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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ
Αθήνα, Ιούλιος 2012
Προς: Όλους τους απανταχού Νερομανιώτες – Νερομανιώτισσες,
Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΟΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η νόμιμη – επίσημη επανίδρυση του
Συλλόγου του χωριού μας είναι πλέον γεγονός.
Ειδικότερα και αναλυτικότερα :


Την 30-01-2011 τριάντα τέσσερεις (34) Νερομανιώτες συνυπέγραψαν το ιδρυτικό
καταστατικό και τη συστατική πράξη. Ταυτόχρονα διόρισαν Πενταμελή Προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους :
Χρήστο Θωμά Ρεπανίδα, ΠΡΟΕΔΡΟ (Τηλ. 2102841912, 6944864317)
Λάμπρο Νικολάου Λιανό, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ (Τηλ. 2296033341, 6932349891)
Αριστείδη Ιωάννου Ζώρη, ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (Τηλ. 2102288123, 6947453431)
Βασίλειο Νικολάου Κίσσα, ΤΑΜΙΑ (210 8822374, 6932414877) και
Νικόλαο Σωτηρίου Χριστόπουλο, ΕΦΟΡΟ,
στους οποίους ανέθεσαν το έργο (α) της φροντίδας – επιμέλειας για τη δικαστική
αναγνώριση (β) της διαχείρισης των τρεχουσών και επειγουσών υποθέσεών του και
ιδίως της μέριμνας για τη μέγιστη δυνατή μαζικοποίησή του (εγγραφή νέων μελών)
και (γ) της σύγκλησης γενικής συνέλευσης, το αργότερο μέσα έξι (6) μήνες από την
εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου
Αθηνών για την εκλογή τακτικών/κανονικών οργάνων διοίκησης (Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής).



Με την υπ’αριθμ. 2513/24-04-2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(εκουσίας δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε – αναγνωρίστηκε η ίδρυση του Συλλόγου μας, ενώ
ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού δημοσιεύθηκαν αφενός στην Εφημερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 16-05-2012 και αφ’ετέρου στο υπ’αριθμ 9431 Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών της 18-05-2012.



Μετά τις δημοσιεύσεις αυτές στις 08-06-2012 έγινε η εγγραφή του Συλλόγου στα
βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 28953/08-062012. Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 83 ΑΚ) από την εν λόγω ημερομηνία εγγραφής,
(08-06-2012) ο Σύλλογός μας απέκτησε προσωπικότητα και νομιμοποιείται πλήρως η
λειτουργία και δράση του.

Β) ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ (ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ) ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ.
Το άρθρο 5 του καταστατικού ορίζει τα εξής:
Είσοδος μελών: Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω
όροι και προϋποθέσεις:
α) Καταγωγή από κάποιο πρόγονο κάτοικο της Τοπικής Κοινότητας Νερομάνας ή δημιουργία
συγγενείας με άτομα που έχουν κάποιο πρόγονο κάτοικο της ίδιας Κοινότητας ή απόκτηση
κατοικίας ή περιουσίας στην Τοπική Κοινότητα Νερομάνας ή αποδεδειγμένη ύπαρξη στενών
δεσμών με την Τοπική Κοινότητα Νερομάνας.
β) Συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
2) Για το τυπικό μέρος της εγγραφής απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Δ.Σ. του
Συλλόγου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής μελών το αργότερο
στη δεύτερη συνεδρίασή του από την ημερομηνία υποβολής τους και σε περίπτωση
αρνητικής απόφασης φέρει οπωσδήποτε το θέμα στην πρώτη γ.σ., στην οποία υποχρεωτικά
προσκαλεί το ενδιαφερόμενο άτομο για να εκφράσει τις απόψεις του.
ΙΙ. ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ
1) Όσοι συγκεντρώνουν την προϋπόθεση Ι, 1, α και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτους της
ηλικίας τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, προκειμένου να γίνονται δόκιμα
μέλη. Η ιδιότητα του δόκιμου μέλους διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας, οπότε αυτοδίκαια το δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό.
2) Τα δόκιμα μέλη καταβάλλουν το 50% της ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος
εγγραφής του τακτικού μέλους και έχουν αυστηρά και μόνο το δικαίωμα παρουσίας και
ομιλίας, αλλά όχι και το δικαίωμα ψήφου στη γ.σ.».
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Γ) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Για τα ιδρυτικά μέλη και όσα μέλη γραφούν για πρώτη φορά μεταγενέστερα (δηλαδή
σ’αυτό το στάδιο που είμαστε τώρα) αφενός καταβάλλεται ποσό 8 ευρώ για δικαίωμα
εγγραφής και 12 ευρώ για συνδρομή ολόκληρου του έτους κατά το οποίο γίνεται η εγγραφή
(δηλ. συνολικά 20 ευρώ).


