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Κεφάλαιο Α'
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΕΤΑΙ Αθλητικό σωματείο με την επωνυμία Α. Ε. Τ. Ο. Σ. ( ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ–ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ–ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) Όμιλος Γλυφάδας, με έδρα τη Γλυφάδα ΑΤΤΙΚΗΣ. Ο Όμιλος είναι μέλος της δευτεροβάθμιας Ομοσπονδίας με
την επωνυμία Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων(Ε Ο Ο.Σ.) της Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος (Ο. Ε. Σ.
Ε.), και κάθε άλλης δευτεροβάθμιας οργάνωσης που έχει σχέση με τους σκοπούς του, και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού, του Καταστατικού της Ε. Ο. Ο. Σ. και Ο. Ε. Σ. Ε., της Νομοθεσίας περί Αθλητικών Σωματείων και του Αστικού
Κώδικα.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ του Ομίλου είναι α) Η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση της ευγενούς ιδέας του Αθλητισμού μεταξύ των μελών του,
των νέων, και της κοινωνίας γενικότερα,
β) Η ανάπτυξη της Ορειβασίας σ’ όλες τις μορφές και εκδηλώσεις ( αναβάσεις , αναρρίχηση, αλπινισμός
κ.λ.π.),
γ) Η διάσωση της αγάπης για τη Φύση, η Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, η καλ-λιέργεια του
Ορεινού Τουρισμού, η Οικολογική ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά,

