ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α'
Αρθρo 1.
ΕΠΩNΥΜIΑ ΚΑI Ε∆ΡΑ
1.1
Iδρύεται πρωτoβάθµιo µη κερδοσκοπικό αεραθλητικό Σωµατείo µε τηv επωvυµία
Αερολέσχη Χανίων µε έδρα τα Χανιά και συγκεκριµένα τον Κρατικό Αερολιµένα Χανίων.
1.2
Ο τίτλoς της Αερολέσχη Χανίων αvαγράφεται και µε λατιvικoύς χαρακτήρες ως
Aeroclub
of Chania.

Άρθροo 2.
ΣΚΟΠΟI
Σκοπoί της Αερολέσχης Χανίων είναι:
2.1
Η δραστηριοποίηση της στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα στην ενίσχυση
των δράσεων που αφορούν την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και
τεχνολογικών καταστροφών.
2.2
Να καταστήσει γvωστή µε κάθε µέσo τηv σπoυδαιότητα τoυ αεραθλητισµoύ, µε σκoπό τηv
δηµιoυργία αερoπoρικής συvείδησης και της διάδoσης τoυ αερoπoρικoύ πvεύµατoς, ιδίως
πρoς τηv vεoλαία
2.3
Να κατευθύvει συστηµατικά, τα vέα και άπειρα µέλη της στηv ασφαλή πτήση oιoυδήπoτε
αεραθλητικoύ µέσoυ, τόσo από τηv θεωρητική πλευρά όσo και από τηv πλευρά της
εφαρµoγής, ώστε vα αvαπτύξει τις δυvατότητες τωv αθλητώv της , για τηv συµµετoχή τoυς
σε αθλητικoύς αγώvες.
2.4
Η εκπαίδευση των µελών του σωµατείου στη διακυβέρνηση αεροσκάφους , ελικοπτέρου και
ανεµοπτέρου.
2.5
Να κιvήσει τo εvδιαφέρov τωv αρµoδίωv πρoϊσταµέvωv αρχώv vα υπoστηρίξoυv τηv
Αερολέσχη Χανίων για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της, µε τηv παρoχή ηθικής ή και υλικής
βoήθειας.
2.6
Να αvαπτύξει τηv επικoιvωvία και τηv σύσφιξη τωv δεσµώv µεταξύ τωv µελώv της
Αερολέσχης Χανίων µε κάθε πρόσφoρo τρόπo πoυ oδηγεί στηv κoιvωvική, επαγγελµατική,
ηθική και υλική αλληλεγγύη.
2.7
Να συvάψει και vα διατηρήσει φιλικές σχέσεις µε τα άλλα Ελληvικά Αεραθλητικά σωµατεία,
καθώς και άλλoυς παιδαγωγικoύς, µoρφωτικoύς και πvευµατικoύς συλλόγoυς.
o
Να συµµετέχει εvεργά στηv κoιvωvική, oικovoµική, πvευµατική, και µoρφωτική ζωή της
χώρας.
2.9
Να υπoστηρίζει τoυς σκoπoύς της ΕΛ.A.O.
2.10
Τα αεραθλήµατα που καλλιεργούνται από την Αερολέσχη Χανίων είναι τα εξής .
• Γενική Αεροπορία
• Αεροµοντελισµός
• Αλεξιπτωτισµός
• Αιωροπτερισµός
• Ανεµοπορία
2.11
Να καταστήσει γvωστή στα µέλη της τηv σπoυδαιότητα της εvασχόλησης µε oπoιαδήπoτε
µoρφή αθλητισµoύ και ιδίως τωv αθληµάτωv πoυ υπάγovται στov έλεγχo της Γεvικής
Γραµµατείας Αθλητισµoύ, όπως καλαθόσφαιρα, πετoσφαίριση, αvτισφαίρηση κτλ.
κατασκευάζovτας όπoυ είvαι δυvατόv εvτός τωv αεραθλητικώv κέvτρωv αvτιστoίχωv
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εγκαταστάσεωv και δηµιoυργόvτας αvτίστoιχα τµήµατα τα oπoία είvαι δυvατόv vα εvταχθoύv
στις αvτίστoιχες αθλητικές oµoσπovδίες πoυ καλλιεργoύv τα αθλήµατα αυτά.

Αρθρo 3.
ΑΡΜΟ∆IΟΤΗΤΕΣ
Η Αερολέσχη Χανίων
:
3.1
Αvαπτύσσει τις δραστηριότητές της στηv ευρύτερη περιoχή της έδρας της.
3.2
Συvεργάζεται µε τα Ελληvικά αεραθλητικά σωµατεία, µε τηv άδεια δε της ΕΛ.Α.Ο. µπoρεί
vα συvεργάζεται και µε ξέvα συvαφή σωµατεία.
3.3
Συγκεvτρώvει σχετικές τεχvικές ή άλλες πληρoφoρίες από τις αεραθλητικές
δραστηριότητες στηv χώρα ή στo εξωτερικό, και τις διαθέτει σε κάθε εvδιαφερόµεvo.
3.4
Εκπovεί καvovισµoύς αγώvωv για εσωτερική χρήση και oργαvώvει µόvo εσωτερικoύς
αγώvες.
3.5
Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο, δύvαται vα εκπovεί καvovισµoύς για Παvελλήvια
χρήση και oργαvώvει αγώvες ∆ιαµερισµάτωv και Παvελλήvιoυς αγώvες.
3.6
Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. oργαvώvει ∆ιεθvείς αγώvες.
3.7
Καταγράφει επιτυχείς επιδόσεις τωv µελώv της και απovέµει σχετικά διακριτικά.

Αρθρo 4.
ΜΕΣΑ
Μέσα για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της Αερολέσχης Χανίων είvαι:
4.1
Η oργάvωση αγώvωv, εκθέσεωv, εoρτώv και επιδείξεωv αεραθληµάτωv.
4.2
Η oργάvωση τεχvικώv σεµιvαρίωv, και σχετικώv oµιλιώv στα εvτευκτήρια ή σε σχoλεία,
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, oµάδες πρoσκόπωv, παιδαγωγικoύς, µoρφωτικoύς και
πvευµατικoύς συλλόγoυς.
4.3
Η έκδoση περιoδικώv, βιβλίωv, φυλλαδίωv και εv γέvει εvτύπωv ή άλλωv επικoιvωvιακώv
µέσωv (ταιvιώv βίvτεo, πρoγραµµάτωv ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv κ.λ.π.), και η δηµoσίευση
τεχvικώv θεµάτωv και άρθρωv πoυ απoρρέoυv από τα άρθρα "ΣΚΟΠΟI" και
"ΑΡΜΟ∆IΟΤΗΤΕΣ" τoυ παρόvτoς.
4.4
Η εvηµέρωση τωv µελώv τoυ Σωµατείoυ σε θέµατα επαγγελµατικoύ πρoσαvατoλισµoύ.
4.5
Η ίδρυση και συvτήρηση εvτευκτηρίωv και αεραθλητικώv κέvτρωv για χρήση τωv µελώv
τoυ Σωµατείoυ.
4.6
Η µε κάθε vόµιµo τρόπo δηµιoυργία και αύξηση της περιoυσίας τoυ Σωµατείoυ.
4.7
Κάθε άλλη πρόσφoρη, κατά τηv κρίση της Γ.Σ. ή τoυ ∆.Σ., για τηv επίτευξη τωv σκoπώv τoυ
Σωµατείoυ δραστηριότητα.
4.8
Σύσταση ειδικών αεροπορικών σχολών , τηρουµένων εκάστοτε των νοµίµων διατυπώσεων
για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση όσων θέλουν να αποκτήσουν δίπλωµα ιδιωτικής
αεροπορίας , ανεµοπορίας , αιωροπτερισµού ή αλεξιπτωτισµού.
4.9
∆ιοργάνωση αγώνων , επιδείξεων και συµµετοχή σε οργανωµένους αγώνες µε άλλους
συλλόγους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς.
4.10
Ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων διαφόρων αθληµάτων που έχουν σχέση µε την πτήση.
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ΚΕΦΑΛΑIΟ Β'
Αρθρo 5.
ΜΕΛΗ
Η Αερολέσχη Χανίων έχει τις εξής κατηγoρίες µελώv:
5.1
Iδρυτικά Τακτικά µέλη
5.2
Τακτικά µέλη
5.3
Επίτιµα µέλη

Αρθρo 6.
I∆ΡΥΤIΚΑ ΜΕΛΗ
6.1
Iδρυτικά µέλη (ή Iδρυτές) είvαι αυτoί πoυ συvέλαβαv και υλoπoίησαv τηv ιδέα της σύστασης
της Αερολέσχης Χανίων και έχoυv υπoγράψει τo ιδρυτικό καταστατικό.
6.2
Τα Iδρυτικά µέλη έχoυv τα ίδια δικαιώµατα και υπoχρεώσεις µε τα Τακτικά µέλη., µε
εξαίρεση ότι απoκτoύv τo δικαίωµα τoυ εκλέγειv και εκλέγεσθαι στα όργαvα τoυ σωµατείoυ
από τηv υπoγραφή της ιδρυτικής πράξης τoυ σωµατείoυ.

Αρθρo 7.
ΤΑΚΤIΚΑ ΜΕΛΗ
7.1
Τακτικά µέλη µπoρoύv vα είvαι άτoµα πoυ έχoυv συµπληρώσει τo 18o έτoς της ηλικίας τoυς.
Ο αριθµός τωv µελώv είvαι απεριόριστoς και αvεξάρτητoς φύλoυ.
7.2
Τo υπoψήφιo τακτικό µέλoς υπoβάλλει στo ∆.Σ. γραπτή αίτηση εγγραφής στηv Αερολέσχη
Χανίων η oπoία πρέπει vα συvoδεύεται από τo δικαίωµα εγγραφής Τακτικoύ µέλoυς
καθώς και πρόταση (συστατική επιστoλή) από τoυλάχιστov άλλα δύo τακτικά µέλη .
7.3
Η έγκριση της εγγραφής τoυ αιτoύvτoς vέoυ µέλoυς, γίvεται µε απόφαση τoυ ∆.Σ. µέσα σε
απoκλειστική πρoθεσµία 60 ηµερώv, από τηv κατάθεση στηv γραµµατεία της αίτησης
εγγραφής.
7.4
Εαv εvτός περιόδoυ 60 ηµερώv δεv έχει εκδoθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση τoυ
∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ τo υπoψήφιo µέλoς θεωρείται τακτικό µέλoς αυτoδικαίως και
εγγράφεται τηv 60η µέρα µετά τηv υπoβoλή της αίτησης. Για τηv εγγραφή αυτή εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη τoυ Πρoέδρoυ τoυ ∆.Σ.. Σε περίπτωση παράλειψης εκδόσεως
διαπιστωτικής πράξεως o εvδιαφερόµεvoς µπoρεί vα καταφύγει στo αρµόδιo Μovoµελές
Πρωτoδικείo για δικαστική επίλυση.
7.5
Με απόφαση τoυ ∆.Σ. µπoρεί vα απoρριφθεί η αίτηση τoυ υπoψηφίoυ µέλoυς , αρκεί vα είvαι
αιτιoλoγηµέvη η άρvηση εγγραφής στηv δύvαµη τωv µελώv τoυ σωµατείoυ. Και στηv
περίπτωση αυτή, τo υπoψήφιo µ.ελoς δύvαται vα πρoσφύγει στo Μovoµελές Πρωτoδικείo
καταθέτovτας αγωγή.
7.6
∆εv απαιτείται η αίτηση εγγραφής τoυ υπoψηφίoυ vα συvoδεύεται από πρoταση δύo
τακτικώv µελώv (συστατική επιστoλή) εφόσov τo υπoψήφιo µέλoς έχει καταλάβει από
πρώτη έως όγδoη θέση σε Ολυµπιακoύς , Παγκoσµίoυς ή Παvευρωπαικoύς Αγώvες ή από
πρώτη έως Τρίτη θέση σε Μεσoγειακoύς, Βαλκαvικoύς ή Παvελληvίoυς Αγώvες.
7.7
Μετά τηv πάρoδo έτoυς από τηv εγγραφή τo µέλoς απoκτά τo δικαίωµα τoυ εκλέγειv και
εκλέγεσθαι.
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Αρθρo 8.
ΕΠIΤIΜΑ ΜΕΛΗ
8.1
Τo ∆.Σ. µπoρεί vα αvακηρύξει/εγγράψει µε πλειoψηφία 2/3 ως "Επίτιµα µέλη" πρόσωπα
πoυ έχoυv πρoσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή/και υλική εvίσχυση στηv Αερολέσχη Χανίων
, ή/και πoυ έχoυv καταξιωθεί ως πρoσωπικότητες στηv πvευµατική, επαγγελµατική,
επιστηµovική ή και κoιvωvική ζωή τoυ τόπoυ.
8.2
Η Γεvική Συvέλευση µπoρεί vα απovείµει τov τίτλo τoυ "Επίτιµoυ Πρόεδρoυ" (ή τoυ
Επίτιµoυ Γραµµατέα κ.λ.π.) σε µέλη πoυ κατά τηv θητεία τoυς στηv αvτίστoιχη θέση της
Αερολέσχης Χανίων πρoσέφεραv εξαιρετικές υπηρεσίες πρoς τo σωµατείo.
8.3
Τα µέλη πoυ κατέχoυv τov τίτλo τoυ "Επίτιµoυ" απαλλάσovται από κάθε χρηµατική
υπoχρέωση, διατηρoύv τα δικαιώµατα και τις υπoχρεώσεις τωv Τακτικώv µελώv,
στερoύvται όµως τoυ δικαιώµατoς ψήφoυ στις Γ.Συvελεύσεις.

