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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΕΔΡΑ - ΙΚΟΠΟΙ - ΜΕΙΑ

Άρθρο 1 
Ιδρύεtαι otnv Αθnνα Παιριωτικό, Εκπολιτιστικό, Περιβαλλοντικό, Σωμαιείο 
με τnν επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟV ΙΣΑΡΑΙΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με έδρα τπν Αθnνα και συγκεκριμένα επί tns οδού 
Ερμού αριθμόs 64. 

Άρθρο 2 
Σκοπόs του Συλλόγου είναι: ο) n επιδίωξπ τπs πθικήs και πνευματικήs 
ανόπτυξns των μελών του με ομιλίεs, διαλέξειs, επισκέψειs σε 
αρχαιολογι κούs τόnουs, ψυχαγωγικέs συγκεντρώσειs, συνεστιόσειs, 
εκδρομέs, κλπ., β) n ανάπτυξη του οισθήματοs τns ολλnλεγγύns μεταξύ των 
Ισαροίων έπειτα οπό συνεχή επικοινωνία και υποστήριξn αναξιοποθούντων 
μελών, γ) n συμnορόστοσn των μελών του προs συγχωριανούs τουs που 
διαμένουν στο χωριό, δ) n δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ζωήs των 
συγχωριανών τουs που κατοικούν στο Ίσορι με τnν εκτέλεση διαφόρων 
κοινωφελών έργων (ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, κατασκευή δρόμων, 
πλατειών, εξωραϊσμό εκκλnσίοs, παρεκκλησίων, νεκροταφείου, κλπ.), ε) n 
επαφή του Συλλόγου με την ιδιοιτέρο ποτρίδο γιο τnν μελέτη των τοπικών 
προβλημάτων, την συμβολή στnν επίλυση ουτών σύμφωνο με τον πιο 
πρόσφορο φόπο κοι μέσο, στο πλαίσια των δυνατοτήτων του Συλλόγου, στ) 
η προστασίο κοι ανάπτυξη του περιβάλλοντοs, ζ) εκπολιτιστικέs 
δροστηριότητεs γιο την ανάδειξη τπs πολιτιστικήs μοs κλπρονομιάs. 

�ρθρο 3 
Ο Σύλλογοs θα επιδιώκει την επίτευξη των παροnόνω (Άρθρο 2) σκοπών 
8ΙJ, με κάθε νόμιμο μέσο. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟ Β

noPDΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 4 . . 
έs και συνδρομεs των μελων ιου, 

. . ο) οι εγγροφ 
6 • δ) Οι πόροι του Συλλόγου_ εινοι. ελών του, γ) το προσφερ με�ο ποσο. οι

β) 01 έκτσκτ:εs εισφορεs των μ 
λ ρονομιέs, υπέρ του Συλλογου, οι οποίεs· δωρεέs κ n 

Σ ) • δ κάθε είδοus χορnγιεs._ • • 
ρίνοντσι οπό το Δ .•• ε το εσο ο που

δ , μονον οτον εγκ 
) δ , . θο γίνονται εκτεs • Κ όλοισ του Συλλόγου. στ οτι nnοτε ολλο• ενικότερο σnο το εφ • • Ι · nροερχοντσι Υ 

δ . ερο αυτό που προερχετοι αnο τον ενωνο Σ λλ ·you και ει ικοτ , • · έσοδο το� u O 

δ , του Συλλόγου και με περιορισμοus του Άρθρου nou σνσγερ
δ
θπκε με

e·
ο
ντ:
n
ο
ον
s
ε�όμου 281/1955 «Περί Σωματείων», ζ) το έσοδο17 του κω ικοnοιn ε 

από διόφορεs εκδnλώσειs. , . 
Δ • ου Συλλόγου ονοκnρύσσοντοι με οποφασπ του Διοικnτικου ωρnτεs τ • . Συμβουλίου. αυτοί που προσφέρουν επώνυμο για πραγμα�ωση των σκοnων 
του. εφ' άπαξ ή κοτό περ ιόδουs ποσό μέχρι 1.500,00 ευρω. 
Κατά τον ίδιο φόπο ονοκnρύσσοντοι ευεργέτεs οι προσφέροντεs ποσό οπό 
1.500,00 μέχρι 5.000,00 ευρώ, μεγάλοι ευεργέτεs οι προσφέροντεs ποσό 
π6νω ano 5.000,00 ευρώ. 
ι Η απόκτηση οπό τον Σύλλογο. οπό επαχθή αιτία, ακινήτων ή κινητών, 

aξias nόνω οπό 20.000,00 ευρώ γίνεται πάντοτε με έγκριση τns Γενικns 
Συνtλευσπs. 

