
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    Αθήνα, ……../……./……… 

 

Αμβρακίας 21, 10443, Αθήνα 

6957831931  -  6932305108 
e-mail: filoiperiigites@gmail.com  

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
 
 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:  

Οδός  

Αριθμός  

Ταχυδρομικός κώδικας  

Τηλέφωνο   

Email  

Συστάσεις από ήδη εγγεγραμμένα 
μέλη του Σωματείου 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

Ενδιαφέροντα - Δραστηριότητες: 

 

 

 

 
 
 

Αιτούμαι την εγγραφή μου αφού έχω διαβάσει το καταστατικό του Σωματείου.  
Παρακάτω θα βρείτε το άρθρο 5, 6, 7, 8, 9 και 10 που αφορά τα μέλη του Σωματείου. 
 

 

 

Με τιμή Ο/Η υπογράφων/ουσα 

…………..………….……….. 
 

 

Σωματείο Θρησκευτικού Τουρισμού 

“Σύλλογος Φίλων Περιηγητών” 

http://maps.google.com/maps?z=16&q=Αμβρακίας%2B21%2C%2B10443%2C%2BΑθήνα


 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B' 

Μέλη – Είσοδος – Αποχώρηση – Αποβολή 
 

Άρθρο 5
ο 

Μέλη 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε πάρεδρα και τακτικά. 
Πάρεδρα μέλη καλούνται οι φίλοι του Σωματείου, αυτοί που αποδέχονται τους σκοπούς του και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων και σκοπών 

του Σωματείου. 
Τακτικά μέλη εγγράφονται τα ιδρυτικά μέλη. Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφούν και τα πάρεδρα μέλη κατόπιν αίτησης τους και έγκρισης αυτής 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Συγκεκριμένα το πάρεδρο μέλος καταθέτει γραπτή αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Σωματείου και το τελευταίο σαν το πλέον αρμόδιο αποκλειστικά όργανο, αφού λάβει υπόψιν του την εν γένει συμπεριφορά, στάση και προσφορά  

του πάρεδρου μέλους, δύναται με απόφαση του την οποία θα λάβει εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως να εγκρίνει την 

μετατροπή του πάρεδρου μέλους σε τακτικό. Ειδικότερα, η αίτηση του πάρεδρου μέλους θα έρθει προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια να εγκρίνει την μετατροπή του σε τακτικό μέλος. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει την μετατροπή παρέδρου μέλους σε τακτικό.  
 

Άρθρο 6ο 
Είσοδος Μέλους 

Μετά την έγκριση του καταστατικού του σωματείου από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, κάθε νέο μέλος θα εγγράφεται ως πάρεδρο μέλος. Προς τούτο θα 

πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση δύο (2) παλαιών τακτικών μελών, εν συνεχεία το τελευταίο 

θα αποφασίζει επί της εγγραφής του νέου μέλους εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως και από την επομένη της απόφασης 

έγκρισης της εγγραφής του νέου μέλους αυτό θα χαρακτηρίζεται ως πάρεδρο και θα ισχύουν γι’ αυτό οι ανά κατηγορία σχετικές διατάξεις. 
Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.  
Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είτε των τακτικών είτε των παρέδρων, είναι απεριόριστος. 
Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. 

Άρθρο 7ο 
Αποχώρηση Μέλους 

Κάθε μέλος του σωματείου είτε πάρεδρο είτε τακτικό έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. να αποχωρεί οποιαδήποτε στιγμή 

από αυτό. Η περί αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται αποδεδειγμένα στο Δ.Σ. τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν την λήξη του λογιστικού 

έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.  
Το τακτικό μέλος που αποχωρεί υποχρεούται πριν την αποχώρησή του να καταβάλει στο Σωματείο ολόκληρη την εισφορά του τρέχοντος έτους καθώς 

και να τακτοποιήσει κάθε οικονομική του εκκρεμμότητα προς αυτό, και δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου. 
Τακτικό Μέλος που αποχωρεί, για οποιονδήποτε λόγο από το Σωματείο, εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Σωματείου για τις υποχρεώσεις που 

ανέλαβε κατά το χρόνο που ήταν μέλος του Σωματείου. 

Άρθρο 8ο 
Αποβολή Μέλους - Κωλύμματα 

Α) Μέλος του Σωματείου, το οποίο βλάπτει τους σκοπούς του σωματείου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού καθώς επίσης και με 

τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφεται – στερούμενο του δικαιώματος επανεγγραφής -  από το 

Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Η περί διαγραφής απόφαση 

λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση του μέλους σε απολογία που περιέχει τους λόγους κατηγορίας, αντίγραφο δε της απόφασης διαγραφής 



 

 

αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο διαγραφόμενο μέλος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης και αναρτάται στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Σωματείου.  
Β) Διαγράφεται επίσης από το Σωματείο αυτόματα όποιο τακτικό μέλος καθυστερεί τις συνδρομές – εισφορές για τουλάχιστον δύο (2) συνεχή έτη και 

εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση εξοφλήσεως και πάροδος τριμήνου από αυτήν. Κατά της αποφάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου, 

το διαγραφέν μέλος δύναται να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό και αμετάκλητα.  
Γ) Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου: 
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, 
β) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση, 
γ) Οι ανήκοντες στο προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας τους με αυτό και ένα (1) χρόνο από την 

λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως 

ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., για όσον χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η  

εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη τους, με οποιονδήποτε τρόπο της συμβάσεως ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. 
Απαγορεύεται τακτικό μέλος του Σωματείου που έχει εκλεγεί στο Δ.Σ., να κατέχει θέση Δ.Σ. άλλου σωματείου με το ίδιο αντικείμενο και σκοπό.   
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύμματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης 

εκδίδεται από το Δ.Σ. του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών 

Άρθρο 9ο 
Δικαιώματα Μελών 

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου, έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, να ψηφίζουν για κάθε θέμα, να εκλέγουν τα όργανά του και 

να εκλέγονται σε αυτά, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  
Τα πάρεδρα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι. 
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. 
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως αντιπρόσωποι τούτου, προς συμμετοχή τους στην Γενική 

Συνέλευση και εκλογή τους στην Διοίκηση υπερκείμενων Ενώσεων ή Ομοσπονδιών, των οποίων το Σωματείο τυγχάνει μέλος. 

Άρθρο 10ο 
Υποχρεώσεις Μελών 

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού του και να εκτελούν τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. 
Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα οποιαδήποτε εργασία ή αποστολή που τους αναθέτουν τα 

όργανα του Σωματείου για την πρόοδο και την πραγμάτωση των σκοπών του. 
Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να επιδεικνύουν καλή διαγωγή και συμπεριφορά στις εν γένει εκδηλώσεις που οργανώνει το Σωματείο και 

γενικά να μεριμνούν για την διασφάλιση του γοήτρου και της αξιοπρέπειας του Σωματείου. 
Άπαντα τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας τακτικής συνδρομής προς το Σωματείο, το ύψος της οποίας και ο τρόπος καταβολής της 

ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου (20€). Όλα τα μέλη πλην των ιδρυτικών υποχρεούνται σε 

εφάπαξ καταβολή τέλους εγγραφής κατά την εγγραφή τους στο σωματείο, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (5€). Όλα τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή έκτακτων συνδρομών με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.  Για τα ποσά που καταβάλλονται, εκδίδεται από τον Ταμία απόδειξη 

εισπράξεως επικυρωμένη με την σφραγίδα του Σωματείου. 