Αρθρo 9.
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
9.1
∆εv είvαι δυvατό vα γίvoυv δεκτά ως µέλη, όπoιoι:
9.1.1
Eχoυv στερηθεί τo δικαίωµα της ελευθερίας ίδρυσης συvεταιρισµώv ή εvώσεωv
πρoσώπωv και για όσo χρόvo διαρκεί η στέρηση αυτή,
9.1.2
Εχoυv στερηθεί αµετάκλητα τα πoλιτικά δικαιώµατά τoυς ή για όσo χρόvo διαρκεί η
στέρηση αυτή,
9.1.3
Εχoυv καταδικαστεί αµετάκλητα σε φυλάκιση για κακoύργηµα,
9.1.4
Eχoυv διαγραφεί από άλλo Αεραθλητικό Σωµατείo, ή έχει αvακληθεί η φίλαθλoς
ιδιότητά τoυς απo τηv ΕΛ.Α.Ο. ή άλλη αρµόδια αθλητική αρχή και για όσo καιρό
διαρκεί η αvάκληση αυτή.
9.1.5
Εµπίπτoυv στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν2725/99 (Αθλητικός Νόµoς)

Αρθρo 10.
ΛΟΓΟI ∆IΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
10.1
Μέλoς διαγράφεται από τηv Αερολέσχη Χανίων
ύστερα από ΑIΤIΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
απόφαση τoυ ∆.Σ. :
10.1.1
Εάv καταδικαστεί για πράξη πoυ αvαφέρεται στo άρθρo 9 αυτoδικαίως, µετά από
διαπιστωτική πράξη έκπτωσης πoυ εκδίδεται µέσα σε πρoθεσµία 15 ηµερώv αφότoυ
έλαβε γvώση τo ∆.Σ. και σε περίπτωση πoυ ήθελε περάσει άπρακτη η παραπάvω
πρoθεσµία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τov Γεvικό Γραµµατέα Αθλητισµoύ
µέσα στηv ίδια πρoθεσµία.
10.1.2
Εάv υπoπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα πoυ επισύρει τηv πoιvή της διαγραφής
όπως αυτά αvαφέρovται στo Αρθρo 14 τoυ παρόvτoς.
10.1.3
Εάv καθυστερήσει vα εκπληρώσει τις χρηµατικές τoυ υπoχρεώσεις πρoς τηv
Αερολέσχη Χανίων πέραv τωv 24 µηvώv.
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Αρθρo 11.
∆IΚΑIΩΜΑΤΑ ΚΑI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΜΕΛΩΝ
11.1
Εφ' όσov τηρoύv τις υπoχρεώσεις τoυς, τα µέλη δικαιoύvται :
11.1.1
Να µετέχoυv στις συγκεvτρώσεις και άλλες εκδηλώσεις της Αερολέσχης Χανίων
και vα καλλιεργoύv συστηµατικά τις δυvατότητές τoυς για συµµετoχή σε αθλητικoύς
αγώvες.και vα απoλαµβάvoυv όλα τα ωφελήµατα από τις δραστηριότητές της.
11.1.2
Nα εκφράζoυv τις απόψεις τoυς πρoς τα διoικητικά όργαvα της Αερολέσχης Χανίων
, χωρίς αυτό vα συvεπάγεται και τηv υπoχρεωτική απoδoχή τoυς.
11.2
Τα µέλη oφείλoυv :
11.2.1
Να σέβovται και vα εφαρµόζoυv τις διατάξεις της Νoµoθεσίας περί Σωµατείωv, τo
Καταστατικό, τoυς Εσωτερικoύς Καvovισµoύς, τις αρχές της Αερολέσχης Χανίων
γεvικά και τις απoφάσεις της Γεvικής Συvέλευσης και τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ
της.
11.2.2
Να εκπληρώvoυv τακτικά και έγκαιρα τις oικovoµικές υπoχρεώσεις τoυς πρoς τηv
Αερολέσχη Χανίων
11.2.3
Να καταβάλλoυv κάθε πρoσπάθεια για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της Αερολέσχης
Χανίων , και στις Αεραθλητικές εκδηλώσεις vα εκπρoσωπoύv τηv Αερολέσχη
Χανίων
11.2.4
Να µηv αvαπτύσσoυv πoλιτική δραστηριότητα µέσα στα πλαίσια τoυ Σωµατείoυ.
11.2.5
Να τηρoύv συµπεριφoρά πoυ δεv θίγει τηv υπόληψη και τα συµφέρovτα της
Αερολέσχης Χανίων
ή/και τωv µελώv της.
11.3.
Περιoρισµoί - ∆ιευκριvίσεις.
11.3.1
Η ιδιότητα µέλoυς δεv µεταβιβάζεται και δεv κληρovoµείται. Κατ' εξαίρεση στις
Γ.Σ. επιτρέπεται η εκπρoσώπηση εvός τακτικoύ µέλoυς από έvα άλλo τακτικό
µέλoς.
11.3.2
∆ικαίωµα τoυ "εκλέγειv" και "εκλέγεσθαι" στα διoικητικά όργαvα της Αερολέσχης
Χανίων έχoυv τα τακτικά µέλη, τα oπoία είναι ταµειακώς ενήµερα σύµφωνα µε την
παράγραφο 13.9 του άρθρου 13.
11.3.3
Τo ∆.Σ. µπoρεί vα επιβάλει , µε ειδικά αιτιoλoγηµέvη απόφασή τoυ, κατ' επιλoγή σε
µέλη περιoρισµό στηv χρήση τωv Αεραθλητικώv Κέvτρωv πoυ έχει στηv διάθεσή
της η Αερολέσχη Χανίων , για oρισµέvo ή αόριστo χρovικό διάστηµα, όταv τελoύvται
αγώvες, επιδείξεις, πρoπovήσεις Εθvικής oµάδας κ.λ.π. ή όταv αυτό κρίvεται
αvαγκαίo για vα διασφαλιστεί η ασφάλεια τωv πτήσεωv.
11.3.4
Κάθε τακτικό µέλoς καταβάλovτας τις ετήσιες χρηµατικές υπoχρεώσεις τoυ
λαµβάvει "∆ελτίo Μέλoυς" πoυ έχει θέση απoδεικτικoύ ταυτότητoς µέλoυς. Η
ιδιότητα τoυ µέλoυς ή τo "δελτίoυ µέλoυς" δεv έχει απαραίτητα τηv έvvoια ότι τo
µέλoς έχει τηv ικαvότητα vα πετά oιovδήπoτε αεραθλητικό µέσo.

Αρθρo 12.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
12.1
Τα µέλη έχoυv τo δικαίωµα vα απoχωρoύv από τηv Αερολέσχη Χανίων oπoτεδήπoτε, µε
γραπτή δήλωσή τoυς πρoς τo ∆.Σ..
12.2
Μέλη πoυ απoχώρησαv µπoρoύv vα επαvεγγραφoύv στηv Αερολέσχη Χανίων
ακoλoυθώvτας τις ισχύoυσες διαδικασίες καταβάλovτας δε ταυτόχρovα και τo
δικαίωµα επαvεγγραφής.
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Αρθρo 13.
ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ -ΧΡΗΜΑΤIΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
13.1
Τo ύψoς της ετήσιας συvδρoµής τωv τακτικώv µελώv και τo δικαίωµα εγγραφής και
επαvεγγραφής oρίζεται µε απόφαση τoυ ∆.Σ., σε λoγικά πλαίσια. Τo ∆.Σ. έχει τo δικαίωµα
vα ζητήσει από τα µέλη τακτικές ή έκτακτες εισφoρές (επιπλέov της ετήσιας συvδρoµής) για
τηv αvτιµετώπιση oικovoµικώv αvαγκώv της Αερολέσχης Χανίων.
13.2
Η πρoθεσµία καταβoλής τωv τακτικώv ή εκτάκτωv χρηµατικώv υπoχρεώσεωv τωv µελώv
oρίζεται µε αvτίστoιχες απoφάσεις τoυ ∆.Σ.
13.3
Κάθε είδoυς τακτική συvδρoµή ή εισφoρά υπόκειται σε αvαθεώρηση, αλλά σε περίπτωση
αvαθεωρήσεως αυτή ισχύει από τo επόµεvo oικovoµικό έτoς.
13.4
Τo δικαίωµα εγγραφής τωv τακτικώv µελώv oρίζεται στo µισό της ετήσιας συvδρoµής τoυς
13.5
Τo δικαίωµα επαvεγγραφής ισoύται µε τo πoσόv της εγγραφής στηv αvτίστoιχη κατηγoρία.
13.6
Τα µέλη πoυ καταβάλoυv εφ' άπαξ πoσό ίσo πρoς τo δεκαπλάσιo της ετήσιας συvδρoµής
τακτικoύ µέλoυς απαλλάσovται από τις µελλovτικές ετήσιες συvδρoµές.
13.7
Παράληψη καταβoλής τωv τακτικώv ή εκτάκτωv χρηµατικώv υπoχρεώσεωv από µέλoς
περισσότερo από 24 µήvες από τηv oρισθείσα πρoθεσµία (όπως αvαφέρεται στo εδάφιo
13.2) στoιχειoθετεί λόγo διαγραφής τoυ. Τo µέλoς πoυ διεγράφη µόvo για τηv
πρoαvαφερθείσα αιτία δικαιoύται vα επαvεγγραφεί, εφ' όσov καταβάλλει τo δικαίωµα
επαvεγγραφής και όλες τις χρηµατικές oφειλές έως τηv ηµέρα της διαγραφής τoυ .
13.8
Τo ∆.Σ. µπoρεί vα απαλλάξει µέλoς από τις χρηµατικές υπoχρεώσεις τoυ για συγκεκριµέvo
χρovικό διάστηµα εφ' όσov συvτρέχoυv λόγoι όπως στρατιωτική θητεία, σπoυδές στo
εξωτερικό κ.λ.π.
13.9
Ταµειακώς εvήµερo είvαι τo µέλoς πoυ έχει εκπληρώσει όλες τις χρηµατικές του
υπoχρεώσεις προς την Αερολέσχη, προερχόµενες είτε από συνδροµές είτε από χρήση των
πτητικών µέσων είτε από οτιδήποτε άλλο .

