ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» (ΝΠΙΔ) και
το διακριτικό τίτλο «ΑΣΜΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και τις διατάξεις του Ν. 2725/99, ως συμπληρώνεται και τροποποιείται κάθε
φορά.
Η έδρα του Σωματείου είναι στο Δήμο Κηφισιάς –Αττικής και επί της οδού
Αχαρνών αρ. 70 Τ.Κ 14561
Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος Ενώσεων, Συνδέσμων και Ομοσπονδιών
αθλητικών σωματείων, που είναι υπερκείμενα αυτού σωματεία στους κατ'
ιδίαν κλάδους των αθλημάτων, που καλλιεργεί τούτο.
Η δραστηριότητα του απλώνεται σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σωματείου είναι:
1) Η πνευματική και ψυχική διάπλαση των μελών του, η ανάπτυξη του
πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης και γενικότερα η ψυχαγωγία τους,
η οργάνωση εκδρομών και λοιπών περιηγήσεων, καθώς και η οργάνωση και
η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες με θέμα το
αυτοκίνητο.
2) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των διαφόρων μορφών του Μηχανοκίνητου
(Χερσαίου) Αθλητισμού, δηλαδή Αυτοκινήτου, Μοτοσικλέτας και Καρτ με
θεωρητική και πρακτική διδασκαλία. Καθώς και με την διοργάνωση αγώνων
που θα περιλαμβάνονται στα Πανελλήνια και Τοπικά Πρωταθλήματα,
Κύπελλα. Επίσης με την διοργάνωση φιλικών αγώνων και παιδειών με
μηχανοκίνητα χερσαία οχήματα ως και η καλλιέργεια και προώθηση του
συνδέσμου μεταξύ ιδιοκτητών ή φίλων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και καρτ.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των παρόντων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να
καταργηθεί κάποιος από τους τρεις κλάδους που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 αυτού του άρθρου.
4)

Για

την

ίδρυση

τμημάτων

άλλων

αθλημάτων

ή

περιφερειακών

δραστηριοτήτων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απλή πλειοψηφία.
5)

Η

βελτίωση

της

δημόσιας

οδικής

ασφάλειας

και

της

οδηγικής

συμπεριφοράς, η εκμάθηση της χρήσης του αυτοκινήτου της μοτοσικλέτας και
του καρτ, της λειτουργίας τους και της συντήρησης τους. Η υποβολή
προτάσεων στις υπηρεσίες της πολιτείας με σκοπό την εμπέδωση της
κυκλοφοριακής αγωγής.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
Η πραγματοποίηση του σκοπού μπορεί να επιδιωχθεί από το Σωματείο με
κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι:
1) Με την οργάνωση εκδηλώσεων και αγώνων με την έγκριση του Νομικού
Προσώπου που εκπροσωπεί τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες ή με την έγκριση
οποιασδήποτε Αθλητικής Αρχής ή Ομοσπονδίας αντίστοιχου κλάδου που θα
συσταθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2) Με την ένταξη σε αντίστοιχες Ομοσπονδίες, που ενδεχομένως θα
συσταθούν για κάθε ξεχωριστό κλάδο άθλησης.
3) Με πρόσληψη προπονητών για κάθε ξεχωριστό κλάδο άθλησης που
καλλιεργεί το σωματείο.
4) Άλλα μέσα για την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση του ανωτέρω
σκοπού είναι, κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, και ενδεικτικά τα εξής:
α) Η οργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων για την κυκλοφοριακή και οδική ασφάλεια
και αγωγή, εκδηλώσεις με επίκεντρο το αυτοκίνητο, εκπαιδευτικά σεμινάρια
ασφαλούς οδήγησης, τεχνικά σεμινάρια γύρω από την τεχνολογία (του
αυτοκινήτου) τη λειτουργία και τη συντήρηση του.
β)

Έκδοση

εντύπων,

είτε

με

τη

μορφή

ενημερωτικών

περιοδικών

(ηλεκτρονικής μορφής ή όχι), είτε με τη μορφή βιβλίου, ανακοινώσεων και

μελετών εξειδικευμένων πάνω σε θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο και
γενικά τη χρήση του.
γ) Συνεργασία σε θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο, με τους αρμόδιους
επίσημους φορείς (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών) καθώς και με ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες του χώρου κ.λ.π.
εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (άρθρο
7 παρ. 4 του Ν.2725/99).
δ) Η

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού, για

ανταλλαγή απόψεων, σε θέματα που αφορούν το μηχανοκίνητο άθλημα.
ε) Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή, ανάπτυξη και προώθηση
των στόχων του σωματείου, σε σχέση με το αυτοκίνητο, την μοτοσικλέτα και
το καρτ.
5) Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, δεν έχει όμως
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις
διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας περί Σωματείων.
Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, στην αυτονομία του αυτή
χωρίς διάταξη νόμου που να περιέχει το δικαίωμα αυτό, δεν γίνεται αποδεκτή
και απορρίπτεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του.
Το σωματείο μπορεί να υπάρχει, εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από
είκοσι. Υπό την προϋπόθεση αυτή και όσες τυχόν άλλες προβλέπονται από το
Νόμο, το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου Σωματείου.
Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται κάθε
παρέκκλιση από τον σκοπό του χωρίς τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού, καθώς και οποιαδήποτε ανάμιξη στην πολιτική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΛΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Α. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Μέλος μπορεί να εγγραφεί
καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις (άρθρο 2 παρ. 2 του

Ν.2725/99) και επιθυμεί να συμβάλλει με την συμμετοχή του στην
πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών με την επιφύλαξη πάντως των
περιορισμών του νόμου.
Μέλος, μπορεί να γίνει όποιος έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του
και δεν έχει καταδικαστεί σε κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπει το
άρθρο 3 παρ. 1, εδ. α, β και γ του Ν. 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να
εγγραφεί ως μέλος του σωματείου.
Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες
παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του
επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την
προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.
2725/99).
Για την εγγραφή μέλους, απαιτείται:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, υπογεγραμμένη από δύο (2) μέλη, που έχουν
συμπληρώσει στο σωματείο τουλάχιστον ένα (1) χρόνο θητείας. Η αίτηση
αυτή απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να αποφασίσει
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών (60), αν κάνει δεκτή την
αίτηση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού
συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος
έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή
της αίτησης.
β) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Τύπου Β.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, για το αν είναι κριτής ή όχι εν
ενεργεία, χρονομέτρης και γενικότερα περί συμμετοχής του σε διαιτητικό έργο
του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, αν και εφόσον δεν είναι
μέλος άλλου αθλητικού σωματείου,

ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την

τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός
αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική

ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της. (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.
2725/99).
Επίσης κατ' επιταγή του Ν. 2725/99 (άρθρο 3 παρ.5) αθλητές μπορούν να
εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο
άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων
ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το
τριακοστό πέμπτο (35°) έτος της ηλικίας τους.Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό
συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα
εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής
ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το
δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική
διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον
για καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν
και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους
από την εγγραφή τους εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους
υποχρεώσεις.
Β.1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο
θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο
βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και
όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως
τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα
ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
κατασκοπεία,

κλοπή,

υπεξαίρεση,

δόλια

χρεοκοπία,

φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη,
απιστία,

απάτη,

εκβίαση,

έγκλημα

κατά

λαθρεμπορία,
πλαστογραφία,

της γενετήσιας ελευθερίας και

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί
ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου
2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των
οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου
κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που
καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι αγωνοδίκες, οι αλυτάρχες, οι τεχνικοί
έφοροι, οι επόπτες, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές
καθώς και όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο
αθλήματος του μηχανοκίνητου χερσαίου αθλητισμού. Δεν επιτρέπεται η
υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε
αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου
αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου
διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών (3)
πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών
στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να
συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης
αυτής

συμμετοχή

σε

αρχαιρεσίες

αθλητικού

σωματείου,

ένωσης

ή

ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή, είναι αυτοδίκαια άκυρες.
3) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία, αγωνοδίκες, οι αλυτάρχες, οι τεχνικοί
έφοροι, οι επόπτες, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, οι
διαιτητές, και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος,
μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου
που καλλιεργεί τον οικείο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη
του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου
αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή
ομοσπονδίες.

4) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό αυτού, για όσο
χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1)
χρόνο από της 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 ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής
υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα χρόνο μετά τη λήξη, με
οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη
διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους
εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την
εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να
είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του
σωματείου

ούτε

αντιπρόσωποι

του

στις

υπερκείμενες

ενώσεις

και

ομοσπονδίες.
5) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα,
χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της
έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μέσα σε
προθεσμία δέκα πέντε ημερών (15) αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται
από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία,
(άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 2725/99, όπως αντικαστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 28 του Ν. 3479/2006).
ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής
προς το σωματείο το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.
Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αυξηθεί στο ύψος του ποσού που θα
αναφέρεται στην έγγραφη δήλωση του μέλους που το επιθυμεί. Δυνατή είναι
επίσης και η προκαταβολή συνδρομών μέχρι δύο έτη.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τις παραπάνω υποχρεωτικές εισφορές.

Το

διοικητικό

συμβούλιο

δύναται

για τις προσφερόμενες υπηρεσίες

εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται
οι προσφερόμενες στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου,
να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των
λειτουργικών του αναγκών.
Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι οικονομικές
συνθήκες ή οι ανάγκες του σωματείου το επιβάλλουν, μπορεί εκτάκτως μια
φορά το έτος να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα μέλη.
Οι ετήσιες εισφορές,

μπορεί, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο και το

καταστατικό, να αυξομειώνονται με απόφαση της Διοίκησης. Σε μέλη που
έχουν αποδεδειγμένα οικονομικές δυσκολίες μπορεί το Διοικητικό συμβούλιο
να καθορίζει μικρότερη συνδρομή.
Μέλος μπορεί επίσης με απόφαση του Δ. Σ. να απαλλαγεί από την παραπέρα
πληρωμή της συνδρομής του είτε για λόγους τιμητικούς είτε οικονομικούς.
Δύναται το σωματείο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Προϊσταμένης
Αθλητικής Αρχής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του. Στην
περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του
εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και
οικονομική εκμετάλλευση.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. α) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα ιδρυτικά

μέλη και τα μέλη του

σωματείου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από της εγγραφής τους και
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.
β) Δικαίωμα να εκφέρουν την γνώμη τους ελεύθερα για οποιοδήποτε ζήτημα
στις Γ.Σ. και συγκεντρώσεις του σωματείου.

γ) Δικαίωμα να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του σωματείου
για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να πληρώνουν τακτικά τις
συνδρομές τους, να παρακολουθούν τις Γ.Σ. και να εκπληρώνουν
ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχουν αναλάβει.
δ) Δικαίωμα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το σωματείο οικειοθελώς,
κατόπιν εγγράφου παραιτήσεως τους που απευθύνεται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του σωματείου και γενικότερα να παραιτούνται από δικαιώματα και
θέσεις.
Ο αποχωρών οφείλει να καταβάλλει την συνδρομή του μέχρι την αποχώρηση
του και εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στο σωματείο για τις υποχρεώσεις
που ανέλαβε ενόσω ήταν μέλος του.
Μέλος που άσκησε το δικαίωμα της παραίτησης από την ιδιότητα του μέλους
μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον
πληρώσει τις συνδρομές που τυχόν όφειλε, όταν προηγουμένως ήταν μέλος.
ε) Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα
απονέμονται ή αφαιρούνται κατά περίπτωση, με συναίνεση όλων των μελών,
ουδέποτε όμως παραχωρείται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις.
2. Οι υποχρεώσεις των μελών είναι όσες προσδιορίζονται από το Νόμο και το
παρόν καταστατικό ήτοι:
α) Η πίστη στις αρχές του σωματείου, ο σεβασμός μεταξύ των μελών του, και
η τήρηση των Νόμων του Κράτους, των διεθνών κανονισμών των αθλημάτων
που καλλιεργεί, των διατάξεων του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού
και των αποφάσεων των οργάνων του σωματείου.
β) Να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους και
γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΟΒΟΛΗ / ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
Σε κάθε μέλος του σωματείου το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και το σκοπό
αυτού ή δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης και