δ) Η συστηματική έρευνα, μελέτη και Προστασία των Ελληνικών σπηλαίων, βαράθρων και υποβρύχιων
καρστικών μορφών, καθώς και η αξιοποίηση τους με επιστημονικά, οικολογικά κριτήρια,
ε) Η επιστημονική, πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική επιμόρφωση των μελών του και των νέων
γενικότερα,
στ) Η ανάπτυξη του πνευματικού αθλήματος "ΣΚΑΚΙ", με αγώνες, συναντήσεις, εκδη-λώσεις και
μαθήματα από έμπειρους σκακιστές,
ζ) Η ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος ΚΑΓΙΑΚ με συναντήσεις, εκδηλώσεις και αγώνες σε Ελληνικά
ποτάμια και το υγρό στοιχείο γενικότερα
Η ουσιαστική συμβολή στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής της Γλυφάδας με εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και
ομιλίες, και η διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου γενικότερα.
Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ για την πραγματοποίηση και επιτυχία των σκοπών του ομίλου είναι:
α) Η οργάνωση και πραγματοποίηση τακτικών αναβάσεων σε βουνά για κατάρτιση και προπόνηση των μελών και φίλων του, η
λειτουργία σχολών εκπαίδευσης για νέους και παιδιά, και η δημιουργία ομάδας βοήθειας και διάσωσης.
β) Η ανάπτυξη και διάδοση του ορεινού Τουρισμού και της προστασίας της Ελληνικής Φύσης και του περιβάλλοντος, με την
πραγματοποίηση οργανωμένων επισκέψεων και εκδρομών σ’ όλες τις περιοχές της χώρας μας, και η υποβολή σκέψεων, προτάσεων και
απόψεων για περιβαλλοντικά προβλήματα και την επίλυση τους.
γ) Η συστηματική ανάπτυξη και διάδοση τη Σπηλαιολογίας στις πλατειές μάζες των νέων με την αντίστοιχη θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση των μελών και φίλων του, και η δημιουργία υποδομής για την προστασία των σπηλαίων από καταστροφές.
δ) Η κατασκευή και συντήρηση ορεινών καταφυγίων και κτιρίων σε διάφορες περιοχές, καθώς και ανάληψη Πρωτο-βουλιών για την
αξιοποίηση του σπηλαιοβαράθρου Προφ. Ηλία Τερψιθέας Γλυφάδας, με εκπόνηση μελέτης και έργων οικολογικής και
σπηλαιολογικής ευαισθησίας, για το μοναδικό αυτό υπόγειο Φυσικό Μνημείο, και για άλλα σπήλαια στην Ελλάδα.
ε) Η δημιουργία και Βιβλιοθήκης και Αρχείου και ο εμπλουτισμός τους με έντυπα και βιβλία Ορειβατικού , Επιστημονικού,
Οικολογικού, Τουριστικού, Σπηλαιολογικού, Αθλητικού, Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Χαρακτήρα, και ο δανεισμός τους στα μέλη
και τους φίλους του για ενημέρωση και πνευματική καλλιέργεια, καθώς και μελέτη των προβλημάτων της Φυσικής και Πολιτιστικής
μας Κληρονομιάς.
στ) Η καλλιέργεια της αλληλεγγύης, συναδέλφωσης και ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των μελών και φίλων του και του
Γλυφαδιώτικου λαού, με διαλέξεις, ομιλίες, προβολές, σεμινάρια και εκδηλώσεις Πολιτισμού, Ειρήνης, Φιλίας και συμμετοχή σε όλες
τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς του.
ζ) Η αρμονική συνεργασία και επικοινωνία με άλλα σωματεία, συλλόγους κ.λ.π. για ανταλλαγή απόψεων και εμπει-ριών, η άμεση
συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας, τους φορείς της πόλης, με άλλους Οργανισμούς και Υπουργεία και γενικότερα με την Πολιτεία.
η) Η έκδοση εντύπου, όπου θα δημοσιεύονται ειδήσεις, άρθρα, συνεργασίες, έρευνες, μελέτες, αναλύσεις, γνώμες, απόψεις, σχετικά με
τους σκοπούς του Ομίλου και η διάθεση του σ’ όλα τα μέλη, τους φίλους και το ευρύ κοινό.
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Κεφάλαιο Β’
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Άρθρο 4ο
Ο Όμιλος αποτελείται από μέλη α) ενεργά β) απλά και γ) επίτιμα. Ενεργά μέλη εγγράφονται όσοι αγαπούν τον αθλητισμό, την
ορειβασία, την σπηλαιολογία, το καγιάκ και όσοι ασχολούνται με επιστημονικές έρευνες και μελέτες και συμβάλλουν αποφασιστικά
στην ουσιαστική προώθηση των σκοπών του Ομίλου. Απλά μέλη εγγράφονται σε απεριόριστο αριθμό, όσοι το ζητήσουν με έγγραφη
αίτησή τους και προτείνονται από ένα ενεργό μέλος. Τα απλά μέλη ονομάζονται ενεργά από την Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από (1) ένα χρόνο, στη διάρκεια του οποίου έχουν επιδείξει ουσιαστική δραστηριότητα και
συνέβαλαν στην προώθηση των σκοπών του Ομίλου. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση πρόσωπα που έχουν
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο ή γενικότερα στους επιδιωκόμενους σκοπούς του.
Άρθρο 5ο