2. Οι δσπόνεs του Συλλόγου είναι: ο) οι δοπόνεs διοίκπσπs και διοχείρισns(ΥΡΟfικ/ι ύλη, συνδρομέs σε εφπμερίδεs, περιοδικό, δημοσιεύσειs, 
mχuδρομικό, τηλεφωνικό τέλη, συνδρομέs σε άλλο σωματείο), β) οιδσπδνεs για απόιαπση επίπλων, σκευών, εξοπλισμού Ιενώνο, μετά τηνυφιστδμενη μίσθωση, κλπ., y) οι κόθε φύσεωs δοπόνεs για εξυππρέτησnιr,ν σκοπών του Συλλόγου, εξωραϊστικό έργα κλπ., δ) κόθε όλλο έξοδοτσυ Συλλ6yου. 

ΙΕ8ΑΛΑΙΟ Γ
ΙιfΕΑΗ 

'lρlpeS 
�• σι Τακτιάι ιcαι Επfτιμα, σ6ιιf'ΜΙ μι...... 7φβρου. 
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Άρθρο 6 

ΜΕΛΗ 

, 'λ • Τοκιικά μέλn μπορούν να είναι οι καταγόμενοι οπό το
1. Τακτικ� με _π. v έναν οπό τουs προγόνουs τουs καταγόμενο οπό το'ΙσοριΊσορι οσοι εχοu , , , , , ,' δ οιάγοντοι ono το Ισορι, ολλα απεκτπσον ιδιοκιnτn κατοικίακαι οσο ι εν κ , )

,

1 

(κοτόnιν εγκρισεωs του Δ.Σ. στο σορι. , , ·· θ' , 
n ·πει να σuγκεντρωνουν τιs απαραιτπτεs προυπο εσειs, nτοι για τnνρε 

λ 
- λ, 18°" , 

ραφn κάθε μέ ous οnαιτειται π συμπ nρωσn του ετουs τnsεγγ , δ , 'λ Δ Σ πilικίαs του και οιτnσn του εν ιαφερομενου με ous npos το .. , 
συνοδευομένη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείο� και έγκριση 
του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) 
πμερων. 

Αν παρέλθει άπρακτη π προθεσμία αυτή, n έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται 
ότι έχει οuτοδικοίωs παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενοs έχει εγγραφεί σαν 
μέλοs του Συλλόγου τnv εβδόμη nμέρο μετά τnv υποβολή τns αιτήσεώs 
του. 

2. Επίτιμο μέλη: Επίτιμο μέλn μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπο το οποίο
προσφέρουν πολύιιμεs υπnρεσίεs στο Σύλλογο, ή δε απόφαση να
κηρυχθούν επίτιμο μέλn θα λαμβάνεται από την Γ.Σ. (μετά από πρόταση
του Δ.Σ.)

3. Μητρώο μελών: Ο Σύλλογοs διατηρεί υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο
αριθμημένο και θεωρnμένο οπό τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα
του Συλλόγου και περιέχει μητρώο των τακτικών μελών, από τn σύστασή
του και θα εμφανίζει και' αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, το
επάγγελμα, τον αριθ. τηλεφώνου, τη χρονολογία εγγροφήs ή διαγροφήs
και κάθε στοιχείο χρήσιμο γιο το Σύλλογο.

Άρθρο 7 

Το τακτικό μέλη γράφονται, με οίτnσή τουs, που υποβάλλεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο με αίτημα την εγγραφή τουs στο μητρώο του Συλλόγου και 
δηλώνουν ότι έχουν συμπληρώσει το 18° έιοs ιπs nλικίοs τουs, την μόνιμη 
κατοικία τουs, ότι πληρούν τιs προϋποθέσειs και ότι αποδέχονται τουs όρουs 
του Κοτοστοτικού. 
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, λ nέvτ:ε (5) ευρώ και δέκα (10) εuρ. 
εγγραφή τουs κα�αβ

0
αλ 

α���ροσαρμόζεται ανά τριετία κατά τpί: Υ
(3
ιο
)Γιο τnν δ 11 n οnοιο ο 

ειnσια συν ρομ , 
. , ν προκήρυξη τ:ων ορχοιρεοιωv δεν έχ εuρω. 'φοντα ι μετο τn ouv 

Το μέλn πο� εyyρο την περίοδο αυτή. 
δικαίωμα ψnφου για 

Άρθρο 8 

• τn συνδρομή τουs ένα χρόνο στερούν ται tou 
\Τα μέλη που κοθuσ�ερουν 

γιο εκλογή με ψήφο τουs στιs Συνελεύσειs και , os τns nοραστασns - - - θ δικαιωματ _ 
0 στερούν την συνδρομn nερο ono τnν κα ορισμένη

ξ ολοuθοuν να κο υ - -ον ε ακ _ _ οnό το μητρώο κοτοnιν onoφoσns του Διο ικητικού 
nροθεομ�α, δι

Η
ογροφον;�� προθεσμία μπορεί να nοροτοθεί με οnόφαοn του Σuμβοuλιου. nαραπ 

θ, 
, 

θ • • λ 
Διοικη τικού Συμβουλίου, γιο τα _ στροτευ 

β
ε�

λ
τ
λ
ο n οσ εν

0
n με n. 