Για όσους είναι γραμμένα μέλη, υποχρεωτικά, καταβάλλεται στη συνέχεια ετήσια
συνδρομή 12 ευρώ κάθε χρόνο.



Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εφάπαξ (δηλ. όλα τα χρήματα μαζί, όχι με
δόσεις) μέσα στο πρώτο 6μηνο κάθε χρόνου.

Δ) ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ/ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΡΟΜΑΝΙΩΤΕΣ ΝΑ
ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ


Η

Προσωρινή

Διοικούσα

Επιτροπή

απευθύνει

θερμό

Νερομανιώτικο

κάλεσμα σ’όλους, Νερομανιώτισσες και Νερομανιώτες που έχουν τις πιο
πάνω προϋποθέσεις για να γραφούν στο Σύλλογο.


Έτσι :
-

Συναποστέλλουμε σχετικά έντυπα αιτήσεων εγγραφής για να τα συμπληρώσετε
και υπογράψετε και στη συνέχεια :
(α) Είτε μας τις στείλετε ταχυδρομικά στις εξής διευθύνσεις :
Βασίλειος Κίσσας

ή Χρήστος Ρεπανίδας

Πεστών 11

Αγ. Γεωργίου 16

113 62 ΑΘΗΝΑ

141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ή Αριστείδης Ζώρης

ή Λάμπρος Λιανός

Λ.Πηγής 29

Ορεινής Ταξιαρχίας 21

151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

190 06 Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ

(β) είτε τις παραδώσετε προσωπικά ιδιόχειρα σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω
μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
(γ) ταυτόχρονα τακτοποιηθείτε και οικονομικά, πληρώνοντας 20 ευρώ (8 ευρώ για
δικαίωμα εγγραφής και 12 ευρώ για συνδρομή έτους 2012), μετρητά σε
οποιοδήποτε μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνεται στα προσωρινά
γραφεία του Συλλόγου (Ακαδημίας 76, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 10, Τηλ.
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2103835763), αφού πρώτα γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι κάποιο μέλος της
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα βρίσκεται εκεί κατά την ώρα που θα
περνάει από εκεί ο ενδιαφερόμενος χωριανός.
Ε) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Μετά το τέλος της καμπάνιας μας αυτής για την εγγραφή όλων των
Νερομανιωτών στο Σύλλογο (η οποία θα διαρκέσει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012),
αμέσως μετά η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, θα δρομολογήσει όλες τις
καταστατικές διαδικασίες για τη διεξαγωγή εκλογικής γενικής συνέλευσης που
τοποθετείται μέσα στο μήνα Νοέμβριο 2012.
-------------------------Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,
Νερομανιώτισσες – Νερομανιώτες,
Παρόλο ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι η πλέον κατάλληλη για τη λειτουργία
και δράση πατριδοτοπικών Συλλόγων εν τούτοις αξίζει να προσπαθήσουμε να
αναπτύξουμε

το Σύλλογό μας. Μας ενώνει σίγουρα όλους η αγάπη για το

πανέμορφο χωριό μας που είναι κοινό σημείο αναφοράς.
Σε κάθε περίπτωση με τη συμμετοχή μας στο Σύλλογο:


θα βλεπόμαστε συχνότερα



θα γνωριστούν μεταξύ τους και οι Νερομανιώτισσες – Νερομανιώτες
δεύτερης και τρίτης γενιάς



με τη συλλογική/κοινή δράση όλο και κάποιους από τους συλλογικούς
στόχους/σκοπούς θα πετυχαίνουμε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΡΟΜΑΝΙΩΤΙΣΣΕΣ – ΝΕΡΟΜΑΝΙΩΤΕΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ!

Με θερμό Νερομανιώτικο χαιρετισμό
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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