Τα ενεργά και απλά μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή στον Όμιλο, που ορίζεται κάθε χρόνο από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. μπορεί να περιορίσει στο μισό την ετήσια συνδρομή για τους αθλητές, σπουδαστές και νέους κάτω των
23 χρόνων ή και να απαλλάξει τους στρατευμένους σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους.
Άρθρο 6ο
Ο Όμιλος πληρώνει προς τα δευτεροβάθμια όργανα, τη νόμιμη εισφορά, από τις κατά το προηγούμενο άρθρο προσόδους του.
Άρθρο 7ο
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα, με έγγραφη γνωστοποίηση τρεις (3) μήνες πριν το τέλος του χρόνου και ισχύει για το
τέλος του.
Άρθρο 8ο
Παύουν να είναι μέλη του Ομίλου, όσοι καθυστερούν την πληρωμή της συνδρομής πάνω από 2 χρόνια, όσοι επιδεικνύουν
συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς του Καταστατικού και ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
και με απόφαση της Γ. Σ. Επίσης σε κάθε περίπτωση αντίθετη με τους αθλητικούς κανονισμούς και Νόμους. Τα μέλη είναι
υποχρεωμένα να εκτελούν πρόθυμα τις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ.Σ., να μετέχουν στις Γ. Συνελεύσεις, να επιδεικνύουν αγωγή,
κοσμιότητα, και άψογη συμπεριφορά στα γραφεία, καταφύγια, αναβάσεις, αγώνες και άλλες εκδηλώσεις του Ομίλου και των
δευτεροβάθμιων οργάνων, να εκτελούν απρόσκωπτα τις αποφάσεις του Δ.Σ. έστω και αν μειοψήφησαν κατά τη λήψη τους, και
δικαιούνται να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. έγγραφες υποδείξεις και προτάσεις.
Άρθρο 9ο
Τα μέλη του Ομίλου θεωρούνται μέλη της όλης οικογένειας των δευτεροβάθμιων οργάνων, δικαιούνται αντίτυπο του Καταστατικού,
δελτίο αναγνώρισης, σήμα του Ομίλου και όλων των επίσημων εκδόσεών του.
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Κεφάλαιο Γ ’
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Άρθρο 10ο
Πόροι του Ομίλου είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι επιχορηγήσεις από κρατικούς, ιδιωτικούς ή
άλλους φορείς, δωρεές και κληροδοτήματα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ποσά που προέρχονται από πωλήσεις εντύπων ή εκδόσεων
και τέλος κάθε άλλο έσοδο, που περιέρχεται νόμιμα στον Όμιλο. Οι πόροι διατίθενται ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ. , όταν πρόκειται
για κινητές αξίες ή με απόφαση της Γ. Σ. όταν πρόκειται για ακίνητες αξίες και αποκλειστικά και μόνο για την προαγωγή των σκοπών
του Ομίλου.
Κεφάλαιο Δ’
Άρθρο 11ο
Τα όργανα του Ομίλου είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Πειθαρχική Επιτροπή.
Κεφάλαιο Ε’
Άρθρο 12ο
Οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ομίλου, και είναι Τακτικές και Έκτακτες. Τακτικές Γ. Σ.
γίνονται μία κάθε χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο με πρόσκληση των μελών ατομικά και δημοσίευση στον Τύπο. Απαρτία των Γ. Σ.
λογίζεται, όταν παρευρίσκονται τα 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών του Ομίλου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γ. Σ.
συγκαλείται πάλι μια (1) εβδομάδα μετά και έχει απαρτία με όσα παρόντα ταμειακώς εντάξει μέλη. Οι αποφάσεις των Γ. Σ. παίρνονται
με απλή πλειοψηφία. Τα θέματα των Γ. Σ. καθορίζονται από το Δ.Σ. ή όταν ζητηθούν από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι Γ. Σ.
προσδιορίζουν την κατεύθυνση δραστηριοτήτων του Ομίλου, εγκρίνουν τα Προγράμματα που υποβάλλει το Δ.Σ., εγκρίνουν τον ετήσιο
διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό, εκλέγουν το Δ.Σ. και αποφασίζουν για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Έκτακτες Γ. Σ. γίνονται όταν ζητηθούν από το Δ.Σ. ή το 1/3 των μελών της Τακτικής Γ. Σ. ή από 10 και
πλέον μέλη του Ομίλου. Πρόεδρος της Γ. Σ. ορίζεται μη μέλος του Δ.Σ. μαζί με Εφορευτική επιτροπή τριμελή. Υποβολή
υποψηφιοτήτων για εκλογή μελών του Δ.Σ. γίνεται ως 5 ημέρες πριν την έναρξη της Τακτικής Γ. Σ.
Άρθρο 13ο
Οι Γ. Σ. απαρτίζονται μόνο από τα ενεργά μέλη του Ομίλου. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ενεργά μέλη, εφόσον
είναι εντάξει στις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Τα απλά και επίτιμα μέλη παρευρίσκονται στις Γ.Σ. χωρίς συμμετοχή στην απαρτία
και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα ενεργά μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, και η ψηφοφορία στις Γ. Σ. είναι πάντα μυστική για θέματα
αρχαιρεσιών ή εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