_ 
Το

- 'λn επαναγράφονται στον κοτο ο ουν τιs κο υστερnμενεsδιογροφεντα με 
οuνδρομέs τous. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Δ/0/ΚΗΣΗ 

Άρθρο 9 
Ο Σύλλογοs διοικείται οπό εnτομελέs Διο ικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται 
ανά διετία οπό την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, που είναι ταμειακό 
τακτοποιημένα. Κάθε μέλοs που πληρεί τιs nροϋποθέσειs του όρθρου 7, 
δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα Συμβούλου ή μέλουs τns Ελεγκτική�
Enιτρonris, κατόπ ιν οιτfισεώs του που υποβάλλεται στο Διοικnτικο
Συ β -λ δ' ( -μ ου !ο εκο 10) nμερεs προ τns Γενικήs Συνέλευσns. Η εκλογn γιο το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται από το μέλη και εκλέγονται

unοχρεωτ , , ( ) τ Δ 
ικα_ εnτα 7 γιο το Διοικητικό Συμβούλ ιο κατά σειράν επιτuχια s; 

0 ιοικnτικο Συμβούλ 'ζ · σεων. των . 10 καταρτι ει ενιαίο ψηφοδέλτιο βάσει των αιτn . .., 
τnν �

n

λε
ο
γψκτ
nφι�ν

Ε
, για το Δ.Σ. με δέκα (10) τουλάχιστο; ·uποψηφίουs··κάι•Υια

ν
, 

ικn nιτponn λ • • ο τω αρχαιρεσιών δεν γίνεται 
του_ αχισ�ον τέσσεριs (4). Κατά την nμερ .:δεκτn καμια υποψηφιότητα. . _
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Άρθρο 10 

Δ ,κnτικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά οκτώ (8) nμέρεs οπό τns 
Α) Τολ 

1
�5 του και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν.εκ ογ - Τ , λ Δ Σ , λ , 

Γραμματέα και τον Τσμιο. nν συγκ nσn του .. κονει ο n ειοψnφnσοs
σύμβοuλοs. 

Β) Μέχρι �α συγκροτnθεί σε Σώμα το νέο Δ.Σ. ποροτείνετοι π θητεία του
nαλσιου. 
Μέσο σε δέκα (10) πμέρεs οπό τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. καλούνται 

Γ) σε κοινή συνεδρίαση το παλαιό και το νέο μέλη του Δ.Σ. Στη συνεδρίαση 
συτfι γίνεται ενnμέρωσn του νέου Δ.Σ. οπό το απερχόμενο, γιο όλο το 
θέματα του Συλλόγου και n πορόδοσn και nοραλοβn των βιβλίων, του 
αρχείου, τns σφραγίδοs και γενικό κάθε περιουσια�ού στοιχείου του 
Συλλόγου .. 

Δ) ο Πρόεδροs, ο Αντιπρόεδροs, ο Γενικόs Γραμματέοs, ο Τομίαs και 1 μέλοs 
θο είναι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών για τnν εύρυθμη λειτουργία του 
Συλλόγου. 

'Άρθρο 11 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Τον Σύλλογο εκπροσωπεί σε όλεs τιs σχέσειs του ενώπιον τρίτων και 
οποιοσδήποτε Δπμόσιοs Αρχήs και Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή 
δικοιοδοσίοs, ο Πρόεδροs του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση 
οδυνομίαs του ο Αντιπρόεδροs ή και οποιοδήποτε μέλοs του Συμβουλίου, 
ενεργώντοs κάθε φορά με έγκριση του Δ.Σ. εκτόs αν πρ.όκειται να αποκτήσει 
ή διαθέσει ο Σύλλογοs ακίνητα κτήματα ή κινητό πράγματα αξίαs πάνω από 
δέκα τέσσεριs χιλιόδεs (14.000) ευρώ, οπότε απαιτείται για αυτό έγκριση 
τηs Γενικήs Συνέλευσηs. 
Έτσι ο Πρόεδροs του Δ.Σ. ή ο σύμφωνα με το παραπάνω νόμιμοs 
αναπλnρωτήs του, συνδιαλέγεται με τρίτουs γιο οποιοδήποτε απόφαση του 
Συλλόγου, υπογρόφοντοs το αναγκαία κάθε φορά έγγραφα, 
διαπραγματεύεται την αγορά 11 την πώληση κτημάτων, στο όνομα του 
Συλλόγου και υπογράφει με τη σχετική έγκριση του Δ.Σ. 11 τηs Γενικήs 
Σuvέλεuσns. 