του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το
παρόν καταστατικό, δεν συμμορφώνεται προς τον εσωτερικό κανονισμό, ή
συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του σωματείου ή η
διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και το κύρος
του σωματείου, ή αυθάδης και ανάρμοστη προς άλλα μέλη του σωματείου,
καταδικάστηκε για πλημμέλημα ή κακούργημα ή άλλη ποινή, που συνεπάγεται
κατά νόμο απώλεια των πολιτικών του δικαιωμάτων ή της δικαιοπρακτικής
του ικανότητας, ή υπέπεσε στα αδικήματα του άρθρου 8.1β' του παρόντος ή
υπέστη τις μειώσεις της προσωπικότητας του ίδιου άρθρου, μπορούν να του
επιβληθούν οι πιο κάτω ποινές:
1) Στα επίτιμα μέλη και τον Επίτιμο πρόεδρο διαγραφή εκ του μητρώου
επίτιμων μελών που υπόκειται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
2) Στα μέλη και τους αθλητές:
α) Έγγραφη παρατήρηση
β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
γ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα έτος
δ) Απαγόρευση εισόδου σε αγώνες του σωματείου από 10 ημέρες έως δύο
χρόνια .
ε) Οριστική διαγραφή από τα μητρώα που υπόκεινται σε έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
στ) Πρόστιμο μέχρι του ύψους της ετήσιας συνδρομής
Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος αθλητή μη μέλους, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να του απαγορεύσει τη συμμετοχή του σε αθλητικές
εκδηλώσεις του Συλλόγου ή

άλλων συλλόγων προσωρινώς για διάστημα

μέχρι ενός έτους ή μονίμως, οπότε του δίνει ελεύθερη μεταγραφή για
σωματείο της επιθυμίας του στη 1η μεταγραφική περίοδο.
3) Στα μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής: απαλλαγή από τα
καθήκοντα τους και αναπλήρωση από τον πρώτο επιλαχόντα. Επαναφορά
στη θέση τους μόνο αν απαλλαγούν ή τιμωρηθούν με επίπληξη.

Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου, το
οποίο αποφασίζει οριστικά και ανέκκλητα, στις περιπτώσεις που δεν
προβλέπεται από το παρόν υποχρέωση έγκρισης ή δυνατότητα προσφυγής
ενώπιον της Γ.Σ., αφού προηγουμένως κληθεί το μέλος από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. να απολογηθεί εγγράφως μέσα σε 10 ημέρες από τότε που έγινε γνωστό
στο Δ. Σ. το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε αυτό και εξεταστούν όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία. Το μέλος έχει υποχρέωση να απολογηθεί εντός
τριημέρου, μπορεί όμως η προθεσμία αυτή να παραταθεί κατόπιν αιτήσεως
του προς το Δ.Σ. για λόγους ανωτέρας βίας. Η διαδικασία πρέπει να
ολοκληρωθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να ξεπερνά
τους δύο μήνες.
Το μέλος που τιμωρείται με προσωρινή διαγραφή μπορεί να προσφύγει στην
πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. που τυχόν έχει προγραμματιστεί ή να ζητήσει
εγγράφως την σύγκληση της από το Δ.Σ. το οποίο είναι υποχρεωμένο να την
συγκαλέσει εντός δέκα πέντε (15) ημερών, εφόσον δεν υφίστανται λόγοι
ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν παράταση της ανωτέρω προθεσμίας,
από τότε που έλαβε την προς τούτο αίτηση του μέλους.
Η Γ.Σ. αφού ακούσει το Δ.Σ. και το προσφεύγον μέλος και εκτιμήσει το
αποδεικτικό

υλικό,

αποφαίνεται

τελεσίδικα

με

την

πλειοψηφία

που

προβλέπεται κατωτέρω για την οριστική διαγραφή μέλους.
Όπου η προβλεπόμενη ποινή είναι η οριστική διαγραφή από τα οικεία μητρώα
μελών, το ίδιο το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση από το παρόν να υποβάλλει προς
έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. την απόφαση του για
οριστική διαγραφή μέλους του σωματείου. Η Γ.Σ. επιλαμβάνεται του θέματος
ακόμη και εκτός ημερησίας διατάξεως και πριν από κάθε συζήτηση άλλου
θέματος και αποφαίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Το μέλος που η ποινή οριστικής διαγραφής
αποφασίστηκε από την Γ.Σ. δεν μπορεί να ξαναγίνει μέλος.
Την ιδιότητα των ταμειακά εντάξει μελών έχουν τα μέλη που δεν οφείλουν
συνδρομές και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της τελευταίας περιόδου.

Μόνη η ιδιότητα των ταμειακά εντάξει μελών επιφυλασσομένων και των
λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος. καταστατικού, δίνει το δικαίωμα στο
μέλος να ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγει και να εκλέγεται στο
Δ. Σ.
Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη των εργασιών της
Γ.Σ., ποτέ όμως κατά τη διάρκεια της ή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Με
ευθύνη του ταμία συντάσσεται και παραδίνεται στον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών, μόλις κηρύξει αυτός την
έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Μέλος που έχει διαγραφεί (όχι
συνεπεία επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής διαγραφής) δύναται να
επανεγγραφεί οποτεδήποτε με απόφαση του Δ. Σ, αφού προηγουμένως
καταβαλει τυχόν οφειλές του οπότε ανακτά όλα τα δικαιώματα του εκτός αν
διαγραφεί για δεύτερη φορά για οποιαδήποτε αιτία οπότε το Δ. Σ. έχει την
διακριτική ευχέρεια ή να το διαγράψει δια παντός ή να το επανεγγράψει χωρίς
όμως το μέλος αυτό να έχει δικαίωμα ψήφου για ένα έτος από την
επανεγγραφή του.Μέλη που εξέρχονται του σωματείου με αίτηση τους ή
κατόπιν αποβολής τους κανένα δικαίωμα δεν έχουν στην περιουσία αυτού.
Αυτοδικαίως παύουν να είναι μέλη και διαγράφονται από τα μητρώα τα μέλη
α) Όταν πεθάνουν
β) Όταν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή διαγραφής,
γ) Όταν καθυστερούν τις συνδρομές δύο (2) τουλάχιστον περιόδων και
δ) Όταν διαλυθεί το σωματείο.
Κατ' εξαίρεση δεν διαγράφονται από μέλη του σωματείου καθαρά για λόγους
επιείκειας, όσοι κωλύονται προσωρινά να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως μέλη του
σωματείου όταν κωλύονται λόγω της εργασίας τους που τους υποχρεώνει να
βρίσκονται μακριά της έδρας του σωματείου ή εκτελούν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή είναι ασθενείς και σε κάθε περίπτωση το κώλυμα δεν διαρκεί
μακρότερον του εξαμήνου.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Πόροι του σωματείου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές, τις ετήσιες ή εθελοντικές ή
έκτακτες εισφορές των μελών
β) Οι κρατικές, δημοτικές, ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
γ) Οι δωρεές, από νομικά ή φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις ή τα κληροδοτήματα και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη που
προβλέπεται από το παρόν και το Νόμο 2725/1999 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου
ε) Τα δικαιώματα συμμετοχής των αθλητών στους αγώνες
στ) Έσοδα από την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδρομών, χορών ή
άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
ζ) Έσοδα από τοποθέτηση διαφημίσεων στις σελίδες των εκδόσεων του
σωματείου ή και σε άλλα έντυπα.
2. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται ή με οποιοδήποτε τρόπο
μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.
3. Η διάθεση κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης
απόφασης του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά υπέρ των σκοπών του.
4. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες
δεσμευτικές που αντιβαίνουν τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου συμπίπτει με το οικονομικό έτος ήτοι
από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
Κάθε χρόνο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει συνταχθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβληθεί για έγκριση στην γενική Συνέλευση ο
προϋπολογισμός του σωματείου για το επόμενο