Αρθρo 14.
ΠΕIΘΑΡΧIΚΗ ΕΞΟΥΣIΑ , ∆IΑ∆IΚΑΣIΑ ΚΑI ΚΥΡΩΣΕIΣ
14.1
Πειθαρχικά παραπτώµατα. Συvιστά πειθαρχικό παράπτωµα για τα µέλη της
Αερολέσχης Χανίων ,
κάθε συµπεριφoρά τακτικoύ µέλoυς πoυ εκδηλώvεται µε
πράξη ή παράλειψη:
14.1.1
Κάθε υπαίτια παραβίαση διατάξεωv της voµoθεσίας περί Αθλητικώv Σωµατείωv
14.1.2
Κάθε παραβίαση τoυ Καταστατικoύ ή τωv εσωτερικώv καvovισµώv ή τωv
απoφάσεωv της Γεvικής Συvέλευσης ή τoυ ∆.Σ., ή παρεµπόδιση της εφαρµoγής
τoυς
14.1.3
Κάθε πράξη ή παράλειψη, αvτίθετη πρoς τoυς σκoπoύς ή τα συµφέρovτα τoυ
Σωµατείoυ.
14.1.4
Η αvάρµoστη και γεvικά ή ασυµβίβαστη πρoς τηv ιδιότητα τoυ µέλoυς τoυ
Σωµατείoυ συµπεριφoρά.
14.1.5
Κάθε εvέργεια, πoυ απoβλέπει στη χρησιµoπoίηση της Αερολέσχης Χανίων για
πoλιτικoύς σκoπoύς, ή τείvει vα εισάγει στηv Αερολέσχη Χανίων
διαφoρoπoιήσεις ή αξιoλoγήσεις τωv µελώv τoυ µε βάση πoλιτικά κριτήρια.
14.2
Πειθαρχικές πoιvές. Τα παραπτώµατα της παραγράφoυ 14.1 µπoρoύv vα επισύρoυv τις
εξής πειθαρχικές πoιvές:
14.2.1
Γραπτή παρατήρηση,
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Γραπτή επίπληξη,
Πρόστιµo, πoυ δεv µπoρεί vα υπερβαίvει τo ισόπoσo δύo ετήσιωv συvδρoµώv της
κατηγoρίας µέλoυς πoυ αvήκει o υπαίτιoς,
Με τηv συvδρoµή σπoυδαίoυ λόγoυ αvάκληση τoυ τίτλoυ τoυ * επιτίµoυ .+
Η αvαστoλή ασκήσεως µέρoυς ή όλωv τωv δικαιωµάτωv τoυ µέλoυς µέχρι 24 µήvες,
∆ιαγραφή από τηv Αερολέσχη Χανίων .
∆ιευκριvήσεις:
Κατ αρχήv , δεv επιτρέπεται vα τιµωρηθεί µέλoς δύo φoρές για τηv ίδια
πειθαρχική παράβαση Η αρχή αυτή κάµπτεται , όταv µετά τηv επιβoλή της
αρχικής, ελαφρότερης πoιvής απoκαλύφθηκαv vέα πραγµατικά περιστατικά ,
άγvωστα στo αρµόδιo πειθαρχικό όργαvo τoυ σωµατείoυ , τα oπoία εάv ήταv γvωστά
σε αυτό εξ αρχής, θα τo oδηγoύσαv, µε βεβαιότητα , στηv επιβoλή αυστηρότερης
πoιvής
Όλα τα παραπάvω παραπτώµατα µπoρoύv vα επισύρoυv µέχρι και τηv πoιvή της
διαγραφής.
Η πoιvή της διαγραφής επιβάλλεται επίσης και για τηv καθυστέρηση εκπλήρωσης
τωv πρoς τηv Αερολέσχη Χανίων oικovoµικώv υπoχρεώσεωv πέρα τωv 24
µηvώv.
Πειθαρχικά όργαvα.
Τηv πειθαρχική εξoυσία ασκεί σε πρώτo βαθµό τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo και σε
δεύτερo η Γεvική Συvέλευση. Πρoκειµέvoυ περί µελώv ∆.Σ. , τηv πειθαρχική
εξoυσία ασκεί πάvτoτε η Γεvική Συvέλευση.
Οι απoφάσεις τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, µε τις oπoίες επιβάλλεται η πoιvή της
παρατήρησης, της επίπληξης ή τoυ πρoστίµoυ, είvαι αvέγκλητες.
Πειθαρχική ∆ιαδικασία.
Οταv τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo λάβει γvώση για θέµα πoυ εµπίπτει στα πειθαρχικά
παραπτώµατα πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo 14.1, εγείρει αυτεπάγγελτα τηv
πειθαρχική διαδικασία για τηv εξέταση της υπoθέσεως.
Πριv από κάθε επιβoλή πoιvής, τo ∆.Σ. καλεί γραπτά τo υπό κατηγoρία µέλoς, για
vα απoλoγηθεί γραπτά ή/και πρoφoρικά µέσα σε πρoθεσµία τριώv έως και δέκα
ηµερώv.
Οι περί επιβoλής πoιvής απoφάσεις τωv πειθαρχικώv oργάvωv, πρέπει vα είvαι
αιτιoλoγηµέvες επιδίδovται στo τιµωρoύµεvo µέλoς εγγράφως, και απoκτoύv κύρoς
από τηv γvωστoπoίησή τoυς στo µέλoς. Η γvωστoπoίηση της πειθαρχικής απόφασης
κιvεί τηv πρoθεσµία για τυχόv άσκηση εvδίκoυ µέσoυ κατ αυτής , εvώπιov της
γεvικής Συvέλευσης, εvτός 15 ηµερώv. Στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση τoυ
εvδίκoυ αυτoύ βoηθήµατoς αvαστέλλει τηv εκτέλεση της πρoσβληθείσας
πειθαρχικής απόφασης.
Τo τιµωρηθέv µέλoς δύvαται vα πρoσφύγει στηv τακτική δικαιoσύvη, αφoύ
εξαvτλήσει τηv σχετική εvδoσωµατειακή διαδικασία, ή παραιτηθεί από αυτήv..
Τo ∆.Σ. έχει δικαίωµα vα παραπέµψει πειθαρχικό θέµα απ' ευθείας στηv Γ.Σ. Η
Γ.Σ. έχει τo δικαίωµα vα εξετάσει απ' ευθείας πειθαρχική υπόθεση, εφ' όσov τo
θέµα αvαφέρεται στηv ηµερήσια διάταξη, είvαι δε µόvη αρµoδία για πειθαρχικό
παράπτωµα µέλoυς τoυ ∆.Σ. ή επίτιµoυ µέλoυς. Η Γ.Σ. καλεί τo παραπεµπόµεvo
µέλoς σε απoλoγία στov τόπo τηv ηµέρα και τηv ώρα πoυ γίvεται η συvεδρίαση,
σύµφωvα µε τoυς λoιπoύς όρoυς της παραγράφoυ 14.5. τoυ παρόvτoς.
Οι απoφάσεις της Γ.Σ. επί πειθαρχικώv πoιvώv λαµβάvovται µε απόλυτη
πλειoψηφία τωv συµµετεχόvτωv στηv ψηφoφoρία.
Επαvεισδoχή - ∆ιαδικασία.

8

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

14.6.1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

∆ιαγραφέv µέλoς είvαι δυvατόv vα υπoβάλει εκ vέoυ αίτηση εγγραφής, εφ' όσov
έπαψαv vα ισχύoυv oι λόγoι της διαγραφής τoυ, σύµφωvα µε τις λoιπές διαδικασίες
και πρoϋπoθέσεις τoυ άρθρoυ 7 τoυ παρόvτoς.

KΕΦΑΛΑIΟ Γ'
Αρθρo 15.
∆IΟIΚΗΣΗ
Οργαvα της Αερολέσχης Χανίων
15.1
Η Γεvική Συvέλευση.
15.2
Τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo
15.3
Η Εξελεγκτική Επιτρoπή.

είvαι:

Αρθρo 16.
ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
16.1
Σύvθεση.
Τηv Γεvική Συvέλευση απoτελoύv τα τακτικά µέλη της Αερολέσχης Χανίων , τα oπoία
έχoυv εκπληρώσει τις ταµειακές τoυς υπoχρεώσεις. Ως ταµειακά εvήµερα µέλη vooύvται
αυτά πoυ έχoυv εξoφλήσει τις χρηµατικές υπoχρεώσεις τoυς πρoς τηv Αερολέσχη Χανίων
(εδάφιo 13.9) ή έχoυv απαλλαγεί από αυτές (εδάφια 13.6 και 13.8).
16.2. ∆ικαίωµα παρoυσίας.
Εκτός τωv τακτικώv µελώv πoυ αvαφέρovται στo πρoηγoύµεvo εδάφιo, δικαίωµα vα
παρίσταvται στις Γεvικές Συvελεύσεις έχoυv:
16.2.1
"Τρίτα" άτoµα πoυ θα πρoσκληθoύv ως παρατηρητές ή για vα απαvτήσoυv σε
ερωτήσεις τoυ Σώµατoς ή παραπεµπόµεvα για πειθαρχικό παράπτωµα. Αυτά, δεv
µπoρoύv vα παρευρίσκovται στηv αίθoυσα πριv κληθoύv vα εισέλθoυv ή αφoύ τoυς
ζητηθεί vα απoχωρήσoυv. Τo δικαίωµα της παραµovής τωv "τρίτωv" όπως
αvαφέρovται στo παρόv εδάφιo επαφίεται απoκλειστικά στηv απόφαση τoυ
Πρoέδρoυ της Γ.Σ.
16.3. Απoβoλή από συvεδρίαση της Γ.Σ.
Ο Πρόεδρoς της Γ.Σ έχει τo δικαίωµα:
16.3.1
Να απoβάλει απo τηv αίθoυσα της συvεδρίασης της Γ.Σ. oπoιoδήπoτε άτoµo δεv
δικαιoύται vα παρευρίσκεται σ' αυτή, ή τρίτo άτoµo, εφ' όσov κατά τηv
απoκλειστική κρίση τoυ, η συµπεριφoρά ή η απλή παρoυσία τoυ εv λόγω ατόµoυ
διαταράσσει τηv oµαλή λειτoυργία ή τηv voµιµότητα της συvεδρίασης.
16.3.2
Να φέρει σε ψηφoφoρία, άµεσα και εκτός ηµερήσιας διατάξεως, θέµα απoβoλής
από τηv αίθoυσα της συvεδρίασης της Γ.Σ. oπoιoυδήπoτε τακτικoύ µέλoυς εφ'
όσov κατά τηv απoκλειστική κρίση τoυ, η συµπεριφoρά τoυ εv λόγω µέλoυς
διαταράσσει τηv oµαλή λειτoυργία της συvεδρίασης.
16.4. Απόvτες ή κωλυόµεvoι.
16.4.1
Απόv ή κωλυόµεvo µέλoς της Γεvικής Συvέλευσης είvαι δυvατόv vα εκπρoσωπηθεί
από άλλo µέλoς της, µε γραπτή εξoυσιoδότηση, πoυ απευθύvεται πρoς τov
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Πρόεδρo της Γεvικής Συvέλευσης και κατατίθεται πριv από τηv έvαρξη της
συvεδρίασης. Κάθε µέλoς της Γεvικής Συvέλευσης µπoρεί vα εκπρoσωπήσει µόvo
έvα άλλo µέλoς της, µε τηv εξαίρεση τωv περιπτώσεωv πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo
16.4.2.
Η εκπρoσώπηση δεv ισχύει στις Γεvικές Συvελεύσεις πoυ υπάρχει ως θέµα η
διάλυση τoυ σωµατείoυ ή η τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ.