.. 
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Άρθρο 12 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΕΕIΕ ΤΟΥ α· to 111;vo και οι: ι1μtf)ο rιou ορiζt• ό μια φορ . ,ο,

, .. 

' \ Ι 

Δ Σ σuνεδριόζει tοκιικ . ρο ιi ιολr.q>ωνικ11 r1ρόσκi1nοn τ.οu r Α) ��ό Ί�ν Πρόε�ρο και μ: εy[!ι0

�0ι tκιοκτα ό_ιον κριΘεΙ ονογκαiο, \.Ι�Γραμματέα. En1011s σιJνε , ριο ίt11011 ιριιί>ν αι10 τ:α μέλn του, οτnν έδpοσnόφοσr1 τοu Προέδ�ου �1 1�ε 
:v μι'ινο Αύγουαιο κάθε nμερολογιοκο(ιrou σωματείου ολλο :' 1��ρ� Το Δ.Σ. βρίσκεται σε οnορτlο όtον

έτουs και στο χωρrο
δ , Αντιnρόεδροs, ο Γεν. Γραμμοτέοs και, Πρόε ροs n ποραβρισκετοι O 

, 0 •ιε'λn του Οι οnοφόσειs nαlρνοντοι κοτό, ( ) λόχιστον ano τ: t • τεσσερο 4 του • 
πρακτικό κάθε συνεδρ1ασns, το onoia οφοίι, Κροτουντο ι το nλειοψnφιο. 
0- τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα rεθ , γρόφοντ:αι on , · εγκρι συν, uno 

, ψn'φοs του Προεδρου. , ψηφίαs unερτερει n nεριnτωση 10? 
Δ Σ μπορούν να καλούνται και τα μέλn tnsΒ) Στιs σuνεδριοσεrs του · · , , 

β 
, , Ε πn' s να παρακολουθουν, χωριs νο naρεμ aινουν. Ελεγκτrκns πιτρο , , , δ • 'λ Δ Σ που απουσιάζει αδικοιολογnτωs σε τρειs συνε ριaσειs Γ) Με os του . • , λ β, · του Δ.Σ. εκnίπτεr του αξιώματοs. Tn θεσn του κατο αμ ανει ο nρωτοs , οναπλnρωματrκοs. 

Δ) Οι συνεδρrάσειs του Δ.Σ. είναι δnμόσιεs. 

Άρθρο 13 
ΚΑθΗΚΟΝΤΑ Δ/0/ΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

, 

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εκnλιiρωσn των σκοπώντου συλλόγου. Δnλαδn: 
Α) Συγκαλεί τιs Γενικέs Συνελεύσειs και καταρτίζει ταυτόχρονα το θέματα τnsπμερήσιαs διότοξπs αυτών. 
Β) Διαχειρίζεται, μέσω του Προέδρου, του Γ. Γραμματέα και του Ταμία τηνπεριουσία του Συλλόγου. 
Γ) Κάθε χρόνο στn Γενική Συνέλευση του μήνα Απριλίου ή Μαίου,λογοδοτεί γιο τιs πράξειs του. Δ) Συντάσσει_ τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και φροντίζει γιοτnv εμnροθεσ • δ 'ξ 

μπ εγκρισπ του, από τη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζει τιsιατο ε�s του καταστατικού. και υποχρεώνεται να ενημερώνει πόσο
εποnτευουσα Αρχή Ελ , nορουσια7ό 

' την εγκτικπ Επιτροπή για κάθε, τυχον,"' μενπ ανωμαλία n • 
· oμnsαnόφοσns οπό Γ , nαρανομn ενέργεια ή λήψη πορον , τn ενικn Συνέλευση. 

•
.. 



Άρθρο 14 
ΚΑθΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥΟ Πρόεδροs του Συλλόγου έχει τn γενική εποπτεία τns Διο' λ , Δ Σ - ικnσns ουτου συγκο ει το • ., συμφωνο με τιs διοτάξειs του κοτοστοτικου' η δ , ' , 

- -θ , , ροε ρευει aυτου, κοινοποιει κο ε τι το οξιολογο υnογρο'φει ζ' 
r , 'λ , ' μα 1, με τον Γεν ρομματ�ο ο α τα εγγραφο του Συλλόγου και το χρηματικά εντάλμοτ�nλnρωμns. Tnv απουσία του Προέδρου ονοnλnρώνει ο Αντιπρόεδροs.