έτος, στον οποίο

αναγράφονται λεπτομερώς τα έσοδα, τα έξοδα και οι εν γένει προβλεπόμενες
δαπάνες αυτού.
Με τον ίδιο τρόπο συντάσσονται και υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση ο απολογισμός και ισολογισμός της όλης διαχείρισης του
σωματείου. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του
αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία,
καθώς και τα

δικαιολογητικά

που

συνοδεύουν τον προϋπολογισμό,

απολογισμό και τον ισολογισμό.
Το σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της
διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων ο οποίος υποβάλλεται στην
αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μαζί με τον απολογισμό
και τον ισολογισμό. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που το σωματείο λάβει
συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική
χιλιάδων (3.000) ευρώ

μπορούν οι

και έκτακτη,

μικρότερη των τριών

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, να

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αντί απολογισμού, στην
οποία να αναφέρουν ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς
σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκε.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ- ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία του
σωματείου δύναται να ρυθμιστούν με εσωτερικό κανονισμό, που θα συνταχθεί
από ειδική επιτροπή εκλεγμένη από τακτική Γ. Σ και θα υποβληθεί από αυτήν,
στην αμέσως επόμενη από την επιλογή της Γενική Συνέλευση.
Ο κανονισμός δεν πρέπει να αντιστρατεύεται τις διατάξεις του καταστατικού
και του Νόμου.
2. Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία τα οποία πριν από τη
χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο:
α) Πρωτόκολλο εισερχομένων- εξερχόμενων εγγράφων
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Βιβλίο εσόδων -εξόδων
ε) Μητρώο Μελών
στ) Βιβλίο Μητρώου συνδρομητών και Χορηγών
ζ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
η) Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.
Το σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη αυτού
(Φυσικά πρόσωπα) που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα από το Νόμο
προσόντα, έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, ασκούν τα
πολιτικά τους δικαιώματα, άνευ διακρίσεως φύλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Εφόρους.
Για να εκλεγεί κάποιος στα διοικητικά όργανα του σωματείου, υποχρεούται σε
υποβολή αιτήσεως υποψηφιότητας προς το Δ.Σ, εφόσον έχει συμπληρώσει
ένα έτος τουλάχιστον, ως μέλος του σωματείου, εκτός εάν ο από συστάσεως
χρόνος είναι βραχύτερος, οπότε ο υποψήφιος πρέπει να είναι ιδρυτικό μέλος
του σωματείου.
Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την γενική
Συνέλευση, με τριετή (3ετή) θητεία, σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο,
συγκροτείται δε σε σώμα παρόντων όλων των εκλεγέντων μελών αυτού, εντός
10 ημερών από την εκλογή τους, μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρεία
του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, το
Προεδρείο και τα λοιπά μέλη αυτού.
Τυχόν υπάρχοντες υποψήφιοι πλέον των πρώτων επτά, θεωρούνται κατά τη
σειρά που έλαβαν στην ψηφοφορία, ως αναπληρωματικά μέλη, για την

περίπτωση που παραιτηθούν κάποια από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν αυτά το 1/3 των τακτικών
μελών του Δ. Σ.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για κάθε υπόθεση του
σωματείου που δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής
συνέλευσης.
Έχει την διοίκηση του συλλόγου, ενεργεί όλες τις πράξεις εκείνες οι οποίες
τείνουν στην επιδίωξη και την εκτέλεση με τον επωφελέστερο τρόπο, του
σκοπού του σωματείου.
Επιμελείται της εξευρέσεως πόρων, της πιστής εφαρμογής των όρων του
παρόντος, των περί σωματείων διατάξεων και των αποφάσεων της Γ.Σ. και
επίσης της συνετούς διαχειρίσεως και συντηρήσεως της περιουσίας του
σωματείου.
Προπαρασκευάζει τις Γ.Σ. και τα εισακτέα σε αυτές θέματα, εισηγείται αυτά και
διαβάζει τις προς αυτήν υποβαλλόμενες αιτήσεις που χρήζουν συζητήσεως ή
αποφάσεως από την Γ. Σ. και τα λοιπά έγγραφα.
Συντάσσει επίσης κάθε χρόνο τον Διοικητικό και Οικονομικό προϋπολογισμό
και τον υποβάλλει κατόπιν σχετικής εισηγήσεως για έγκριση στη Γ.Σ.,
όπως επίσης και τον απολογισμό και τον ειδικό απολογισμό.
Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου πλην της ακίνητης για την οποία
αρμόδια είναι η Γ.Σ.
Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του σκοπού του
σωματείου, μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους, τεχνικούς συμβούλους,
εκπαιδευτές και βοηθούς αυτών για τα διάφορα αθλητικά τμήματα του, καθώς
και συμβούλους επί πολιτιστικών θεμάτων από τα μέλη του σωματείου ή με
σύμβαση με μη μέλη του σωματείου.
Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται
όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που απουσίαζαν ή ήταν
παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ.