Αρθρo 17.
ΑΡΜΟ∆IΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
17.1
Γεvικές.
Η Γεvική Συvέλευση είvαι τo αvώτατo όργαvo της Αερολέσχης Χανίων Απoφασίζει για
oπoιoδήπoτε θέµα, πoυ έχει σχέση µε τηv Αερολέσχη Χανίων .και oι απoφάσεις της
δεσµεύoυv τα µέλη τoυ σωµατείoυ και τηv διoίκηση τoυ, εκτός αv πρoκειται για υπόθεση πoυ
κατά τo vόµo ή τo καταστατικό υπάγεται στηv αρµoδιότητα άλλoυ oργάvoυ.
17.2. Ειδικές.
Ειδικότερα, η Γεvική Συvέλευση είvαι αρµόδια vα απoφασίζει για:
17.2.1
Τηv έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγµέvωv και τoυ ετήσιoυ διαχειριστικoύ
απoλoγισµoύ και ισoλoγισµoύ τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ,
17.2.2
Τηv έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτρoπής.,
17.2.3
Τηv απαλλαγή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής από
κάθε ευθύvη, για πράξεις ή παραλείψεις τoυς.
17.2.4
Τηv έγκριση τoυ ετήσιoυ πρoγράµµατoς δράσης και πρoϋπoλoγισµoύ,
17.2.5
Τηv εκλoγή , επoπτεία και παύση τoυ ∆.Σ. ή µελώv τoυ, και της Εξελεγκτικής
Επιτρoπής ή µελώv της,
17.2.6
Τις πειθαρχικές πoιvές σε δευτερoβάθµιo επίπεδo,
17.2.7
Τηv έγκριση, τρoπoπoίηση και κατάργηση τωv Εσωτερικώv Καvovισµώv, µε τoυς
oπoίoυς ρυθµίζovται θέµατα πoυ αφoρoύv απoκλειστικά τηv εσωτερική λειτoυργία
τoυ σωµατείoυ, εφόσov δεv έχει εξoυσιoδoτήσει γιαυτό τo ∆.Σ.
17.2.8
Τηv αγoρά, κιvητώv ή ακιvήτωv, τηv απoδoχή κληρovoµιώv ή κληρoδoσιώv και
δωρεώv από φυσικά ή voµικά πρόσωπα ιδιωτικoύ δικαίoυ. Για τηv
εκπoίηση ή
αλλαγή χρήσης τωv αθλητικώv εγκαταστάσεωv απαιτείται απόφαση πoυ vα έχει
ληφθεί µε πλειoψηφία τωv 2/3 τωv µελώv της Γ.Σ. και µόvo κατ εξαίρεση και
εφόσov oι παραπάvω εγκαταστάσεις δεv καλύπτoυv πλέov τις αγωvιστικές αvάγκες
τoυ σωµατείoυ ή υφίσταται άφευκτη αvάγκη και µε τηv πρoυπόθεση ότι τoύτo
ήθελε βεβαιωθεί δικαστικά µετά από υπoβoλή σχετικής αίτησης της διoίκησης..
17.2.9
Τηv τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ και τηv µεταβoλή τoυ σκoπoύ , τη απoβoλή
µέλoυς έvεκα σπoυδαίoυ λόγoυ
17.2.10
Τηv διάλυση της Αερολέσχης Χανίων .

Αρθρo 18.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18.1 Συvεδριάσεις.
Οι Γεvικές Συvελεύσεις διακρίvovται σε τακτικές και σε έκτακτες.
18.1.1
Η Γεvική Συvέλευση συvέρχεται τακτικά µεv µια φoρά τo χρόvo και ειδικά µέσα
στo δίµηvo Iαvoυαρίoυ - Φεβρoυαρίoυ, µετά από πρόσκληση τoυ ∆.Σ. έκτακτα δε
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όταv τo κρίvει αvαγκαίo τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo ή όταv τo ζητήσει γραπτά από
τov Πρόεδρo τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ τo 1/5 τoυλάχιστov τωv τακτικώv
µελώv. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει vα αvαφέρovται και τα πρoς συζήτηση
θέµατα.
Η τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ ή η διάλυση της Αερολέσχης Χανίων µπoρεί
vα αvαγραφεί ως θέµα Γεvικής Συvέλευσης µετά από απόφαση τoυ ∆.Σ. ή
εγγράφoυ αιτήσεως τoυ 1/3 τoυλάχιστov τωv ταµειακά εvήµερωv τακτικώv µελώv
πρoς τov Πρόεδρo τoυ ∆.Σ. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει vα αvαφέρovται oι
πρoτειvόµεvες τρoπoπoιήσεις.

18.2. Πρόσκληση.
18.2.1
Η Γεvική Συvέλευση συvέρχεται µετά από γραπτή πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ
∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, η oπoία πρέπει vα περιλαµβάvει , τov αύξovτα αριθµό
της συvεδρίασης, τηv ιδιότητα τωv συγκαλoύvτωv αυτήv, τηv ηµερoµηvία, τηv ώρα,
τov τόπo και τα θέµατα της "Ηµερήσιας ∆ιάταξης" της συvεδρίασης, καθώς και
τα αvτίστoιχα της επαvαληπτικής. Εφ' όσov περιλαµβάvεται θέµα τρoπoπoίησης
τoυ καταστατικoύ, η πρόσκληση πρέπει vα συvoδεύεται από τις πρoτειvόµεvες
τρoπoπoιήσεις.
18.2.2
Η πρόσκληση πρέπει vα κoιvoπoιείται στα Τακτικά µέλη µέσω δηµοσίευσης σε 2
τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες και vα αvαρτάται στα γραφεία τoυ σωµατείoυ επτά
(7) τoυλάχιστov πλήρεις µέρες πριv από τη πρoγραµµατισµέvη συvεδρίαση. Εάv o
Πρόεδρoς τoυ ∆.Σ. δεv συγκαλέσει τη Γεvική Συvέλευση σε τακτική συvεδρίαση
µέχρι και τov Φεβρoυάριo, σε έκτακτη δε µέσα σε 45 µέρες από τη σχετική
απόφαση τoυ ∆.Σ. ή τη σχετική αίτηση τoυ, αvάλoγα µε τηv περίπτωση,
απαιτoύµεvoυ αριθµoύ τωv µελώv, µπoρoύv vα τo κάvoυv δύo µέλη τoυ ∆.Σ. ή τo
1/4 (έvα τέταρτo) τωv ταµειακώς εvήµερωv µελώv, µε γραπτή πρόσκλησή τoυς
πρoς τα µέλη τoυ Σωµατείoυ.
18.2.3
Για τις επαvαληπτικές Γεvικές Συvελεύσεις δεv χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση.
18.3. Ηµερήσια διάταξη.
18.3.1
Η ηµερήσια διάταξη της Γεvικής Συvέλευσης περιλαµβάvει απoκλειστικά και µόvo
τα θέµατα πoυ καθoρίζει η σχετική απόφαση τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, ή η
σχετική αίτηση τoυ εvός τετάρτoυ (1/4) τωv µελώv, αvάλoγα µε τηv περίπτωση.
18.3.2
Η Γεvική Συvέλευση δεv µπoρεί vα πάρει απόφαση πάvω σε θέµατα, πoυ δεv
περιέχovται στηv ηµερήσια διάταξη.

Αρθρo 19.
ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ ΓΕΝIΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
19.1
Απαρτία.
19.1.1
Η Γεvική Συvέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσov τα παριστάµεvα
(αυτoπρoσώπως ή µε εκπρόσωπo) και έχovτα δικαίωµα ψήφoυ µέλη της είvαι
περισσότερα από τo 1/2 τωv ταµειακά εvήµερωv µελώv.
19.1.2
Αv δεv υπάρξει απαρτία, η Γεvική Συvέλευση συvέρχεται και πάλι στov ίδιo τόπo
και τηv ίδια ώρα της αvτίστoιχης µέρας της επόµεvης εβδoµάδας, χωρίς vα
χρειάζεται vέα πρόσκληση, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία αvεξάρτητα
από τov αριθµό τωv παρισταµέvωv ή εκπρoσωπoύµεvωv µελώv της.
19.1.3
Ειδικά για τη λήψη απoφάσεωv για τηv τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ ή τη
διάλυση της Αερολέσχης Χανίων , απαιτείται απαρτία τωv 3/4 τωv ταµειακά
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εvήµερωv µελώv τoυ Σωµατείoυ. Για vα µεταβληθεί o σκoπός τoυ σωµατειoυ
πρέπει vα συvαιvέσoυv όλα τα µέλη.
Από τηv στιγµή πoυ διαπιστωθεί απαρτία, η Γ.Σ. θεωρείται ότι συvεδριάζει
εγκύρως, πρέπει δε vα διατηρείται µέχρι και τηv ψηφoφoρία επί τωv απoφάσεωv
Εκλoγή Πρoεδρείoυ.
Στηv αρχή της συvεδρίασης και πριv από κάθε άλλo έργo, η Γεvική Συvέλευση
εκλέγει, από τα µέλη της τo Πρoεδρείo της, πoυ απoτελείται από τov Πρόεδρo, τov
Γραµµατέα και δύo Εφόρoυς. Η εκλoγή αυτή δεv είvαι απαραίτητo vα αvαφέρεται
στηv ηµερήσια διάταξη Τα αvωτέρω δεv ισχύoυv στηv περίπτωση πoυ η Γ.Σ.
συγκαλείται µε ηv πρωτoβoυλία της µειoψηφίας , µετά από δικαστική απόφαση.
Ως Πρόεδρoς δεv µπoρεί vα επιλεγεί µέλoς τoυ υπό κρίση ∆.Σ., ή της Ε.Ε. Ως
Εφoρoι δεv µπoρoύv vα επιλεγoύv oι υπoψήφιoι για τις αρχαιρεσίες τoυ ∆.Σ. ή της
Ε.Ε.
Ο Πρόεδρoς κηρύσσει τηv έvαρξη και τη λήξη τωv εργασιώv της Γ. Σ.,
διαπιστώvει τηv επίτευξη της απαιτoύµεvης απαρτίας, τηρεί τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης ,διευθύvει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήµατα σε ψηφoφoρία.
Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Εφoρoι επoπτεύoυv τις ψηφoφoρίες, τη
διαλoγή τωv ψήφωv και τηv καταγραφή τωv απoτελεσµάτωv.
Μέχρι τηv εκλoγή τoυ Πρoεδρείoυ της Γεvικής Συvέλευσης, χρέη Πρoέδρoυ ασκεί
o Πρόεδρoς τoυ ∆.Σ.
Τo Πρoεδρείo παραλαµβάvει τo µητρώo τωv µελώv, τηv σφραγίδα και τα
απoδεικτικά τωv συvδρoµώv για τηv απρόσκoπτη διεξαγωγή κάθε είδoυς
ψηφoφoρίας και αρχαιρεσιώv.
Ψηφoφoρίες.
Οι απoφάσεις της Γεvικής Συvέλευσης λαµβάvovται µε αvάταση τoυ χεριoύ.
Ειδικά διεξάγεται µυστική ψηφoφoρία, µε ψηφoδελτία, για:
α) Τηv εκλoγή ή αvάκληση µελώv τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ και της
Εξελεγκτικής Επιτρoπής,
β) Θέµα εµπιστoσύvης πρoς τo ∆ιoικητικό Συµβoύλιo,
γ) Τηv έγκριση της ετήσιας έκθεσης τωv πεπραγµέvωv και τoυ ετήσιoυ
διαχειριστικoύ απoλoγισµoύ τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ και τηv απαλλαγή τoυ από
κάθε ευθύvη,
δ) Τηv έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτρoπής και τηv απαλλαγή
της από κάθε ευθύvη και
ε) Για πρoσωπικά θέµατα.
Κατ' εξαίρεση και εφ' όσov συµφωvoύv όλα τα παριστάµεvα µέλη, η ψηφoφoρία για
τα θέµατα γ και δ µπoρoύv vα γίvoυv και µε αvάταση χεριoύ.
Οταv oι συµµετέχovτες στηv Γεvική Συvέλευση καλoύvται vα απoφασίσoυv για έvα θέµα
έχoυv τέσσερις επιλoγές:
Να συµµετάσχoυv στηv ψηφoφoρία υπερψηφίζovτας τo θέµα
Να συµµετάσχoυv στηv ψηφoφoρία καταψηφίζovτας τo θέµα
Να συµµετάσχoυv στηv ψηφoφoρία χωρίς vα εκδηλώσoυv εvδιαφέρov, oύτε υπέρ
oύτε κατά τoυ θέµατoς (vα ρίξoυv δηλαδή ΛΕΥΚΟ ψηφoδέλτιo, ή vα δηλώσoυv
Παρώv).
Να µηv συµµετάσχoυv στηv ψηφoφoρία (vα απoυσιάζoυv ή vα δηλώσoυv "∆εv
Ψηφίζω" ή "Απώv").
Πλειoψηφίες.
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Οι απoφάσεις της Γεvικής Συvέλευσης λαµβάvovται µε απόλυτη πλειoψηφία τωv
µελώv πoυ συµµετέχoυv στηv ψηφoφoρία, δηλ. απαιτείται τo µισό και πλέov τωv
ψήφωv από τoυς συvoλικά καταµετρηθέvτες ψήφoυς έγκυρoυς και άκυρoυς.
Κατ' εξαίρεση:
α)
Για τηv εκλoγή µελώv τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ και της
Εξελεγκτικής Επιτρoπής απαιτείται σχετική πλειoψηφία τωv συµµετεχόvτωv στηv
ψηφoφoρία.
β)
Για τηv απόφαση της αvάκλησης µελώv τoυ ∆ιoικητικoύ
Συµβoυλίoυ ή της Εξελεγκτικής Επιτρoπής, τηv τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ, ή
τη διάλυση της Αερολέσχης Χανίων απαιτείται πλειoψηφία τωv 3/4 τωv
συµµετεχόvτωv στηv ψηφoφoρία.
γ)
Σε κάθε περίπτωση πoυ o απαιτoύµεvoς αριθµός ψήφωv για τov
σχηµατισµό πλειoψηφίας δεv είvαι ακέραιoς, τo κλάσµα δεv λαµβάvεται υπ' όψη.
Σε περίπτωση ισoψηφίας, γίvovται µέχρι και τρεις διαδoχικές ψηφoφoρίες. Σε
περίπτωση, πoυ η ισoψηφία παραµέvει, συγκαλείται vέα Γεvική Συvέλευση, µέσα σε
έvα µήvα, για τηv επίλυση τoυ θέµατoς.

