάλεηαη έγθαηξα όηαλ παξεπξίζθνληαη θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε
απηνπξνζώπσο ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ από ηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ
ζπλ έλα θαη ςεθίζνπλ ππέξ ηεο ηα ηξία ηέηαξηα ησλ παξόλησλ κέισλ.
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζσλ 1 θαη 2 ( επσλπκία, έδξα θαη ζθνπνί ) ρξεηάδεηαη
πιεηνςεθία ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ

ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΩΓΗΚΖ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΖ
Σν ζσκαηείν αληηπξνζσπεύεηαη ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ, αξρήο, ζώκαηνο
ή πξνζώπνπ, από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα, νη νπνίνη εθηόο όπνπ πξνλνείηαη
εηδηθά από ην Καηαζηαηηθό, δεζκεύνπλ ην σκαηείν κε ηηο από θνηλνύ ππνγξαθέο
ηνπο.
∆ΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ
Ζ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ή δηάιπζε ηνπ θαθηζηηθνύ σκαηείνπ Πάθνπ ιόγσ
νηθνλνµηθώλ ή άιισλ δπζρεξεηώλ ή ιόγσ ειιείςεσο ελδηαθέξνληνο γηα ην ζθάθη
µπνξεί λα απνθαζηζζεί µόλν από Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην
ζέµα απηό από ην ∆ηνηθήηην ύκβνπιην ηνπ σκαηείνπ
Ζ αίηεζε πξέπεη λα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη λα ζπλνδεύεηαη από
έθζεζε ε νπνία λα αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εηζεγνύληαη ηε δηάιπζε
ηνπ ζσκαηείνπ.
Ζ απόθαζε ιακβάλεηαη έγθαηξα όηαλ παξεπξίζθνληαη θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε
απηνπξνζώπσο ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ από ηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ
ζπλ έλα θαη ςεθίζνπλ ππέξ ηεο ηα ηξία ηέηαξηα ησλ παξόλησλ κέισλ.
Όηαλ απνθαζηζηεί λα δηαιπζεί ην σκαηείν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, πεξηέξρεηαη
απηό ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο , ε νπνία γίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
Μεηά ηε πιεξσκή ησλ ρξεώλ ηνπ σκαηείνπ, ε δηάζεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ. αθίεηαη ζηελ θξίζε ηεο ίδηαο ηεο πλέιεπζεο, ε νπνία ζε
θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ
σκαηείνπ λα δηαλεκέζεη κεηαμύ ησλ κειώλ.