4

Κεφάλαιο ΣΤ ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 14ο
Η Διοίκηση και Χρηματική διαχείριση του Ομίλου είναι έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από 7 μέλη, που
εκλέγονται από την Τακτική Γ. Σ. και η θητεία του είναι διετής. Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά την εκλογή του και σε πρώτη συνεδρίαση
εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και δύο Συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι
επανεκλέξιμα.
Άρθρο 15ο
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης αρχής διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα έγγραφα, τα εντάλματα εισπράξεων και γραμμάτια πληρωμών, και γενικά εποπτεύει
όλων των ζητημάτων και θεμάτων του Ομίλου.
Άρθρο 16ο
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του όταν κωλύεται ή απουσιάζει, και αυτός αναπληρώνεται από έναν
σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος συντονίζει το έργο και τα καθήκοντα των δύο συμβούλων του Δ.Σ. και τις
αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από αυτό.
Άρθρο 17ο
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρεί, ταξινομεί και φυλάσσει την αλληλογραφία και τα
έγγραφα του Ομίλου, καταρτίζει τα θέματα συνεδριάσεων του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, εντάλματα και
γραμμάτια. Βοηθός του Γ. Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Συμβούλους, που τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 18ο
Ο Ταμίας δέχεται τις πληρωμές προς τον όμιλο, πληρώνει τις δαπάνες που εγκρίνει το Δ.Σ., συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και
προϋπολογισμό του ομίλου. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την τήρηση Βιβλίου Ταμείου, δικαιολογητικών εισπράξεων και
πληρωμών και κάθε χρήσιμου στοιχείου. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη τράπεζα τα χρήματα του Ομίλου, και κάνει αναλήψεις ποσών
από αυτή ή οποιαδήποτε άλλη πρόσοδο από επιχορήγηση φυσικού η νομικού προσώπου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με έγγραφη
εξουσιοδότηση προς τον ίδιο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 19ο
Ο Έφορος φροντίζει για το αθλητικό και γενικά κάθε υλικό του Ομίλου, που το παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τηρεί το βιβλίο αποθήκης υλικού για κάθε είδος, και καρτέλες χρεω-πίστωσης
των παραδιδομένων υλικών στα μέλη. Υποχρεώνεται να αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε καθυστέρηση παράδοσης υλικού καθώς και κάθε φθορά
ή απώλεια. Είναι υπεύθυνος γι όλο το υλικό κτιρίων και καταφυγίων του Ομίλου, για την διαφύλαξη και καλή του συντήρηση και
υποχρεώνεται να δικαιολογεί κάθε καταστροφή ή απώλεια. Κάθε φθορά ή απώλεια βαρύνει αυτόν που την προκάλεσε, και ο Έφορος
υποχρεούται να την γνωστοποιήσει έγκαιρα στο Δ.Σ.
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Άρθρο 20ο
Οι δύο σύμβουλοι, που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 14, λαμβάνουν υπεύθυνα ο καθένας κάποια από τις δραστηριότητες του
Ομίλου, ορειβασία, σπηλαιολογία, αναρρίχηση, σκάκι, καγιάκ, ορεινού τουρισμού και οικολογίας, πολιτιστικών κ.λ.π. Οι σύμβουλοι
πρέπει να έχουν γνώση και πείρα των τομέων που τους ανατίθενται, και πλαισιώνονται από μέλη του Ομίλου, με ειδικότητα σε κάθε
τομέα. Οι σύμβουλοι σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο εισηγούνται στο Δ.Σ. ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, επεξεργασμένο σε
όλες του τις λεπτομέρειες για κάθε τομέα στην αρχή κάθε χρόνου. Οι σύμβουλοι πρέπει μετά την έγκριση του προγράμματος δράσης
να φροντίζουν υπεύθυνα για την εφαρμογή του, με τη βοήθεια όλων των μελών του Δ.Σ. και των μελών του Ομίλου, και
υποχρεώνονται σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. να αναφέρουν την πορεία κάθε τομέα, τα προβλήματα που ανακύπτουν και τους τρόπους
επίλυσής τους.
Άρθρο 21ο
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Δ.Σ. και γενικά από τα μέλη προς τον όμιλο είναι άμισθες. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά
και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Ομίλου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα
για θέματα τρέχουσας φύσης, και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία. Μέλη του Δ.Σ. που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά
τους και απουσιάζουν συνεχόμενα σε 4 συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, θεωρούνται με απόφαση του Δ.Σ. ότι παραιτήθηκαν και
αντικαθίστανται από άλλα ενεργά μέλη, που συμμετείχαν στην Τακτική Γ. Σ. κατά σειρά εκλογής.
Κεφάλαιο Ζ ‘
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 ενεργά μέλη του Ομίλου και εκλέγεται από την Τακτική Γ. Σ. για δύο χρόνια με μυστική
ψηφοφορία. Έργο της είναι ο έλεγχος του ετήσιου οικονομικού και διοικητικού απολογισμού του Δ.Σ. και η υποβολή σχετικής
έκθεσης σε κάθε τακτική Γ. Σ. Τα μέλη τη Ε.Ε. είναι επανεκλέξιμα.
Κεφάλαιο Η
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 23ο
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από 3 ενεργά μέλη του Ομίλου, που συμπλήρωσαν τετραετία από την εγγραφή τους, και
εκλέγεται από την Τακτική Γ. Σ. για 2 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία. Έργο της είναι η επιβολή κυρώσεων και ποινών στα μέλη του
Ομίλου, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και ακρόαση του Κρινόμενου, για σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού, των ειδικών
κανονισμών, για ανάρμοστη συμπεριφορά ή διαγωγή αντίθετη προς τους σκοπούς του Ομίλου, των δευτεροβάθμιων οργάνων κ.λ.π. Οι
αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφά τους
κοινοποιούνται στο Δ.Σ. , που έχει την ευθύνη της εκτέλεσής τους. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν κλιμακώνονται σε
παρατήρηση, επίπληξη, προσωρινό αποκλεισμό από αγώνες και άλλες δραστηριότητες του Ομίλου και φθάνουν μέχρι τη διαγραφή και
στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας από το μέλος. Τα μέλη της Π. Ε. είναι επανεκλέξιμα.
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Κεφάλαιο Θ ‘
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 24ο
Κάθε τομέας δράσης των μελών του Ομίλου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους σκοπούς του, εργάζεται σύμφωνα με το Καταστατικό,
τους σχετικούς Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς, τα καταστατικά των δευτεροβάθμιων οργάνων και της επιτροπής Ολυμπιακών
αγώνων.
Κεφάλαιο Ι ‘
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25ο
Τροποποίηση του Καταστατικού ή Διάλυση του Ομίλου αποφασίζονται από Γενική Συνέλευση στην οποία είναι αναγκαία; η παρουσία
των ¾ των ταμειακά εντάξει μελών του Ομίλου και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Η ίδια Γενική Συνέλευση, με την ίδια
πλειοψηφία αποφασίζει και για την διάθεση της περιουσίας του Ομίλου, διαφορετικά αυτή περιέρχεται στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής.
Άρθρο 26ο
Ο Όμιλος ως έχων την φίλαθλη ιδιότητα υπάγεται στις διατάξεις των ειδικών νόμων περί αθλητικών σωματείων και είναι μέλος των
αντιστοίχων δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιακών οργάνων και δεν δύναται να ενωθεί με άλλο Σωματείο.
Άρθρο 27ο
Ο Όμιλος έχει σήμα και σφραγίδα, που απεικονίζει αετό με ανοικτές φτερούγες, και φέρει περιμετρικά την επωνυμία και το έτος
ίδρυσής του. Ο Όμιλος γιορτάζει στις 5 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Άρθρο 28ο
Για κάθε άλλο θέμα, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό αποφασίζει η Γ. Σ. μέσα στα πλαίσια των Νόμων και σχετικά με
τους σκοπούς του Ομίλου.
Άρθρο 29ο
Το παραπάνω Καταστατικό που αποτελείται από 29 άρθρα διαβάστηκε μπροστά σε όλα τα ιδρυτικά μέλη, εγκρίθηκε παμψηφεί, και
τίθεται σε εφαρμογή αμέσως μετά την έγκρισή του από το αρμόδιο δικαστήριο. Υπογράφεται δε από όλα τα ιδρυτικά μέλη.
Γλυφάδα, 19/12/1987
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ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
1.