Άρθρο 15 
ΚΑθΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ/ΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεvι_κόs Γρομ�οτέοs διεκπεραιώνει τnν αλλnλογροφίο του Συλλόγου,
εισnγειτ?ι το θεματα που συζητούνται στο Δ.Σ., κρατά τα πρακτικά των 
συνεδριασεων του Δ.Σ., παρακολουθεί και ελέγχει τιs υπnρεσίεs του 
Συλλόγου, φυλάσσει τnν σφραγίδα του, υπογράφει με τον Πρόεδρο το 
πάσns φύσεωs εξερχόμενο έγγραφο, κρατά το αρχείο και το μητρώο τακτικών 
και επίτιμων μελών του Συλλόγου, συνυπογράφει το εντάλματα πλπρωμήs 
και εκτελεί κάθε εργασία που του ονοτίθετοι οπό το Δ.Σ. 
Τον Γ. Γραμματέα όταν απουσιάζει ή αδυνατεί, αναπλπρώνει προσωρινά στα 
καθήκοντά του, ένα από το μέλπ τns Διοίκnσns που ορίζεται από το Δ.Σ. 

Άρθρο 16 
ΚΑθΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

Ο Ταμίαs του Συλλόγου είναι φορτισμένοs εκτόs των καθηκόντων του 
Συμβούλου, να εισπράττει τουs οικονομικούs πόρουs του Συλλόγου, 
εκδίδονταs διπλοτύπουs αποδείξειs, θεωρnμένεs και οπό τον Πρόεδρο� να 
εξοφλεί τα εκδιδόμενο κανονικά εντάλματα πλnρωμήs με υπογραφή 
Προέδρου και Γεν. Γραμματέα, να θεωρεί τα μπλόκ διπλοτύπων εισπράξεων; 
όταν απαιτείται, οπό τnν Οικονομική Εφορία και γενικά να διαχειρίζεται την 
περιουσία του Συλλόγου, uποχρεούμενοs να παρέχει, σε κάθε· στιγμή,' ta .. 
μέσο γιο τον έλεγχο τns διοχείρ ισήs του, οπό τnν κατά το Άρθρό,:17,, τ�� . 
πορόντοs, εκλεγμένη Ελεγκτική Επιτροπή. , · � .. .  ·, ,.:. :'
Ο Ταμίαs δεν δύναται να κροτεί στα χέριci του ποσο μεγολυ:τ�ρ

��- τ�y- ·. ';
πεντακοσίων ευρώ (500). Το επιπλέον των 500 ευρώ ποσόν} u�οχ.ρε��·�?' }f9,J�

Σ - λλ - · λογα·ριασμο:.-.τοu·•τ "'·· ...... �-.ι. 
κοτοθε'ιει στnν Τράπεζα που ο u oyos τπρει,τον. • ..... , ·/ ,J ,,,�it' . .:- ... �� 
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• , 11 ανόλnψn χρnμότων, από Τρόnεζα μέχρι του

Η nλnρωμn_ενταλμα��s
ευρώ (15.000), nρέnει να σ τηρίζεται σε O 

�00ού 

των δέκα nενιε �ιλΣ
ια ω

β�uλίου. Για μεγαλύτερο όμωs ποσό χp�ο_φοοn
του Διοικnιικου uμ , ιοζετaι

• 5 Γενικι'ιs Σuνελεuσns. , , , 
σnοφοσn ιn ·νιοι βοnθι'ιμοτο σε ατ.ομο n οικογενειεs συμnοτρ .
Δύνονται να χορnγ?υ 

του Σ υλλόγου το επιτρέπει. Το ποσόν θο δίδετ�
ωtωv,

φόσον n nεριουσια β 
, , ι ΚΟtό

ε • Δ Σ α ι  δεν μπορεί να υnερ ει τ.α nεντακοσιο (500) ευρ, 
τnν κρισn του • · κ . Γ 

, 
Σ 

. 

ω. Το 

. . δ' αι να αυξηθεί με αnοφασn τns ενικns υνελευσns 
nοσον αυτο υνατ 

Άρθρο 17 

ΕΛΕΓΚ7ΊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κατά τnν προβλεπόμενη από το Άρθρο 19, Γενικfι Συνέλευση, εκλέγεται

όnωs και το Διοικητικό Συμβούλιο, τριμελfιs Ελεγκτικfι Επιτροπή, που

ελέγχει την οικονομικfι διαχείριση και τον απολογισμό του Διοικητικού

Συμβουλίου, υποχρεωτικό στο τέλοs εκόστns ετfισιαs διαχείpισπs και
. 