του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,

ανεξαρτήτων υπηρεσιών - έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες
συμβάσεις με οικονομικά ανταλλάγματα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα
τέκνα , τους γονείς και τα αδέρφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία
μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του
Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του
αρμοδίου δικαστηρίου. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις
προς το σωματείο από τα μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών
αναγκών.
Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. .είναι τιμητική και άμισθη.
Τα μέλη του Δ.Σ., με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εντολής του Α.Κ.,
ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες, ημεραργίες λόγω απασχόλησης τους στο
Δ.Σ δικαιούνται, εκτός από τα έξοδα μετακίνησης τους εκτός του τόπου της
μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο
σωματείο όπου στην περίπτωση αυτή τους καταβάλλονται έξοδα κινήσεως,
διαμονής και διατροφής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, καλούμενο από τον Πρόεδρο του
κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του η οποία αναφέρει τα εκάστοτε συζητούμενα
θέματα, τακτικά κάθε μήνα και εκτάκτως όσες φορές κρίνεται σκόπιμο από τον
Πρόεδρο ή υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση από τρεις (3) τουλάχιστον
συμβούλους.

Στην

τελευταία

αυτή

περίπτωση

ο

Πρόεδρος

είναι

υποχρεωμένος να καλέσει το συμβούλιο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από
της υποβολής της αιτήσεως και αν αυτός αμελεί ή αρνείται τότε το δικαίωμα
συγκλήσεως έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.
Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. για συνεδρίαση, η οποία επιδίδεται σε όλα
τα μέλη με επιμέλεια του γενικού Γραμματέα του σωματείου, το αργότερο
την προηγουμένη της συνεδρίασης, γίνεται δι' εγγράφου το οποίο αναγράφει
την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της συνεδριάσεως και τα υπό συζήτηση
θέματα.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει εν απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα
των απόντων εκτός αν άλλως ορίζεται επί ειδικών περιπτώσεων από το
παρόν ή τον εσωτερικό κανονισμό.

Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν
προσωπικά ζητήματα, οπότε είναι μυστικές και δεν μετέχουν σ' αυτές αυτοί
που πρόκειται να κριθούν ή υπάρξει σχετική απόφαση του Δ.Σ. για διεξαγωγή
μυστικής ψηφοφορίας.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών αυτού, εκτός αν άλλως ορίζεται επί ειδικών περιπτώσεων από το
παρόν ή τον εσωτερικό κανονισμό.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει περίπτωση
ειδικής δύναμης της ψήφου του Προέδρου.
3. Όσες φορές μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί (5) πέντε
συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με
απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του, αφού προηγουμένως ο απουσιάσας αποδεδειγμένα κληθεί
μετά την δεύτερη αδικαιολόγητη συνεχόμενη απουσία του να αναφέρει τους
λόγους της απουσίας του στο Δ. Σ. και αδρανήσει ή αδιαφορήσει να παράσχει
στο Δ.Σ. τις απαιτούμενες αναγκαίες εξηγήσεις μέσα σε εύλογο χρονικό
διάσημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε ημέρες.
Με την ίδια απόφαση το Δ.Σ. αναπληρώνει το μέλος που εξέπεσε του
αξιώματος

του

με

τον

πρώτο

κατά

σειρά

εκλογής

του

διαθέσιμο

αναπληρωματικό μέλος.
Σε περίπτωση που μένουν ενεργοί μόνο τρεις σύμβουλοι, το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει την παραίτηση του και να
προκηρύξει εκλογές μέσα σε ένα (1) μήνα.

4.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου του

προέδρου, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά εντός το πολύ δέκα ημερών, και εκλέγει
μεταξύ των άλλων μελών, το νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση
θανάτου, παραιτήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου του Αντιπροέδρου, του Γενικού
Γραμματέα και του Ταμία.
Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή
εκπτώσεως κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη που να

συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για την νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ.,
συγκαλείται υποχρεωτικά η Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον γενικό
Γραμματέα του σωματείου. Στην αρχή κάθε συνεδριάσεως διαβάζονται, και
επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης, εφόσον δεν επικυρώθηκαν
αυτά κατά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά μετά την επικύρωση τους υπογράφονται από όλα τα παρόντα
μέλη του Δ. Σ.
ΑΡΘΡΟ 13-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο ενώπιον πάσης
Αρχής και παντός δικαστηρίου, στις δικαστικές και εξώδικες αυτού σχέσεις, με
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανακοινώνει όμως πάντοτε όλες τις
ενέργειες του στο Δ.Σ. και ιδίως όταν έχει ενεργήσει σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις και για να αποτραπεί μεγάλη βλάβη του σωματείου, χωρίς την
προηγούμενη γνώμη και συναπόφαση των λοιπών μελών του Δ. Σ.
Καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτών,
κηρύσσει την έναρξη και λήξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., ανακοινώνει τα
συμβάντα της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ., δίνει και αφαιρεί το λόγο από
τα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση παρεκτροπής από τα όρια του καλώς
εννοούμενου διαλόγου και της ευσχημοσύνης, θέτει τα τιθέμενα ζητήματα σε
ψηφοφορία.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις των Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και
σε συνεργασία με τον γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων του Δ. Σ. και των Γ. Σ.
Λογοδοτεί στις Γ. Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
Υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και με τον
ταμία τα χρηματικά εντάλματα, για ποσό μεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων
Ευρώ (1500 ΕΥΡΩ) και ενεργούν από κοινού ή κεχωρισμένα εισπράξεις και
αναλήψεις χρημάτων που έχουν κατατεθεί στο όνομα του σωματείου.
Επαγρυπνά για την κανονική και σύννομη λειτουργία του σωματείου και την
πιστή εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού και την
επιδίωξη των σκοπών του σωματείου.