Ρωμανάς Πέτρος του Νικολάου

2.

Καραχάλιος Παναγιώτης του Ηλία

3.

Γαλανός Θεόδωρας του Παναγιώτη

4.

Τζουανάκος Γιώργος του Αντωνίου

5.

Μανωλαράκης Αντώνης του Δημητρίου

6.

Σπερελάκης Πλούταρχος του Βασιλείου

7.

Γιαννακούρου Μαρία του Ηλία

8.

Γιαλέσα Αικατερίνη του Ιωάννη

9.

Γιαλέσας Ευθύμιος του Ιωάννη

10.

Χαραλαμπίδου Ευαγγελία του Εμμανουήλ

11.

Ανεστασάκης Ιωάννης του Νικολάου

12.

Συγκελάκη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ

13.

Αντωνέας Χαράλαμπος

14.

Αντωνέας Παναγιώτης

15.

Νίκα Μελπομένη του Παναγιώτη

16.

Νίκα Παναγιώτα του Παναγιώτη

17.

Κομνά Κων/να του Αθανασίου

18.

Μαυρομιχάλη Σοφία του Ιωάννου

19.

Γλαβάς Ισίδωρος του Νικολάου

20.

Σωτηράκης Δημήτρης του Στυλιανού.

21.

Γιάχου Πούλια του Γεωργίου

22.

Αντωνοπούλου Ελένη του Ιωάννη

23.

Κωστόπουλος Αλέξης του Δημητρίου

24.

Βαλελής Αρτέμης του Χρήστου.

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε δυνάμει της 564/1988 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 15985/6-4-1988 στο Βιβλίο Σωματείων.

αγαπω τη Γλυφαδα – φροντιζω το περιβαλλον
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