, 

-•• 1 , ι• • 
. : ' 

έκτακτο όταν το κρινει ονογκαιο.
Η 'Εκθεσn που καταρτίζει, υποβάλλεται στη Γενικfι Συνέλευση και σε

περίπτωση στοξίοs, σχετικά με τn διαχείριση, προσκαλεί με έγγραφό τns,

τουs uπεύθυνουs να προβούν μέσο σε πέντε (5) nμέρεs, στην οnοκοτόστοσn

των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.
Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθούν οι ελλείψειs, εντόs τns ποροπόνω

προθεσμίοs, n Ελεγκτικfι Εnιτροnfι συγκαλεί τn Γενική Συνέλευση που

αποφασίζει γιο τnv διαπιστωθείσα ανωμαλία. 

'Άρθρο 18 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Η Γενικfι �υνέλεuσn μετά από τ:nν ψηφοφορία πέραν του 7μελούs Δ.Σ. κο\
των 3 μελων τns Ελεγκτ:ικήs Εnιτροπήs, εκλέγει και 3 αναπληρωματικά μέλn· 
για το Δ.Σ. και 1 μέλοs για την Ελεγκτική Επιτροπή. ) , 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
'Άρθρο 19 

n 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ . . '• � 

ρο τπs ενάρξεωs των , , 
. 

, ϊ' δι 
βοfιs ο Πρόεδ , αρχαιρεσιων εκαστπs Συνέλευσns, εκλεγετα .' iY:;

10 
--

ροs auτns και ε' r 
· · οια(ΚωΥ, ναs ραμματέαs, για την τfιρησή των nρ : , 



n 
),bρos ό1ευΘυνι::ι rrs εργοσίεs, rns Γενικήs Συνέλ"'uσns κ . ο ρι • - ., , οι unογρόφε 
Γρ

ομμοrεο ουτοs ro nροκι1κό τns Συνεδρiοσns to οπ 1 , 1• 

μ:: ιο . Δ Σ 
ο ο nοροδιδει στοrpaμμorεo του . . 

Άρθρο 20 

Η rεν�κn Συνέλεuσn ιων μελών, συγκαλείται ιοκιικό τον μήνα Μό ,ι. 

· θ 
· ό :i -

ρτιο ι ι 
Α
π
ρ
ίλιο κο ε _

χρονο, nou �nο,ιογε ιιοι τ� Διο ικητικό Συμβούλ
ιο, για τοέργο που εnιτελε_σε στην _nερ ιοδο τns θnτ�ιοs του, γίνονται συζητήσειs σιαθέμοιο ιns nμερnσιοs διοτοξns κο ι λαμβανοντοι αnοφόσε ιs. Έκιακτα όσεs

φορέs κρίνει αυτό, το Διοικητ ικό Συμβούλιο ή η Ελεγκτική Επιτροπή, στην
nερίnτωσn του Άρθρου 17 του πορόντοs ή με την αίτηση του 1/10 από τα
ιοκτικό μέλη που έχουν δ ικαίωμα ψήφου. 
Η Γενικn Συνέλευση εκλέγε ι το Διο ικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική 
Εnιιροnιi, n θnιείο των οποίων διαρκεί δύο (2) χρόνια. 

Άρθρο 21 
Η Γενική Συνέλευση ιων μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου 
κοι σnοφοσίζει γιο κόθε υπόθεση αυτού, που δεν υπάγετα ι στην 
ορμοδιότnτο άλλου οργάνου. 
Η Γενική Συνέλευση αnσρτίζετοι οπό το τακτικό κα ι επίτιμα μέλη τοu 
Συλλόγου με δικαίωμα ψήφου γιο οποιοδήποτε θέμα καθώs και για την 
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου κα ι Ελεγκτικήs Επιτροπήs. 

i\ρθρο 22 

:0 Διοικητ ικό Συμβούλι ο ή η Ελεγκτικfι Επιτροπή, στην περίπτωση τοι� 
Άρθρου 17, μία τοuλόχιστον εβδομόδα, προ τπs ημέροs, που ορίζεται για τη 
Γενική Συνέλευση, στέλνει σε όλα το μέλη ατομικέs προσκλήσειs μι τα 
θέμοτ_ο tns ημερήσιαs διόταξηs  ή καλεί αυτό μέσω των εφημερfδων. Οι 
Γενιιιεs Συνελεύσειs έχουν σηαρτία όταν πσρευρίσκονται τουλδχιστον to 1/3

�;� _μελών tou Συλλόγου. Στην περίπτωση που δεν υπδρξει οποριr� των
ων, ιns Γενικήs Συνέλεuσns, σuγκολεrτοι εκ νέου μέσα σε οκw (β) 

.