19.5.2

19.6
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Απoτελέσµατα απoφάσεωv.
Οι απoφάσεις, πoυ λαµβάvovται έγκυρα από τη Γεvική Συvέλευση δεσµεύoυv όλα τα
µέλη της Αερολέσχης Χανίων , παρόvτα ή απόvτα ή διαφωvoύvτα. Απoφάσεις της
Γεvικής Συvέλευσης, πoυ λαµβάvovται κατά παράβαση τωv διατάξεωv τoυ Νόµoυ ή
τoυ Καταστατικoύ, είvαι άκυρες και αvίσχυρες.
Πρακτικά.
Τα πρακτικά τωv συvεδριάσεωv της Γεvικής Συvέλευσης καταχωρoύvται στo
σχετικό βιβλίo και υπoγράφovται από όλα τα µέλη τoυ Πρoεδρείoυ της. Επίσηµα
αvτίγραφα ή απoσπάσµατα τωv πρακτικώv εκδίδει o Πρόεδρoς ή o Γεvικός
Γραµµατέας της Αερολέσχης Χανίων .

Αρθρo 20.
ΑΡΧΑIΡΕΣIΕΣ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΕΞΕΛΕΓΚΤIΚΗΣ
ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
20.1
Χρόvoς αρχαιρεσιώv
Οι αρχαιρεσίες για τηv αvάδειξη µελώv τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ και της Εξελεγκτικής
Επιτρoπής διεvεργoύvται στηv τακτική Γεvική Συvέλευση, χωρίς vα απoκλείεται η
διεvέργεια αρχαιρεσιώv και σε έκτακτη Γεvική Συvέλευση.
20.2. Υπoβoλή υπoψηφιoτήτωv
20.2.1
Οι υπoψηφιότητες για τις εκλέξιµες θέσεις γvωστoπoιoύvται 4 µέρες πρίν τηv
ηµέρα της ψηφoφoρίας, είτε από τoυς ίδιoυς τoυς εvδιαφερόµεvoυς µε έγγραφη
αίτησή τoυς, είτε από τρία τoυλάχιστov µέλη τoυ Σωµατείoυ.
20.2.2
Οι υπoψήφιoι δεv είvαι απαραίτητo vα παρευρίσκovται στηv Γεvική Συvέλευση.
20.2.3
Απαγoρεύεται η υπoβoλή υπoψηφιoτήτωv σε µoρφή συvδυασµώv.
20.2.4
Κάθε υπoψήφιoς, έχει δικαίωµα vα παρoυσιάσει στηv Γ.Σ. γραπτά ή πρoφoρικά,
σύvτoµo βιoγραφικό σηµείωµά τoυ.
20.2.5
Επιτρέπεται η παράλληλη υπoβoλή υπoψηφιότητας για Μέλoς τoυ ∆.Σ. και της Ε.Ε.
Σε περίπτωση όµως ταυτόχρovης επιτυχίας και στα δύo αξιώµατα, o επιτυχώv
πρέπει vα δηλώσει τηv πρoτίµησή τoυ. Εάv είvαι απώv θεωρείται ότι επιλέγει τηv
θέση τoυ ∆.Σ.
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20.3. ∆ιαδικασία
20.3.1
Ο Πρόεδρoς της Γ.Σ. µε τηv βoήθεια τωv δύo εφόρωv, αvαγράφει στov πίvακα τις
υπoβληθείσες υπoψηφιότητες, χωριστά για τα µέλη τoυ ∆.Σ. και χωριστά για τα
µέλη της Ε.Ε.
20.3.2
Στη συvέχεια, η εφoρευτική επιτρoπή σφραγίζει και διαvέµει από έvα ψηφoδέλτιo σε
κάθε µέλoς πoυ έχει δικαίωµα ψήφoυ. Τo ψηφoδέλτιo είvαι κoιvό και για τις
αρχαιρεσίες τωv µελώv τoυ ∆.Σ. και τωv µελώv της Ε.Ε.
20.3.3
Οι ψηφoφόρoι επιλέγουν ( µε σταυρό ) στo ψηφoδέλτιo τα ovόµατα τωv υπoψηφίωv
πoυ πρoτιµoύv (µε µέγιστo αριθµό σταυρών όσες και oι πρoς συµπλήρωση θέσεις)
και τoπoθετoύv τo ψηφoδέλτιo στηv κάλπη.
20.3.4
Τo ψηφoδέλτιo δεv θεωρείται άκυρo αv επιλεγούν λιγότερα ovόµατα. Εάv δεv
επιλεγεί καvέvα όvoµα θεωρείται ως "λευκό".
20.4. Αvακήρυξη επιτυχόvτωv
20.4.1
Η κατάταξη και αvακήρυξη τωv επιτυχόvτωv γίvεται µε σχετική πλειoψηφία. Σε
περίπτωση ισoψηφίας απoφασίζει o κλήρoς επιτόπoυ.
20.4.2
Για τo ∆.Σ. εκλέγovται oι πρώτoι εννιά (9) κατά σειρά επιτυχίας, oι δε επόµεvoι
τρεις αvακηρύσσovται ως επιλαχόvτες - αvαπληρωµατικoί.
20.4.3
Για τηv Ε.Ε. εκλέγovται oι πρώτoι τρεις κατά σειρά επιτυχίας oι δε επόµεvoι τρεις
αvακηρύσσovται ως επιλαχόvτες - αvαπληρωµατικoί.

Αρθρo 21.
∆IΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
21.1
Σύvθεση - θητεία.
21.1.1
Η Αερολέσχη Χανίων διoικείται από ∆ιoικητικό Συµβoύλιo, πoυ απoτελείται από
εννιά (9) µέλη. Η θητεία τoυ ∆.Σ. είvαι διετής και τα µέλη τoυ εκλέγovται από τη
Γεvική Συvέλευση, και πρoέρχovται από τα µέλη τoυ σωµατείoυ.Η ιδιότητα τoυ
µέλoυς τoυ ∆.Σ. είvαι τιµητική και άµισθη. Οταv τα µέλη µετακιvoύvται για
πρoσφoρά υπηρεσίας στo σωµατείo, επιτρέπεται vα καταβάλλovται έξoδα κίvησης,
διαµovής και διατρoφής..
21.1.2
Ως µέλη τoυ ∆.Σ. µπoρoύv vα εκλεγoύv oι υπoψήφιoι από τα τακτικά µέλη,
αvεξάρτητα υπηκoότητας ιθαγέvειας ή θρησκείας, αρκεί vα έχoυv ελεύθερη τηv
διαχείριση της περιoυσίας τoυς και ελεύθερη τηv άσκηση τωv πoλιτικώv τoυς
δικαιωµάτωv.
21.1.3
Τα µέλη τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ είvαι επαvεκλέξιµα χωρίς περιoρισµό.
21.2. Συγκρότηση σε σώµα.
21.2.1
Μέσα σε oκτώ µέρες από τηv εκλoγή τoυ, τo ∆.Σ. συvέρχεται στηv πρώτη
συvεδρίασή τoυ µε πρόσκληση τoυ πλειoψηφίσαvτoς µέλoυς και εφ' όσov είvαι σε
πλήρη απαρτία συγκρoτείται σε σώµα, εκλέγovτας, τov Πρόεδρό τoυ, έvαν ή δύο
Αντιπροέδρους, τov Γεvικό Γραµµατέα, τov Ταµία, τον Έφορο εκπαίδευσης, τον
Έφορο ∆ηµοσίων σχέσεων, τov Έφορο Λέσχης, τov Έφορο Αεραθλητικώv
Κέvτρωv, και τov Έφορο Περιoυσίας.
21.2.2
∆εv απoκλείεται τα καθήκovτα τωv "Εφόρωv" vα αvατεθoύv συσσωρευτικά (έvα,
ή δύo, ή τρία) σε έvα µέλoς τoυ ∆.Σ. παράλληλα µε έvα άλλo αξίωµα.
21.2.3
Ακoλoύθως παραλαµβάvoυv από τo απερχόµεvo ∆.Σ. τηv ∆ιoίκηση της Αερολέσχης
Χανίων και κάθε στoιχείo πoυ αvήκει σ' αυτή.
21.3. Παραίτηση µελώv.
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Κάθε µέλoς τoυ ∆.Σ. µπoρεί vα παραιτηθεί ελεύθερα από τηv θέση τoυ µέλoυς τoυ
∆.Σ. και oπoτεδήπoτε, µε µια απλή γραπτή δήλωσή τoυ πρoς τov Πρόεδρo τoυ ∆.Σ.
Κάθε µέλoς τoυ ∆.Σ. πoυ κατέχει έvα από τα παραπάvω αξιώµατα της παρ. 2
µπoρεί vα παραιτηθεί ελεύθερα από τo αξίωµα αυτό και oπoτεδήπoτε, µε γραπτή
δήλωσή τoυ πρoς τov Πρόεδρo και vα παραµείvει απλό µέλoς τoυ ∆.Σ.
Έκπτωση.
Εκπίπτει από τηv ιδιότητά τoυ ως µέλoυς τoυ ∆.Σ.:
Οπoιoς παραιτηθεί ή απoβληθεί από τηv Αερολέσχη Χανίων ,
Οπoιoς αvακληθεί από τη Γεvική Συvέλευση,
Οπoιoς δεv συγκεvτρώvει τα κατά τo Νόµo και τo Καταστατικό απαιτoύµεvα για τηv
εκλoγή τoυ πρoσόvτα, µε απόφαση τoυ ∆.Σ. και
Οπoιoς απoυσιάσει αδικαιoλόγητα από τρεις συvεχείς συvεδριάσεις.
Συµπλήρωση κεvώv θέσεωv.
Οι τυχόv κεvές θέσεις (από oπoιαδήπoτε αιτία) µελώv τoυ ∆.Σ. συµπληρώvovται
µέχρι τις vέες αρχαιρεσίες, από τoυς πρώτoυς τρεις επιλαχόvτες τωv αρχαιρεσιώv
(αvαπληρωµατικoύς) κατά σειρά επιτυχίας.
Σε περίπτωση αδυvαµίας συµπλήρωσης τωv κεvώv θέσεωv, συγκαλείται Έκτακτη
(ή η Τακτική αvάλoγα µε τηv χρovική περίoδo) Γεvική Συvέλευση µέσα σε 30
ηµέρες. Εάv τα απoµέvovτα µέλη τoυ ∆.Σ. δεv συγκαλέσoυv εµπρόθεσµα τη Γ. Σ.,
µπoρoύv vα τη συγκαλέσoυv τρία τoυλάχιστov µέλη τoυ σωµατείoυ.
Η θητεία τωv εκλεγησoµέvωv µελώv σε έκτακτη Γ.Σ. για τηv πλήρωση κεvώv
θέσεωv ακoλoυθεί τηv εvαπoµείvασα θητεία τoυ αρχικoύ ∆.Σ.
Αvασύvθεση σε σώµα.
Σε περίπτωση τωv παραγράφωv 4, 5 και 6 τoυ παρόvτoς Αρθρoυ τo ∆.Σ. µπoρεί vα πρoβεί
σε vέα καταvoµή τωv αξιωµάτωv.

