ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Παπαρρηγοπούλου 2, Γραφείο 301,Αθήνα 10561
Τηλ.Fax. 2103368575 – 6974586655
www.hellenicsubmarinersassociation.gr
Email: helsubassociation@yahoo.gr
Αθήνα : 15 Δεκεμβρίου 2017

Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ίδρυση-Έδρα-Σκοπός
Άρθρο 1ο Ονομασία-Έδρα
α.- Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία <<ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ>>, με έδρα την Αθήνα. Τίτλος του Συνδέσμου εις την Αγγλική :
<< HELLENIC SUBMARINERS’ ASSOCIATION>>.
Να προστεθεί η παράγραφος β.
β.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συνδέσμου, μπορούν να
καθοριστούν όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας παραρτημάτων κατόπιν
αιτήσεως μελών που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές .
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εγγραφή μελών – Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
Άρθρο 8ο Διαγραφή μελών
αντικαθίσταται σε Άρθρο 8ο Διαγραφή μελών –Επανεγγραφή μέλους
Διαγραφή μελών
α.- Κάθε μέλος που ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμποδίζει
την πραγματοποίησή τους ή επιδεικνύει διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητα ως
μέλος ή τέλος παραβιάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο το Καταστατικό, το ΔΣ απευθύνει
έγγραφη σύσταση. Κάθε πρόταση περί διαγραφής μέλους λαμβάνεται είτε
αυτεπαγγέλτως από το ΔΣ, είτε μετά από πρόταση προς το ΔΣ, η οποία υπογράφεται
από δέκα, τουλάχιστον, ταμειακώς εν τάξει μέλη. Σε περίπτωση που το μέλος δεν
συμμορφωθεί, διαγράφεται από το Σύνδεσμο, μετά από απόφαση της ΓΣ,
λαμβανομένης κατά πλειοψηφία.
β.- Το ΔΣ, πριν από την εισαγωγή στη ΓΣ της προτάσεως για διαγραφή μέλους τινός,
καλεί εγγράφως το εγκαλούμενο μέλος σε απολογία εντός ευλόγου προθεσμίας. Εάν
το εγκαλούμενο μέλος δεν υποβάλει εντός της προθεσμίας αυτής την έγγραφη
απολογία του, το ΔΣ αποφασίζει ερήμην του εγκαλουμένου. Η απόφαση περί
διαγραφής μέλους γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος εγγράφως ηλεκτρονικά ή
επιστολικά το οποίο μπορεί να προσφύγει ενώπιον της επομένης τακτικής ή έκτακτης
Γ.Σ., η οποία εξετάζει εκ νέου την υπόθεση και αποφασίζει με ψηφοφορία και με απλή
πλειοψηφία των παρόντων μελών για την διαγραφή του ή όχι εκ του Συλλόγου.
γ.- Σε περίπτωση καταδίκης σε κάθειρξη για οποιοδήποτε αδίκημα ή καταδίκη σε ποινή
φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και
για πειθαρχικούς λόγους.

δ.- Κάθε μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς
το Σύνδεσμο, δεν είναι ταμειακώς εν τάξει και καλείται εγγράφως από το ΔΣ να τις
εκπληρώσει εντός ευλόγου τακτής προθεσμίας. Εάν δεν συμμορφωθεί, διαγράφεται
μετά εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της ΓΣ.
ε.- Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ. περί διαγραφής μέλους εκ του Συλλόγου ή της
διοικήσεως αυτού για πειθαρχικούς λόγους δύναται να ασκηθεί υπό του θιγομένου
προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του ΑΚ.
Επανεγγραφή μέλους
Το Δ.Σ.δύναται να εγκρίνει την επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε για καθυστέρηση
συνδρομών . Το μέλος για να επαναποκτήσει τα δικαιώματά του, πρέπει να ζητήσει νέα
εγγραφή.
Άρθρο 9ο
Δικαιώματα Τακτικών ,Εταιρικών και Επιτίμων μελών.
Διαγράφει της πρότασης (Τα Επίτιμα και Εταιρικά μέλη δικαιούνται πρόσβασης προς το
Δ.Σ. και συμμετοχής στις συζητήσεις επί όλων των θεμάτων ,χωρίς δικαίωμα ψήφου).
Αντικατάσταση αυτής με την πρόταση τα Επίτιμα μέλη που προέρχονται από τα Τακτικά
μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ. ,να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. , να
εκλέγουν μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής (Ε.Ε.) και να έχουν ψήφο για κάθε
θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία και αφορά τους σκοπούς του Συνδέσμου.
Τα Εταιρικά μέλη δικαιούνται πρόσβασης προς το Δ.Σ. και συμμετοχής στις συζητήσεις επί
όλων των θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για το Δ.Σ.