Ελέγχει τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα.
Επιβλέπει για τη σωστή λειτουργία των αθλητικών τμημάτων του σωματείου.
Αποφασίζει εκτάκτως αν κρίνει ότι από καθυστέρηση κινδυνεύουν τα
συμφέροντα του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου
απουσιάζουν

ή

κωλύονται

να

εκτελέσουν

τα

καθήκοντα

τους,

αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες και
δικαιοδοσίες τους.
Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντα αυτού εκτελεί το
μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο μερικές από τις
αρμοδιότητες του.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας, προΐσταται και διευθύνει το γραφείο του σωματείου,
διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων
εγγράφων, συντάσσει και προσυπογράφει μετά του προέδρου κάθε
εξερχόμενο έγγραφο του σωματείου και τα εντάλματα πληρωμών, τηρεί τα
μητρώα μελών, τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το
Αρχείο, φυλάσσει την σφραγίδα και τα αποστελλόμενα στο σωματείο
έγγραφα, τα οποία αναγιγνώσκει και συντάσσει τις προς αυτά απαντήσεις,
συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εκάστης
διαχειριστικής περιόδου, παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία των εργασιών
του σωματείου και συντρέχει τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. εις την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Εισηγείται και είναι υπεύθυνος εν γένει για
την διεκπεραίωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός
Γραμματέας , που αρμοδιότητα και καθήκον του είναι να τον βοηθάει στην
εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,
τηρεί το Αρχείο του σωματείου και γενικά βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στα
καθήκοντα του.
ΑΡΘΡΟ 17-ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων και κάθε τι άλλο απαραίτητο από το
Νόμο. Κρατά πάντα ενημερωμένο το ταμείο για το οποίο ευθύνεται
προσωπικά όπως επίσης και για κάθε γενόμενη δαπάνη κατά παράβαση του
Νόμου του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ.
Εισπράττει βάση διπλοτύπων αποδείξεων τις οποίες συνυπογράφει και ο
Πρόεδρος, τις συνδρομές των μελών, τις έκτακτες εισφορές και ό,τι έσοδο
περιέχεται στο ταμείο. Ενεργεί τις πληρωμές βάσει χρηματικών ενταλμάτων,
από μόνος του μέχρι του ποσού των 1.500 Ευρώ, ενώ με την υπογραφή του
Προέδρου, για ποσό μεγαλύτερο του ανωτέρω, αναγράφοντας στα εντάλματα
πάντοτε και τον αριθμό της αποφάσεως του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η
σχετική δαπάνη.
Υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Δ.Σ. το ταμείο του σωματείου για
έλεγχο, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο, υποβάλλει στο Δ.Σ. σύντομη μεν ανά
εξάμηνο έκθεση περί της καταστάσεως του ταμείου και αναλυτική με
καταστάσεις ταμιακής κίνησης οι οποίες περιέχουν αναλυτικά τα έσοδα και τα
έξοδα του σωματείου και τα σχετικά δικαιολογητικά, στο τέλος εκάστοτε
διανυόμενου έτους.
Υποχρεούται επίσης να καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Ταμιευτήριο
τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό που θα ορίζει το Δ.Σ.,
ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες, τα δε κατατεθέντα ποσά
αναλαμβάνονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία από κοινού ή κεχωρισμένα ή
άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ., κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ.
Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Δ. Σ.
για τυχόν καθυστερούμενες οφειλές προς το ταμείο.

Συντάσσει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό
και τον ισολογισμό του σωματείου.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το μέλος του Δ. Σ. που θα
υποδείξει ο ίδιος και θα εγκρίνει το Δ.Σ. ή θα αποφασίσει το Δ. Σ.
ΑΡΘΡΟ 18-ΕΦΟΡΟΣ
Με πράξη του Δ.Σ. διορίζονται οι Έφοροι των τριών κλάδων άθλησης
(Αυτοκινήτου, Μοτοσικλέτας, Καρτ).
Ο έφορος υλικού φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση, και γενικά
για την διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού για την διεξαγωγή των
αγώνων, προπόνησης και λοιπών εκδηλώσεων του σωματείου.
Παρακολουθεί την εν γένει ζωή των αθλητών και την αγωνιστικότητα τους και
αναφέρει στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. σχετικά.
Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία του Δ.Σ. που
τους όρισε, είναι ελεύθερα ανακλητοί, και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις
τους ορίζονται με την πράξη διορισμού τους.
Τον έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει αυτός που θα ορισθεί από το
Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 19-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Οι Σύμβουλοι δύνανται να ορίζονται από τα μέλη του Σωματείου και εκτελούν
τα ειδικά καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε
τριμελή επιτροπή από τα μέλη του σωματείου τα οποία δεν μπορούν να είναι
μέλη του Δ.Σ. ή να συγγενεύουν με αυτά μέχρι και του τρίτου βαθμού, και δύο
αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή
Δ.Σ. και για ίση θητεία με αυτό.
Συγκροτείται σε σώμα όπως και το Δ.Σ., μέσα στην ίδια προθεσμία και
σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου τακτικού μέλους αυτής, την κενή θέση
καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος που έχει συγκεντρώσει τους
περισσότερους ψήφους.
Αν παραιτηθεί ή πεθάνει ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας αυτής, μόλις
συμπληρωθεί η θέση, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα για την εκλογή νέου
Προέδρου ή Γραμματέα εκ των μελών της.
Σε όλες τις περιπτώσεις εξαντλείται η θητεία τους και ποτέ δεν αρχίζει
καινούρια.
Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών
της

και

σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτή, τότε μετά από τρεις

ψηφοφορίες υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα την διαφωνία του.
Η εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ. Σ. και του
Ταμία και ιδιαίτερα, αν συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του
Καταστατικού, ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και δικαιούται να εξετάζει όποτε θέλει,
παρουσία του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένου μέλους αυτού, το Αρχείο, τα πρακτικά,
τα διάφορα έγγραφα, τα βιβλία και το Ταμείο του σωματείου.
Συντάσσει την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. την οποία υποβάλλει στη Γ.Σ.
Η έκθεση της Ε.Ε. κατατίθεται σε αντίγραφο, (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την
ετήσια Γ.Σ. στο Δ.Σ. και κατά τη συνεδρίαση αυτού την διαβάζει ένα μέλος
αυτής.
Σε περίπτωση που η Ε.Ε. κατά τον έλεγχο της διαπιστώσει παρανομίες της
Διοικήσεως του σωματείου, δικαιούται να ζητήσει μέσω του Δ.Σ. την σύγκληση
έκτακτης Γ.Σ., το δε Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να την συγκαλέσει μέσα σε δέκα
πέντε ( 15) ημέρες το αργότερο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 21 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο Διοικητικό όργανο του σωματείου και είναι
αρμόδια να αποφασίσει για κάθε θέμα.
Αποτελείται από μέλη του σωματείου.
Διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