ϊt 
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Άρθρο 23 
Σrn Γενικri Συνέλευση tου μnνόs Μορtίου ή Απριλίου λ 6 

n έδ 
, ογο οτε· του ρο ρου γιο το nεπρογμένο του προηγουμένου χρό 

ι το Δ.t. δισ
_οπολογισμόs και ο ισολογισμόs tns tομειοκήs διαχείρι:�:· �ια�όζετσι 0
Εκθεσπ τι1s Ελεγκτικήs Επιτροπήs, που οφορό τον έλεγχ ' αθωs κοι n 
κ . . . 

ο τns δι
αχε· οτοπιν τουτου n Γενικn Συνέλευση αποφασίζει για την έ κ ι . ιριοns. 

διαχείρισns. 
γ Ρ σn η όχι τns

Κοτό τn Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο Προϋnολογισμόs τω •6 
ξ · δ · · δ 

ν εσο ων και
ε ο ων τns νεοs περιο ου, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ. 

Άρθρο 24 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Στιs περιπτώσειs εκλογήs, οπό τπ Γενική Συνέλευση, Διοικητικού 
Συμβουλίου και Ελεγκτικήs Επιτροπήs, ορίζεται οπό τη Γενική Συνέλευση, με 
φροντίδα του Προέδρου τns Γ.Σ., τριμελήs Εφορευτική Επιτροπή, nou θα 
διεξάγει τιs εκλογέs υπό την επίβλεψη του Προέδρου τπs Συνέλευσns. 
Η Επιτροπή ελέγχει ον οι υποψήφιοι έχουν τιs προϋποθέσειs, που ορίζει το 
Καταστατικό, το δικαίωμα ψήφου των εκλογέων, τηs μυστικότnτοs τns.

ψηφοφορίοs, τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των εκλεγέ�ω� ·.

αναπληρωματικών, συντάσσει σχετικό πρακτικό, που υπογραφόμενο οπο_το 
μέλη τns, παραδίδεται στον Πρόεδρο τηs Γενικήs Συνέλευσns. 

. . ,5, 
Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότεροus οπό επτά (7} στουp_(�γ, . .,
προτίμ�σns, γιο το Διοικnτ�κό Σuμβο�λιο,_ ή π�ρισσότερο�s οπό 

έ
τρ:�

s

.hόιi;: 
στουροus γιο την Ελεγκτικn Επιτροπn, ειναι ακυρο· κοτο το μ Ρ

υ
ν εήt�(!

υπάρχει n υπέρβαση. Δηλαδή ψηφοδέλτιο που για το Δ;� .. unόr
χ
:είs ,it�!;:: 

σταυροί και για την Ε.Ε. υπάρχουν τέσσεριs στουροι �ντ 
O 

ωs:n.P�ϊi

ψηφοδέλτιο αυτό είναι έγκυρο ωs προs το μέροs του Δ.Σ. και aκup · , . ,._ :f:t�
ιο μέροs τηs Ε.Ε. :: . ; ;.:·��J
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
Άρθρο 25 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑzΕΙΣ 

ξί
ω

μσ του Διοικητικού Συμβουλίου, του μέλουs τns Ε 
το ο ns κσθώs κσι του αναπληρωματικού είναι απλό 

�εγκτικns
fnrτρon , τιμnτικο και όχι
έμμισθ

α. 

'Άρθρο 26 

Αnαγορεύετσι �τιs συνεδρ�άσειs του Συλλόγου κάθε κομματική συζήτηση
καθώs και n οναμειξn σε θεματα μn προβλεπόμενα από το Καταστατικό. 
Ειδικότερα απαγορεύεται στα μέλn του Διοικητικού Συμβουλίου, να
προβαίνουν σε κομματικέs δnλώσειs, κατά τnν διάρκεια τns εκτέλεσns των
καθnκόντων τουs και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τέτοιεs δnλώσειs, όταν
δnμσσιεuθεί ότι προέρχονται από αυτούs και δεν διαψευσθούν,
συνεnόγοντοι στnν οριστική διαγραφή τουs από τον Σύλλογο.
Όταν μέλn του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγούν βουλευτέs, νομόρχεs,
δfιμσρχοι των παραπάνω αξιωμάτων παραιτούνται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και τn θέση τουs παίρνουν οι κατά σειράν αναπληρωματικοί.

;Αρθρο 27 

Ο Σύλλογοs έχει δικn του σφραγίδα που φέρει κυκλικά τιs λέξειs ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΣΑΡΑΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και
στο μέσον του την εικόνα του Αγίου Νικολάου, την οποία φέρει και n
σnμασία του Συλλόγου.

'Άρθρο 28 

Ο�ίζετοι σαν ετnσια γιορτn του Συλλόγου n 9n Μαίου ή το nλnσι�σ�ερο
Σαββατο 11 Κυριακn μετά την παραπάνω καθορισμένη ημερομηνία. Εφ οσον
�α οικονομικά του Συλλόγου το επιτρέπουν, τελείται ιεροτελεστfα. και με

εξοδο των μελών του Συλλόγου πραγματοποιείται εκδρομή. στο Ίσαρι που
0ΡΥονω· ν ει ο Συλλογοs.