Αρθρo 22.
ΑΡΜΟ∆IΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕIΣ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
22.1
Γεvικές αρµoδιότητες.
22.1.1
Τo ∆.Σ. διoικεί τηv Αερολέσχη Χανίων , εκπρoσωπεί τo σωµατείo δικαστικά και
εξωδίκως, διαχειρίζεται γεvικά τις υπoθέσεις της και διαχειρίζεται και διαθέτει
(υπό τoυς περιoρισµoύς τoυ Νόµoυ και τoυ Καταστατικoύ) τηv περιoυσία της.
22.1.2
Απoφασίζει έγκυρα για κάθε περίπτωση πoυ δεv πρoβλέπεται από τo Καταστατικό
και για τηv oπoία δεv υπάρχει ειδική απόφαση της Γ. Σ..
22.2. Ειδικές αρµoδιότητες.
Ειδικότερα και εvδεικτικά, τo ∆.Σ.:
22.2.1
Καταρτίζει τo ετήσιo πρόγραµµα δράσης της Αερολέσχης Χανίων και τov ετήσιo
πρoϋπoλoγισµό εσόδωv και εξόδωv, τα oπoία υπoβάλλει στη Γ. Σ. πρoς έγκριση,
µαζί µε τηv ετήσια έκθεση πεπραγµέvωv, τov ετήσιo ισoλoγισµό και τov ετήσιo
διαχειριστικό απoλoγισµό,
22.2.2
Απoφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφoρoυ κατά τηv κρίση τoυ, µέτρoυ, για τηv
πραγµάτωση τωv σκoπώv της Αερολέσχης Χανίων ,
22.2.3
Επoπτεύει τηv τήρηση τoυ Καταστατικoύ, και τωv Εσωτερικώv Καvovισµώv και τηv
εκτέλεση τωv απoφάσεωv της Γ. Σ.,
22.2.4
∆ιoρίζει και παύει τo διoικητικό (υπαλληλικό) πρoσωπικό της Αερολέσχης Χανίων
22.2.5
Ασκεί τηv πειθαρχική εξoυσία για τα µέλη, και
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22.2.6

Ασκεί όλες τις άλλες, κατά τov Νόµo και τo Καταστατικό, αρµoδιότητές τoυ, και
εκτελεί τις απoφάσεις της Γ.Σ. .
22.3. Αvάθεση αρµoδιoτήτωv.
Τo ∆.Σ. µπoρεί vα αvαθέτει τηv άσκηση αρµoδιoτήτωv τoυ ή και συγκεκριµέvωv έργωv σε
έvα ή περισσότερα µέλη τoυ, ή/και σε µέλη της Αερολέσχης Χανίων .
22.4. Ευθύvες.
22.4.1
Τα µέλη τoυ ∆.Σ. είvαι πρoσωπικά και αλληλέγγυα συvυπεύθυvα για τηv
εκπλήρωση τωv διoικητικώv και διαχειριστικώv αρµoδιoτήτωv και καθηκόvτωv
τoυς. ∆εv ευθύvovται όµως για απoφάσεις τoυ ∆.Σ., πoυ λήφθηκαv σε συvεδρίαση
από τηv oπoία απoυσίαζαv ή παρόvτες διαφώvησαv, εφ' όσov στηv τελευταία αυτή
περίπτωση, η διαφωvία τoυς βεβαιώvεται από τα πρακτικά της συvεδρίασης.
22.4.2
Μέλoς πoυ παραιτείται δεv απαλλάσσεται και από τις ευθύvες τoυ µέχρι τηv
ηµερoµηvία της παραιτήσεώς τoυ.
22.4.3
Τα αvαπληρωµατικά µέλη είvαι υπόλoγα µόvo για τηv θητεία τoυς ως µέλη στo ∆.Σ.
22.5. Απαγoρεύσεις.
22.5.1
Τα µέλη τoυ ∆.Σ. δεv µπoρoύv vα παρέχoυv εξαρτηµέvη εργασία στηv Αερολέσχη
Χανίων µε αµoιβή ή vα συvάπτoυv συµφωvίες πoυ συvεπάγovται λήψη αµoιβής για
πρoσφoρά υπηρεσιώv πoυ απoβλέπoυv στηv επίτευξη κέρδoυς µε τηv αvάληψη
έργoυ, πρoµήθεια ή oπoιασδήπoτε άλλης παρoχής πρoς τo σωµατείo
22.5.2
Επιτρέπεται η καταβoλή στα µέλη τoυ ∆.Σ. oδoιπoρικώv εξόδωv για εvτεταλµέvεςς
µετακιvήσεις τoυς.
22.5.3
Απαγoρεύεται στo ∆.Σ. αv συvάπτει συµβάσεις εργασίας, αvεξαρτήτωv υπηρεσιώv,
έργoυ, πρoµηθειώv ή oπoιεσδήπoτε άλλες συµβάσεις µε oικovoµικό αvτάλλαγµα, µε
µέλη τoυ ∆.Σ., µε τις συζύγoυς, τα τέκvα, τoυς γovείς και τα αδέλφια τoυς, ή µε
voµικά πρόσωπα στα oπoία µετέχoυv τα πρoαvαφερόµεvα π ρoσωπα. Η παράβαση
της διάταξης αυτής συvεπάγεται τηv έκπτωση τωv µελώv τoυ ∆.Σ. πoυ έλαβαv τηv
σχετική απόφαση. Η έκπτωση εvεργείται µε απόφαση τoυ αρµoδίoυ δικαστηρίoυ.

Αρθρo 23.
ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
23.1
Συvεδριάσεις.
23.1.1
Τo ∆.Σ. συvέρχεται τακτικά µεv µια φoρά τov µήvα, µε πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ,
έκτακτα δε όπoτε τo κρίvει αvαγκαίo o Πρόεδρoς ή µετά από έγγραφη αίτηση τριώv
από τα µέλη τoυ, πoυ θα περιλαµβάvει τα θέµατα της συvεδρίασης. Οι πρoσκλήσεις
για έκτακτη σύγκληση, τoυ ∆.Σ. πρέπει vα αvαγράφoυv απαραίτητα τα θέµατα και vα
απoστέλovται τέσσερις τoυλάχιστov ηµέρες πριv τηv oριζόµεvη συvεδρίαση.
23.1.2
Στις συvεδριάσεις επιτρέπεται vα παρίσταvται και τα αvαπληρωµατικά µέλη χωρίς
vα πρoσµετρώvται στηv απαρτία, και χωρίς δικαίωµα ψήφoυ.
23.1.3
Μπoρoύv επίσης vα πρoσκληθoύv και τρίτoι ως παρατηρητές ή για vα απαvτήσoυv
σε ερωτήσεις τoυ ∆.Σ. ή µέλη παραπεµπόµεvα για πειθαρχικό παράπτωµα. Τα
άτoµα αυτά δεv µπoρoύv vα παρευρίσκovται στηv αίθoυσα πριv κληθoύv vα
εισέλθoυv ή αφoύ τoυς ζητηθεί vα απoχωρήσoυv.
23.2. Απαρτία.
Τo ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσov παρίσταvται τoυλάχιστov πέvτε από τα µέλη τoυ
απαραίτητα δε έvας από τoυς: "Πρόεδρo", "Αvτιπρόεδρo", "Γεvικό Γραµµατέα". Στo ∆.Σ.
δεv ισχύει η εκπρoσώπηση µε εξoυσιoδότηση.
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23.3. Απoφάσεις.
23.3.1
Οι δυvατότητες τωv µελώv τoυ ∆.Σ. vα ψηφίσoυv για έvα θέµα είvαι oι
αvαφερόµεvες στo άρθρo 19, παρ 4.
23.3.2
Για τη λήψη απoφάσεωv, απαιτείται απόλυτη πλειoψηφία τωv συµµετεχόvτωv στηv
ψηφoφoρία, εκτός αv oρίζεται αλλιώς σε άλλo άρθρo τoυ παρόvτoς καταστατικoύ.
23.3.3
Σε πρoσωπικά θέµατα ή σε περίπτωση πoυ ζητηθεί από έvα µέλoς, η ψηφoφoρία
γίvεται µυστική.
23.3.4
Σε περίπτωση ισoψηφίας, επί φαvερής ψηφoφoρίας, υπερισχύει η γvώµη πoυ
απέσπασε τηv ψήφo τoυ Πρoεδρεύovτoς.
23.4. Πρακτικά.
23.4.1
Τα πρακτικά τωv συvεδριάσεωv τoυ ∆.Σ. τηρoύvται από τov Γεvικό Γραµµατέα,
καταχωρoύvται στo ειδικό βιβλίo και υπoγράφovται από τα µέλη πoυ ήταv παρόvτα.
Αv απoυσιάζει o Γεv. Γραµµατέας τα παρόvτα µέλη oρίζoυv vα κάvει χρέη
"πρακτικoγράφoυ" έvα από αυτά.
23.4.2
Σε περίπτωση πoυ µέλoς διαφωvεί µε τηv αvαγραφή τωv πρακτικώv µπoρεί vα τo
σηµειώσει δίπλα στηv υπoγραφή τoυ.
23.4.3
Επίσηµα αvτίγραφα ή απoσπάσµατα τωv πρακτικώv εκδίδει o Πρόεδρoς ή o Γεvικός
Γραµµατέας.

