H ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «RIDING SCHOOL ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΟΥΝΤΡΑΣ»RIDING SCHOOL ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΟΥΝΤΡΑΣ» είναι
ένα αστικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα, με έδρα τον Δήμο Ωρωπού Αττικής.
Οι Σκοποί του Σωματείου είναι:
1- Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας μέσα από πολύπλευρες δράσεις και δραστηριότητες
2- Διαρκής αναζήτηση αιτιών δημιουργίας ατυχημάτων (διάγνωση) και αναζήτηση
λύσεων (θεραπεία)
3- Μείωση των ατυχημάτων των χρηστών των οδών και κάθε είδους μεταφορικού μέσου
4- Ανάπτυξη μεθόδων βελτίωσης της οδηγικής ικανότητας και συμπεριφοράς των
χρηστών μέσων μεταφοράς και πεζών
5- Διενέργεια σεμιναρίων για την Οδική Ασφάλεια σε όλο το φάσμα, από τη σχολική
ηλικία έως την 3η ηλικία, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή
6- Εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική στην Οδική Συμπεριφορά σε όλο το φάσμα των
ηλικιών, από 3 ετών και άνω
7- Παραγωγή εντύπων με στόχο τη συμβολή στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας
8- Παραγωγή ταινιών και εν γένει οπτικοακουστικών μέσων με στόχο τη συμβολή στη
βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας
9- Συγγραφή άρθρων σε περιοδικά, ηλεκτρονικά Μέσα, τηλεόραση και εν γένει κάθε
Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας – ΜΜΕ, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
10- Διοργάνωση Ημερίδων Ασφαλούς Οδήγησης με εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση σε ομάδες μοτοσυκλετιστών που επιτελούν έργο (π.χ. Σώμα Εθελοντών
Διασωστών ΕΕΣ, Πυροσβέστες, Ομάδα ΔΙΑΣ κλπ) στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
11- Διοργάνωση Εκθέσεων και δρώμενων με Στόχο την Ανάπτυξη της Οδικής Ασφάλειας,
τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή
12- Συμμετοχή σε Εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος με στόχο τη λήψη και μεταφορά
γνώσεων περί την Οδική Ασφάλεια
13- Σύναψη συνεργασιών με φορείς Ιδιωτικούς και Δημόσιους για κοινές δράσεις με στόχο
την Ανάπτυξη της Οδικής Ασφάλειας, συμμετοχή του Σωματείου σε συλλογικά όργανα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ευρωπαϊκούς / διεθνείς θεσμούς, όργανα, ιδρύματα
και οργανώσεις, σχετικά με τους σκοπούς του σωματείου
14- Κατασκευή και χρήση συσκευών, προσομοιωτών και μετρητών σχετικών με τον έλεγχο
και βελτίωση των ικανοτήτων των οδηγών
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15- Μετρήσεις, καταγραφή, στατιστική ανάλυση και βελτίωση των χαρακτηριστικών και
ικανοτήτων των οδηγών
16- Λειτουργία και υποστήριξη Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή
17- Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολών Οδηγών στην Ασφαλή Οδήγηση
18- Εκπαίδευση Στελεχών και Ομιλητών για την διενέργεια Σεμιναρίων και Δράσεων για
την Οδική Ασφάλεια
19- Φυτώριο, Καλλιέργεια και Προετοιμασία αθλητών Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
20- Κατασκευή και λειτουργία Ιστοσελίδων και Μέσω Κοινωνικής Δικτύωσης για την
επικοινωνία και διάχυση των σκοπών του Σωματείου
21- Διενέργεια βιωματικών προγραμμάτων για ενήλικες και παιδιά
22- Συστηματική επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών
23- Οργάνωση ομάδων επιμόρφωσης παιδιών, εφήβων, γονέων, ενηλίκων, εκπαιδευτών
24- Διοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων
25- Έκδοση και εμπορία συγγραμμάτων και βιβλίων
26- Συντονισμός των απαραίτητων διεργασιών που οφείλουν να υλοποιηθούν
προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δωρεά για την πραγμάτωση των σκοπών του
σωματείου
Μέλη του Σωματείου
1. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία, είτε έχουν την κατοικία / έδρα τους στην
Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, τα οποία αποδέχονται πλήρως και συμβάλλουν ενεργά και
έμπρακτα σε σημαντικό βαθμό στην πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου. Τα μέλη
του σωματείου διακρίνονται σε: α) τακτικά, β) αρωγά, γ) επίτιμα και δ) φίλοι του
σωματείου.
2. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
μετά από υποβολή έγγραφης αίτησης στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και την
καταβολή του παραβόλου εγγραφής, το οποίο ορίζεται στο ποσό των € 20. Επί της
εισδοχής ή μη του υποψηφίου τακτικού μέλους εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την πρωτοκόλληση της
αίτησης, η οποία απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
3. Ως αρωγό ή επίτιμο μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε πρόσωπο που δεν ανήκει στις
κατηγορίες της 1ης παραγράφου, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η
προσωπικότητα, η επιστημονική ή επαγγελματική ιδιότητά του θα συμβάλει αφ’ εαυτή
στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
4. Φίλοι του Σωματείου μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε πρόσωπα που επιθυμούν να
συμβάλλουν υλικά και ηθικά στην προσπάθεια του Σωματείου με μια ελάχιστη /
συμβολική συνεισφορά.
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Συνδρομές – Πόροι
1. Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να καθορίσει και τον τρόπο της περιοδικής
αναπροσαρμογής της.
2. Τα μέλη θεωρούνται ταμειακώς εν τάξει, αν καταβάλουν τη συνδρομή του οικείου
έτους μέχρι την έναρξη της ετήσιας Συνέλευσης του αντίστοιχου έτους.
3. Οι τακτικοί πόροι του Σωματείου προέρχονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) από τα
επιμορφωτικά του προγράμματα και τις Εκπαιδευτικές Ημερίδες. Επιπροσθέτως το
Σωματείο εισπράττει έκτακτους πόρους μέσα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων,
εργαστηρίων, εκδηλώσεων, ομιλιών και συνεδρίων. Το Σωματείο μπορεί να είναι
επίσης αποδέκτης δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών κάθε είδους, είτε από την
Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό.
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