Συνέρχεται τακτικά, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, για την
έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς, και μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου για την έγκριση του απολογισμού και
ισολογισμού του σωματείου, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. και κάθε τρίτο
χρόνο διενεργεί τις αρχαιρεσίες του σωματείου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και
Ε.Ε.
Συνέρχεται εκτάκτως
α) όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.,
β) σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικών ποινών όπου χρειάζεται η έγκριση
της Γ. Σ. ή σε όσες περιπτώσεις λειτουργεί η τελευταία σαν δευτεροβάθμιο
όργανο,
γ) όταν το ζητήσει με αίτηση του το 20% τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει
μελών, οπότε και καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης,
δ) όταν ανακύπτουν θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και κρίνει αυτό
αναγκαίο η Ε.Ε. μετά από απόφαση της που έλαβε παμψηφεί - στην έκτακτη
αυτή γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος της Ε.Ε. και
ε) όταν τα μέλη του Δ.Σ. μειωθούν κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν
αναπληρωματικά μέλη.
ΑΡΘΡΟ 22 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.
Στην τακτική Γ.Σ. που συνέρχεται, διαβάζεται η εισήγηση του Δ.Σ. επί του
προϋπολογισμού του σωματείου, διαβάζεται η έκθεση της Ε.Ε. σχετικά με τον
οικονομικό απολογισμό του σωματείου, λογοδοτεί το Δ.Σ. για τις πράξεις και
τις εν συνόλω ενέργειες του, γίνεται διοικητικός και οικονομικός έλεγχος
σχετικά με την όλη δράση του αυτή, κριτική των πεπραγμένων του Δ. Σ. και
ακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι αυτών.
Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια για να απαλλάσσει το Δ.Σ. από πάσης
ευθύνης, την τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού
και την λήψη αποφάσεως περί της διαλύσεως του σωματείου.
Επίσης έχει δικαίωμα να παύει τα όργανα της Διοίκησης για σπουδαίους
λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα
να ασκήσουν την τακτική διαχείριση. Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή
μέλους του Σωματείου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τακτική Γ.Σ. ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου και
αποφασίζει για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του σωματείου και
δεν αντίκειται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.
Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.
Εκλέγει το Δ.Σ. του Σωματείου, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική.
ΑΡΘΡΟ 23-ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ήμισυ
συν ένα από τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει και αποφασίζει νόμιμα, εκτός
εξαιρέσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό
κανονισμό, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών που είναι ταμειακά
εντάξει και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό συν ένα
(απόλυτη πλειοψηφία).
Ειδικά η απόφαση για έκπτωση του Δ.Σ. λαμβάνεται με τα 3/4 του αριθμού
των παρόντων που βρίσκονται σε απαρτία (1/2+1).
ΑΡΘΡΟ 24 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.
Οι τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με πρόσκληση του Δ.Σ., που
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σωματείου δέκα πέντε ημέρες
πριν από

την ημέρα της συνέλευσης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο

και τον γενικό Γραμματέα ή ανακοινώνεται στα μέλη ταχυδρομικώς ή με κάθε
δυνατό τρόπο.
Στις προσκλήσεις αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος, η ώρα, το εάν είναι η
πρώτη, δεύτερη κ.λ.π., τακτική ή έκτακτη και τα θέματα της ημερησίας
διάταξης της Γ.Σ. Η συνέλευση γίνεται σε κτίριο που βρίσκεται στην έδρα του
σωματείου και σε ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, για να μπορούν να συμμετέχουν
όλα τα μέλη.
Απόφαση για θέμα που δεν έχει γραφτεί στην πρόσκληση είναι άκυρη εκτός
αν παρίστανται και συναινούν όλα τα με δικαιώματα ψήφου, οικονομικά
τακτοποιημένα μέλη του σωματείου.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. αναβάλλεται και πραγματοποιείται κατόπιν
προσκλήσεως με τα ίδια θέματα, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης
εβδομάδας, και θεωρείται ότι έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.
ΑΡΘΡΟ 25 - ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή
δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το
καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή
μομφής προς το Δ. Σ. ή για αρχαιρεσίες, ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων
μελών, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική, με απόλυτη πλειοψηφία των
παρευρισκομένων ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου.
Σε όλες τις Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και τα πρακτικά τα τηρεί ο Γ.
Γραμματέας, εκτός εάν τα θέματα είναι: οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, ή λογοδοσία και η παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση. Στις περιπτώσεις αυτές αμέσως μετά την
διαπίστωση της απαρτίας εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. που διευθύνει τις
εργασίες της συνέλευσης και ο Γραμματέας αυτής, με φανερή ψηφοφορία,
από τα μέλη που δεν μετέχουν στην απερχόμενη Διοίκηση ή δεν θέτουν
υποψηφιότητα για το νέο Δ. Σ. και στην περίπτωση των αρχαιρεσιών
εκλέγεται επιπρόσθετα με τον ίδιο τρόπο και τριμελής εφορευτική επιτροπή.
Απαγορεύεται κατά τις εργασίες της Γ.Σ .κάθε συζήτηση για πολιτικά και
προσωπικά θέματα. Οι παραβάτες αποβάλλονται από την συνέλευση.
Σε περίπτωση ορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου από το Πρωτοδικείο, αυτός
εκτελεί χρέη προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ.
Καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ. στις περιπτώσεις που δεν
επιτρέπεται να τα εκτελέσουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.
ασκούν τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο μέλη του σωματείου.
Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει την απαρτία, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της Γ.Σ.
και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με
βάση τον κατάλογο αυτό, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.
Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που
δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει το δικαίωμα να αφαιρεί
το λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλλει από την
αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της
Γ.Σ.
Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης ή όποιο άλλο
θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνέλευσης και επιτρέπεται δια του
παρόντος η ψηφοφορία.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και
τον Πρόεδρο αυτής.
Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις εργασίες της Γ.Σ. υποβάλλονται γραπτά στον
Πρόεδρο της Γ.Σ. που αποφαίνεται οριστικά για το βάσιμο ή μη της ένστασης.
ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και Ε.Ε. γίνονται κάθε τρία (3)
χρόνια, μόλις λήξει η θητεία τόσο του απερχόμενου Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε.,
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους εφόσον αυτό είναι δυνατό,
προπαρασκευάζονται από το υπάρχον Δ.Σ. και γίνονται με μυστική
ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο γράφονται με απόλυτη
αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων σε δύο πίνακες,
ένα με τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και έναν με τα ονόματα
των υποψηφίων για την Ε.Ε. Για την εκλογή του Δ.Σ. κάθε μέλος έχει δικαίωμα
να βάλει μέχρι και εννιά (9) σταυρούς προτίμησης.
Για την εκλογή της Ε.Ε. κάθε μέλος έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι τρείς (3)
σταυρούς προτίμησης.
Υπεύθυνη των εκλογών είναι η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται με
φανερή ψηφοφορία.
Για να ανακηρυχθεί ένα μέλος του σωματείου υποψήφιος για το αξίωμα του
μέλος του Δ. Σ. ή της

Ε.Ε. υποβάλλει αίτηση αυτοπροσώπως προς τον

Πρόεδρο του Δ.Σ. προ πέντε τουλάχιστον ημερών από την τακτική Γ. Σ.