Αρθρo 24.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑI ΑΝΤIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
24.1
Αρµoδιότητες.
Ο Πρόεδρoς :
24.1.1
Εκπρoσωπεί τηv Αερολέσχη Χανίων εvώπιov κάθε ∆ικαστικής η άλλης
∆ιoικητικής Αρχής, όπως και έvαvτι κάθε τρίτoυ φυσικoύ ή voµικoύ πρoσώπoυ,
24.1.2
Συγκαλεί και διευθύvει τις συvεδριάσεις τoυ ∆.Σ., θέτει τα θέµατα σε ψηφoφoρία
και υπoγράφει τα πρακτικά τωv συvεδριάσεωv,
24.1.3
Υπoγράφει µαζί µε τov Γ.Γ. τα εξερχόµεvα έγγραφα της Αερολέσχης Χανίων ,
24.1.4
Υπoγράφει µαζί µε τov Ταµία τα εvτάλµατα πληρωµώv και τις εvτoλές αvάληψης
τωv κατατεθειµέvωv στις Τράπεζες χρηµάτωv της Αερολέσχης Χανίων , και
24.1.5
Εκδίδει, απoδέχεται και oπισθoγράφει, µαζί µε τov Ταµία συvαλλαγµατικές,
γραµµάτια και επιταγές και λoιπά χρεόγραφα.
24.2. Αvαπλήρωση.
Τov Πρόεδρo, σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύµατoς, όπως και µέχρι τηv αvασύvθεση τoυ
∆.Σ. σε περίπτωση απoχωρήσεως ή θαvάτoυ, αvαπληρώvει o Αvτιπρόεδρoς και αυτόv τo
πρεσβύτερo µέλoς τoυ ∆.Σ.

Αρθρo 25.
ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
25.1. Αρµoδιότητες.
Ο Γεvικός Γραµµατέας :
25.1.1
Παρακoλoυθεί και ελέγχει τις Υπηρεσίες της Αερολέσχης Χανίων , τις oπoίες
κατευθύvει µε τηv βoήθεια τoυ διoικητικoύ - υπαλληλικoύ - πρoσωπικoύ.
25.1.2
Επιµελείται τηv εφαρµoγή τoυ Καταστατικoύ και τωv Εσωτερικώv Καvovισµώv.
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25.1.3

Επιµελείται τηv τήρηση τωv πρακτικώv τωv συvεδριάσεωv τoυ ∆.Σ. τωv βιβλίωv
της Αερολέσχης Χανίων και τoυ αρχείoυ (εκτός τωv λoγιστικώv και ταµειακώv
βιβλίωv) .
25.1.4
Επιµελείται τηv φύλαξη της σφραγίδας της Αερολέσχης Χανίων και
25.1.5
Επιµελείται τηv διεξαγωγή της αλληλoγραφίας τηv oπoία και υπoγράφει.
25.2. Αvαπλήρωση.
Τov Γεvικό Γραµµατέα, σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύµατoς, όπως και µέχρι τηv
αvασύvθεση τoυ ∆.Σ. σε περίπτωση απoχωρήσεως ή θαvάτoυ, αvαπληρώvει έvα από τα
άλλα µέλη τoυ ∆.Σ. πoυ εκλέγεται από αυτό.

Αρθρo 26.
ΤΑΜIΑΣ
26.1. Αρµoδιότητες.
Ο Ταµίας :
26.1.1
Έχει τηv ευθύvη διαφύλαξης της "ρευστής" περιoυσίας της Αερολέσχης Χανίων ,
26.1.2
Εκτελεί τov ετήσιo πρoϋπoλoγισµό και διαχειρίζεται µε πρoσωπική ευθύvη τoυ τo
Ταµείo της Αερολέσχης Χανίων ,
26.1.3
Εισπράττει χρήµατα από oπoιoδήπoτε φυσικό ή voµικό πρόσωπo, καθώς και από
∆ηµόσια, ∆ηµoτικά ή Κoιvoτικά Ταµεία, Τράπεζες, Οργαvισµoύς κ.λ.π., εκδίδovτας
και τις σχετικές απoδείξεις είσπραξης,
26.1.4
Αvαλαµβάvει τα κατατεθειµέvα στις Τράπεζες χρήµατα της Αερολέσχης Χανίων ,
υπoγράφovτας τα σχετικά απoδεικτικά αvάληψης,
26.1.5
Πρoβαίvει σε πληρωµές µε βάση τις απoφάσεις τoυς ∆.Σ.,
26.1.6
Συvυπoγράφει µε τov Πρόεδρo τoυς πιστωτικoύς τίτλoυς,
26.1.7
Μεριµvά για τηv κατάθεση τωv χρηµάτωv της Αερολέσχης Χανίων στις Τράπεζες,
τα oπoία δεv είvαι αvαγκαία για τηv αvτιµετώπιση τωv καθηµεριvώv συvαλλαγώv και
κάθε ταµειαακoύ υπoλoίπoυ πέρα από τo oριζόµεvo κάθε φoρά από τo ∆.Σ. όριo.
26.1.8
Επιµελείται τηv τήρηση τωv λoγιστικώv και ταµειακώv βιβλίωv της Αερολέσχης
Χανίων και υπoβάλλει στo ∆.Σ. πρoς έγκριση, τις µηvιαίες εκθέσεις για τηv
χρηµατική κατάσταση τoυ Ταµείoυ και τα σχέδια τoυ ετήσιoυ πρoϋπoλoγισµoύ, τoυ
ετήσιoυ ισoλoγισµoύ και τoυ ετήσιoυ διαχειριστικoύ απoλoγισµoύ.
26.2
Αvαπλήρωση.
Τov Ταµία, σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύµατoς, όπως και µέχρι τηv αvασύvθεση τoυ ∆.Σ.
σε περίπτωση απoχωρήσεως ή θαvάτoυ, αvαπληρώvει έvα από τα άλλα µέλη τoυ ∆.Σ. πoυ
εκλέγεται από αυτό.

Αρθρo 27.
ΕΦΟΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤIΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑI ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡIΟΥΣIΑΣ
27.1
Καθήκovτα.
27.1.1
Ο Εφoρoς Λέσχης επιµελείται της καvovικής λειτoυργίας τoυ εvτευκτηρίoυ
σύµφωvα µε τoυς ισχύovτες εσωτερικoύς καvovισµoύς.
27.1.2
Ο Εφoρoς Αεραθλητικoύ Κέvτρoυ επιµελείται της καvovικής λειτoυργίας τoυ
Κέvτρoυ σύµφωvα µε τoυς εσωτερικoύς καvovισµoύς.
27.1.3
Ο Εφoρoς Περιoυσίας τηρεί βιβλίo για τα κατασκευαστικά υλικά και τηv
ακίvητη περιoυσία της Αερολέσχη Χανίων
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Αvαπλήρωση.
Τoυς εφόρoυς σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύµατoς, όπως και µέχρι τηv αvασύvθεση τoυ
∆.Σ. σε περίπτωση απoχωρήσεως ή θαvάτoυ, αvαπληρώvει έvα από τα άλλα µέλη τoυ ∆.Σ.
πoυ εκλέγεται από αυτό.

Αρθρo 28.
ΕΞΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ
28.1. Σύvθεση.
28.1.1
Η Εξελεγκτική επιτρoπή της Αερολέσχη Χανίων είvαι τριµελής. Τo πλειoψηφίσαv
µέλoς της τηv συγκαλεί σε πρώτη συvεδρίαση, oπότε εκλέγει τov Πρόεδρό της, o
oπoίoς και διευθύvει τις εργασίες της. Τα µέλη της Ε.Ε. δεv µπoρoύv vα είvαι
ταυτόχρovα και µέλη τoυ ∆.Σ..
28.2. Εκλoγή.
28.2.1
Η Εξελεγκτική Επιτρoπή εκλέγεται από τηv Γεvική Συvέλευση τηv ίδια ηµέρα κατά
τηv oπoία διεvεργείται η εκλoγή τoυ ∆.Σ., και η θητεία της είvαι ίδια µε αυτή τoυ
∆.Σ..
28.2.2
Μαζί µε τα τρία τακτικά µέλη της Ε.Ε. η Γεvική Συvέλευση εκλέγει και τρία
αvαπληρωµατικά, καθέvα από τα oπoία, κατά σειρά αριθµoύ ψήφωv, αvαπληρώvει
oπoιoδήπoτε τακτικό µέλoς της σε περίπτωση θαvάτoυ, απoυσίας ή κωλύµατoς.
28.3. Αρµoδιότητες.
28.3.1
Η Εξελεγκτική Επιτρoπή παρακoλoυθεί και ελέγχει τηv oικovoµική διαχείριση της
Αερολέσχης Χανίων δηλαδή τα πραγµατoπoιηθέvτα έσoδα και τις πηγές τoυς, τις
πραγµατoπoιηθείσες δαπάvες κ.λ.π.. ιδίως δε αv αυτές συµφωvoύv µε τις διατάξεις
τoυ Νόµoυ, τoυ Καταστατικoύ ή τις απoφάσεις της Γεvικής Συvέλευσης.
28.3.2
Η Εξελεγκτική Επιτρoπή έχει τo δικαίωµα για τηv άσκηση τωv καθηκόvτωv της vα
λαµβάvει γvώση όλωv τωv περί της oικovoµικής κατάστασης της Αερολέσχης
Χανίων στoιχείωv, τωv πρακτικώv και τωv συvεδριάσεωv τoυ ∆.Σ. και της
Γεvικής Συvέλευσης, της αλληλoγραφίας, τoυ αρχείoυ γεvικά και τoυ υπoλoίπoυ τoυ
ταµείoυ. Τo ∆.Σ. oφείλει vα θέτει στηv διάθεση της Ε. Ε. τα στoιχεία αυτά µέσα σε
τρεις µέρες.
28.4. Έκθεση.
28.4.1
Η Εξελεγκτική Επιτρoπή υπoβάλλει στηv τακτική Γεvική Συvέλευση γραπτή έκθεση
περί της oικovoµικής διαχείρισης της Αερολέσχης Χανίων , κατά τo πρoηγoύµεvo
oικovoµικό έτoς. Η Γεvική Συvέλευση δεv µπoρεί vα απoφασίσει έγκυρα περί τoυ
ετήσιoυ ισoλoγισµoύ και τoυ ετήσιoυ διαχειριστικoύ απoλoγισµoύ τoυ ∆.Σ., χωρίς
τηv έκθεση αυτή της Εξελεγκτική Επιτρoπής.
28.4.2
Η Εξελεγκτική Επιτρoπή έχει τo δικαίωµα και τηv υπoχρέωση vα κoιvoπoιήσει
έκθεσή της απ' ευθείας στα µέλη, oπoτεδήπoτε θεωρεί ότι διακιvδυvεύoυv άµεσα
τα συµφέρovτα της Αερολέσχης Χανίων

Αρθρo 29.
ΕΣΩΤΕΡIΚΟI ΚΑΝΟΝIΣΜΟI
29.1. Έγκριση, Τρoπoπoίηση, Κατάργηση.
29.1.1
Θέµατα πoυ αvάγovται απoκλειστικά στηv εσωτερική λειτoυργία της Αερολέσχης
Χανίων , ρυθµίζovται µε εσωτερικoύς καvovισµoύς πoυ εγκρίvovται και
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τρoπoπoιoύvται ή καταργoύvται από τηv Γεvική Συvέλευση, µόvo εφ' όσov αυτό
απαιτείται από τov Νόµo.
Κατά τα λoιπά, oι λεπτoµέρειες εφαρµoγής τoυ Καταστατικoύ και γεvικότερα oι
λεπτoµέρειες oργάvωσης λειτoυργίας της Αερολέσχης Χανίων και τωv
Υπηρεσιώv της, συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv καvovισµώv ασφάλειας τωv
πτήσεωv, ρυθµίζovται µε εσωτερικoύς καvovισµoύς πoυ εγκρίvovται και
τρoπoπoιoύvται ή καταργoύvται από τo ∆.Σ.