{3· 
7 1 1 --· 



Άρθρο 29 

δ , εκλέγεσθαι έχουν το ενήλ ικο μέλn nou είναι γραμμένοΤο ικσιωμσ του , , 
, , 'νο και έχουν εκnλnρωσει τιs unοχpεωσε ιs τous npos το τουλσχιστον ενσ χρο , , δ , , 

Σύλλογο και δεν έχουν στερnθεί σuτοδικσισ n με ι�οσ:ικn οnοφοσn, το

πολιτικό δ ικαιώματα κατά την δ ιάρκε ια των ορχ? ιρεσ ιων. Οτον διοnιστωθεί
- n των πολιτικών δικαιωμάτων κάπο ιου μελοus του Δ.Σ., σuνεnόγετοι στερnσ λλό , λ δ , 

0 σnοκλε ισμόs του οπό τn Διοίκηση του Συ you, σε O O το ιοστnμο που
διαρκεί ουτr1 n στέρηση.

Άρθρο 30 

Λεnτομέρειεs δ ιοικnτικήs φύσns (εσωτερ ικού �ργαν ι�μού) που δεν
προβλέπονται οπό το Καταστατ ικό θα κανον ιστουν ono το Δ ιοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του. 
Δύναται με απόφασή του το Δ ιοικητικό Συμβούλ ιο, όποτε αυτό κρίνει, να 
απονέμε ι τιμnτικέs δ ιοκρίσε ιs σε μέλη του, σε nανnγυρικn εκδnλωσn, για
τnν προσφορά τουs στο Σύλλογο, στο χωρ ιό κα ι στην κοινωνία γενικότερα.

Άρθρο 31 

Σε nερίnτωσn δ ιάλυσns του Συλλόγου, n περιουσία του περιέρχεται στο Δ.Δ.
Ίσορ ι. Όταν όμωs πρόκειτα ι γ ια περ ιουσία από κληρονομ ιά - κληροδοσία -
δωρεά, που γίνεται ε ιδικό γιο εξunnρέτnσn ορισμένων σκοπών από τιs
nροσόδουs ouτns, εφόσον δεν ορίζεται οτιδnποτε άλλο για τπν διάθεσή τns,
αυτή θα διατίθεται με απόφαση του Δικαστηρίου για εξυπnρέτnσn

, , nαρεμφερουs σκοnου.
Διάλυση του Συλλόγου υπάρχει μόνον, όταν ο αριθμόs των μελών του είναι
κοτώτεροs οπό αυτόν που ορίζε ι ο Νόμοs.

Άρθρο 32 

Γιο κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ή υπάρχει
ασόφει_α n κατ?φανns ασυμφωνία με το Νόμο, θα έχουν εφαρμογή οι
σχετικεs _διαταξειs του Νόμου 281/55 «περί Σωματείων» όπωs
κωδ ικοnοιnθnκε και τροποποιnθπκε με μετaγενέστερεs διατάξειs.

Άρθρο 33 
Tpononoίnσn του παρόντ , , , , 

, os κοταστατικου επιτρεπετοι ύστερο ano προτασn
του 

λ
Δ ιο�κnτικου Συμβουλίου ή του 1/10 των τακτικών μελών που έχουν

εκn nρωσει όλεs τιs υποχρεώσειs τουs, σε συνέλευση που 'guγκαλείτοι
14 
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, γι' ουtό κοι μετά τnν nορέλευοn 10ειίοs
διι<Ο , ξ , Α 

•
�-λεuσn ouτn nu nμενn. nορτiζεται οπό Η Σuνε . το μισό σuν έ 

u Σuλλογου. - , νο ιιον μελών 
ιο 

ρόν κοτοσtοτικο μετο τιs τροnοnοιήσειs κο τ0 nσ δ 'ξ 
ιτιsnροοθ' 

, ισχύουσεs ιστο ειs, που εγκρίθηκαν O 
, nκεs, στιs μ.ι:.,Λ1

ιωΡ0 λ λ , 
no την έ ..,.., 

'λεuσn του Συ ογου μοs την υπ' οριθ 3019 4 
κτοκιn Γενικn

Σuνε , λ , 
• • -2006 οπό 

δlκοnοιήθnκε, onωs τε ικο διαμορφώθηκε σε ενιο' , φοο(ι ιns 
κω , - ' ιο κειμενο ύ 
με 

το Νόμο και θα ορχισει να ισχυει οπό τη νόμιμο έγκρισή του.' 0 μcpωνο
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