Εφόσον ματαιωθεί η Γ. Σ. δηλώσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές πέντε ημέρες
πριν την επαναληπτική Γ. Σ.
Υποψηφιότητες για τις εκλογές υποβάλλονται

μέχρι τη

12η πρωινή της

προηγούμενης ημέρας της πρώτης Γ.Σ., με σχετική γραπτή δήλωση προς τον
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ. Σ καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων τον οποίο αναρτά μετά το τέλος
του χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων στο γραφείο του σωματείου.
Επιτρέπεται η ψήφος δι' αλληλογραφίας εφόσον ο ειδικός φάκελος, μέσα στον
οποίο ο εκλογέας θα τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο, είναι σφραγισμένος με την
σφραγίδα του σωματείου και μονογραφημένος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Οι
δι' αλληλογραφίας φάκελοι πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του Γραμματέα
του Δ.Σ. μέχρι την 12η νυχτερινή, μία (1) ημέρα πριν την τέλεση
εκλογών,

ο οποίος και τους παραδίδει

των

στην Εφορευτική Επιτροπή πριν

ξεκινήσει η ψηφοφορία των παρόντων μελών.
ΑΡΘΡΟ 28 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μετά το πέρας της λογοδοσίας της απερχόμενης Διοίκησης και των
ενδεχόμενων αγορεύσεων των μελών, η Γ.Σ αποφασίζει για την έναρξη της
ψηφοφορίας, τον καθορισμό του χρόνου περατώσεως της και εκλέγει με
φανερή ψηφοφορία τριμελή εφορευτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικά
μέλη για να διευθύνει την ψηφοφορία.
Ο ειδικός φάκελος μέσα στον οποίο ο εκλογέας θα τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο
πρέπει να είναι σφραγισμένος με την σφραγίδα του σωματείου και
μονογραφημένος από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Εάν μετά την πάροδο της καθορισμένης για την περάτωση της ψηφοφορίας
ώρας δεν ψήφισαν παρόντα μέλη, η ψηφοφορία παρατείνεται με απόφαση
της Εφορευτικής Επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά.
Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια οποιωνδήποτε διαστάσεων στα
οποία τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων γράφονται με οποιοδήποτε τρόπο.
Για την διαλογή των ψηφοδελτίων συντάσσεται πρακτικό από την Εφορευτική
Επιτροπή, στο οποίο γράφονται
1) Ο αριθμός των ψηφισάντων,
2) Τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια,

3) Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. με τους
σταυρούς που πήραν και
4) Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που τυχόν προβλήθηκαν πριν, κατά
τη διάρκεια και μετά το πέρας της ψηφοφορίας.
Οι πρώτοι εννιά (9) εκλέγονται κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που
πήραν.Οι πρώτοι 2 επιλαχόντες θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη.
Με πρόσκληση του υποψηφίου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης καλούνται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εκλογής ,
τα μέλη που εκλέχτηκαν για να συγκροτηθούν σε σώμα. Με μυστική
ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ειδ.
Γραμματέας και ο Ταμίας.
Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα, το σωματείο διοικείται από το προηγούμενο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Ως Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, μπορεί να οριστεί δικαστικός
αντιπρόσωπος ή νομικός, ο

οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο του

Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου, εφόσον κρίνει ο τελευταίος αναγκαία
την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου στις αρχαιρεσίες.
Για τον ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου για αρχαιρεσίες στο σωματείο
απαιτείται αίτηση του Δ.Σ ή είκοσι τουλάχιστον μελών του αρμοδίως.
ΑΡΘΡΟ 29 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου για την
λήψη της οποίας απαιτείται η παρουσία του μισού συν ένα (1/2+1)
τουλάχιστον από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου ταμειακά εντάξει μέλη του και
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων
2) Αν τα μέλη του σωματείου μειωθούν κάτω των είκοσι (20) και
3) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
θέτει το άρθρο 105 του Α. Κ.
Η περιουσία του σωματείου, κατόπιν εκκαθαρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις
του Α. Κ και του Ν. 2725/1999 όπως αυτός ισχύει, μετά την διάλυση του

περιέχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών
σκοπών.
ΑΡΘΡΟ 30 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος
Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Α.Κ., δηλαδή με
απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών, και σε περίπτωση
επανάληψης του πενήντα τοις εκατό και η όποια απόφαση χρειάζεται τα τρία
τέταρτα (3/4) των ψήφων των παρόντων για να γίνει δεκτή.
Τέτοια πρόταση δεν μπορεί να γίνει στη διάρκεια της θητείας του 1ου
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν το αποφασίσει παμψηφεί το Διοικητικό
Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 31 - Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα, η οποία είναι κυκλική και περιμετρικά
αποτυπώνεται η επωνυμία του σωματείου «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» με κεφαλαία γράμματα στην ελληνική
γλώσσα, στο εσωτερικό δε αυτής υπάρχει μικρότερος δίσκος, όπου
απεικονίζεται σταυρός και στην οριζόντια γραμμή του εμφανίζονται τα
κεφαλαία γράμματα «ΑΣΜΑ», πλαισιώνεται δε δεξιά και αριστερά από κλαδί
δάφνης που σμίγει στο κάτω μέρος.
ΑΡΘΡΟ 32
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ή για το
οποίο υπάρχει ασάφεια, θα ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα
με τα άρθρα 78-106 Α.Κ, ως επίσης το Ν. 2725/1999 με τις τυχόν
τροποποιήσεις του, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 33
Αυτό το καταστατικό που περιέχει 33 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη
του Συλλόγου και θα ισχύσει από την εγγραφή της τροποποίησης του στα
βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

ΚΗΦΙΣΙΑ

23 ΜΑΙΟΥ
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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