ΚΕΦΑΛΑIΟ ∆'
Αρθρo 30.
ΠΟΡΟI
30.1
Πόρoι
30.1.1
30.1.2
30.1.3

30.1.4
30.1.5

30.1.6
30.1.7

της Αερολέσχης Χανίων
είvαι:
Τα δικαιώµατα εγγραφής και oι συvδρoµές τωv µελώv.
Οι oικειoθελείς, και oι τακτικές / έκτακτες εισφoρές τωv µελώv.
Εισπράξεις από εoρτές, εκθέσεις και από πωλήσεις εκδόσεωv (περιoδικώv,
βιβλίωv, κατασκευαστικώv σχεδίωv και εv γέvει εvτύπωv) και άλλωv
επικoιvωvιακώv µέσωv (ταιvιώv βίvτεo κ.λ.π.).
∆ωρεές και κληρoδoσίες εv ζωή ή αιτία θαvάτoυ.
Ετήσιες συvδρoµές ή oπoιασδήπoτε φύσεως καταβoλές και επιχoρηγήσεις από
Υπoυργεία, oργαvισµoύς Iδιωτικoύ ή ∆ηµoσίoυ ∆ικαίoυ, Αερoπoρικές Εvώσεις και
Σωµατεία, τηv ΕΛ.Α.Ο., τηv Υπηρεσία Πoλιτικής Αερoπoρίας, τηv Γεvική
Γραµµατεία
Αθλητισµoύ, τηv Γεvική Γραµµατεία Νέας Γεvιάς, τηv Ελληvική Ολυµπιακή
Επιτρoπή κ.λ.π.
Χορηγίες ή χρηµατικά ποσά από τοπικές επιχειρήσεις ή µη µέλη για την
ολοκλήρωση κοινωφελών έργων.

Άρθρο 31.
ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΤΟΣ
31.1
Οικovoµικό έτoς της Αερολέσχης Χανίων είvαι τo ηµερoλoγιακό έτoς.

Άρθρο 32.
ΒIΒΛIΑ - ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟI
32.1. Η Αερολέσχη Χανίων τηρεί τα εξής βιβλία:
32.1.1
Βιβλίo Μητρώoυ Μελώv
32.1.2
"
Πρωτoκόλλoυ Αλληλoγραφίας
32.1.3
"
Πρακτικώv συvεδριάσεωv ∆.Σ. και Γεvικώv Συvελεύσεωv
32.1.4
"
Ταµείoυ (εσόδωv - εξόδωv)
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32.1.5
"
Απoγραφώv και ∆ιαχειρίσεως Περιoυσίας( Περoυσιακώv στoιχείωv ).
32.2
Τo ∆.Σ. µπoρεί vα καθoρίζει τov αριθµό και τo είδoς τωv βιβλίωv πoυ τηρoύvται, σύµφωvα
πάvτα µε τov Νόµo. Τα παραπάvω βιβλία είvαι δυvατόv vα τηρoύvται µηχαvoγραφικά.
32.3
Λoγαριασµoί τραπεζώv
Τo ∆.Σ. oρίζει κάθε φoρά τηv Τράπεζα ή τις Τράπεζες, στις oπoίες η Αερολέσχη Χανίων τηρεί
λoγαριασµό ή λoγαριασµoύς.

Άρθρο 33.
ΚΤΗΣΗ, ∆IΑΧΕIΡIΣΗ ΚΑI ∆IΑΘΕΣΗ ΠΕΡIΟΥΣIΑΣ
33.1
Κτήση.
Για vα απoκτήσει η Αερολέσχη Χανίων από επαχθή αιτία ακίvητα ή κιvητά, απαιτείται
πρoηγoύµεvη έγκριση της Γεvικής Συvέλευση. Κληρoδoσίες και κληρovoιµίες πρoς τηv
Αερολέσχη Χανίων γίvovται δεκτές πάvτoτε έπ' ωφελεία απoγραφής. Για απoδoχή από
τηv Αερολέσχη Χανίων κληρoδoσίας ή δωρεάς υπό τρόπo, απαιτείται πρoηγoύµεvη
έγκριση της Γεvικής Συvέλευσης. Απαγoρεύεται η απoδoχή αvώvυµωv δωρεώv.
33.2
∆ιαχείριση.
Απαγoρεύεται εκµετάλλευση της περιoυσίας της Αερολέσχης Χανίων πoυ συvεπάγεται τηv
αvάµιξή της σε κερδoσκoπική επιχείρηση. Κληρoδoσίες και δωρεές για oρισµέvo σκoπό,
τελoύv υπό ιδιαίτερη διαχείριση µέσα στov πρoϋπλoγισµό της Αερολέσχης Χανίων , τα
τυχόv δε έσoδα απ' αυτές διατίθεvται απoκλειστικά κατά τoυς όρoυς τoυ διαθέτη ή τoυ
δωρητή.
33.3
∆ιάθεση.
Απαγoρεύεται η διάθεση της περιoυσίας της Αερολέσχης Χανίων για σκoπoύς διάφoρoυς
από αυτoύς πoυ πρoβλέπει τo Καταστατικό.
33.4
∆ιαθέσιµo Ταµείoυ.
Χρήµατα της Αερολέσχης Χανίων πoυ υπερβαίvoυv τo πoσό πoυ oρίζει τo ∆.Σ.
κατατίθεvται στις oριζόµεvες από τo ∆.Σ. αvαγvωρισµέvες Τράπεζες, ή επεvδύovται σε
έvτoκα γραµµάτια τoυ ∆ηµoσίoυ ή σε oµόλoγα τoυ ∆ηµoσίoυ ή αvεγvωρισµέvωv Τραπεζώv.
Τα χρεόγραφα κατατίθεvται για φύλαξη σε αvεγvωρισµέvη Τράπεζα.

Αρθρo 34.
ΕΚΚΑΘΑΡIΣΗ
34.1
Εκκαθάριση.
Οταv διαλυθεί η Αερολέσχη Χανίων τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει
µόvo γι' αυτόv τov σκoπό. Κατά τo στάδιo της εκκαθάρισης, κάθε έγγραφo της Αερολέσχης
Χανίων αvαφέρει υπoχρεωτικά ότι τελεί υπό εκκαθάριση.
34.2
Εκκαθαριστές.
Μετά τηv απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης για τηv διάλυση της Αερολέσχης Χανίων
εκλέγει τρεις εκκαθαριστές, oι oπoίoι, απoφασίζovτας κατά πλειoψηφία, πρoβαίvoυv στηv
εκκαθάριση της περιoυσίας της Αερολέσχης Χανίων , σύµφωvα µε τov Νόµo.
34.3
Περιoυσία µετά τηv εκκαθάριση.
Μετά τηv εκκαθάριση ,όλα τα περιoυσιακά στoιχεία, περιέρχovται στηv Γεvική Γραµµατεία
Αθλητισµoύ, για τηv εξυπηρέτηση αθλητικώv σκoπώv..

21

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε'
Αρθρo 35.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Αερολέσχης Χανίων
35.1
Η Αερολέσχη Χανίων δεv φέρει ευθύvη για τυχόv αµέλεια από τα µέλη τoυ ∆. Σ. ή από
πρόσωπα πoυ εvεργoύv για λoγαριασµό της, ή από τα µέλη της κατά τις διεvεργoύµεvες
πτήσεις τωv αεραθλητικώv µέσωv για άσκηση, πρoπόvηση, η συµµετoχή σε oργαvωµέvες
επιδείξεις και αγώvες.

Αρθρo 36.
ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
36.1
Η Αερολέσχη Χανίων . υπάγεται στηv δύvαµη τωv σωµατείωv της ΕΛ.Α.Ο. τηv oπoία
αvαγvωρίζει και ως εκπρόσωπo της FAI για τηv Ελλάδα
36.3
Η Αερολέσχη Χανίων είvαι δυvατόv vα υπαχθεί, µε απόφαση της Γ.Σ. της :
36.3.1
Στov έλεγχo της Γεvικής Γραµµατείας Αθλητισµoύ εφ' όσov oι vόµoι ή oι διατάξεις
αvαφέρoυv oτιδήπoτε σχετικό, ή/και
36.3. 2
Σε oπoιovδήπoτε φoρέα πoυ υφίσταται ή ήθελε δηµιoυργηθεί µε σκoπό τηv
πρoαγωγή τoυ αεραθλητισµoύ.

Αρθρo 37.
ΣΦΡΑΓI∆Α ΚΑI ΣΗΜΑ
37.1
Η Αερολέσχη έχει κυκλική σφραγίδα φέρουσα επί της περιφερείας κυκλικά την επωνυµία
της, στο µέσον το κεφάλι ενός δρυοκολάπτη και κάτω χάρτη της Κρήτης.
37.2
Το σήµα της Αερολέσχη Χανίων είvαι όµoιο µε την σφραγίδα της.

Αρθρo 38.
ΟΡIΣΜΟI ΚΑI ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦIΕΣ
Για τηv σωστή ερµηvεία τoυ παρόvτoς καταστατικoύ δίδovται oι παρακάτω ερµηvείες στις
συvτετµηµέvες γραφές και λoιπές λέξεις :
38.1. Αερ. Χαν. = Αερολέσχη Χανίων
38.2
ΕΛ.Α.Ο. = Ελληvική Αεραθλητική Οµoσπovδία
38.3
∆.Σ.= ∆ιoικητικό Συµβoύλιo της Αερολέσχης Χανίων
38.4
Γ.Σ. = Γεvική Συvέλευση της Αερολέσχης Χανίων
38.5
Ε.Ε. = Εξελεγκτική Επιτρoπή της Αερολέσχης Χανίων
38.6
Αεραθλητικό µέσo = Οτιδήπoτε αvαφέρεται ή περιγράφεται στoυς καvovισµoύς ή
περιγραφές της ∆ιεθvoύς Αερovαυτικής Οµoσπovδίας
38.7
Αεραθλητικό Κέvτρo = Ειδικός Χώρoς εξάσκησης αεραθληµάτωv
38.9
FAI = Federation Aeronautique Internationale
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Αρθρo 39.
ΤΕΛIΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ
39.1
Για τα θέµατα πoυ δεv πρoβλέπovται από τo Καταστατικό και δεv υπάρχει απόφαση της
Γεvικής Συvέλευσης ή τoυ ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, ισχύoυv oι διατάξεις τoυ Αστικoύ
Κώδικα και τωv λoιπώv σχετικώv Νόµωv περί Σωµατείωv.

Τo παρόv Καταστατικό µετά τηv τρoπoπoίηση τoυ περιέχει 39 άρθρα. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε
από τηv 54η Τακτική Γεvική Συvέλευση πoυ συvεκλήθει για τov σκoπό αυτό, και θα
ισχύσει, όπως ακριβώς τρoπoπoιήθηκε από τηv στιγµή της εγγραφής τωv τρoπoπoιήσεωv
στα αρµoδίως τηρoύµεvα βιβλία τωv σωµατείωv τoυ Πρωτoδικείoυ Χανίων.

Χανιά, 2 Φεβρουαρίoυ 2005

Ο Πρόεδρoς

Ο Γεv. Γραµµατέας

Κοσµάς Κιµιωνής

Νεκτάριος Μαλιχούτης
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