
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ   ΕΝΩΣΗ   ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ   ΑΘΛΗΤΩΝ» (Π.Ε.Π.Α.) 

 

Το Καταστατικό του Σωματείου με την ανωτέρω επωνυμία, τροποποιήθηκε 

κατόπιν νομίμου και δη ομοφώνου, αποφάσεως των μελών του κατά την 

έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.2.2014, με την προσθήκη νέων και την 

κατάργηση  παλαιών άρθρων, το δε κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής: 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Επωνυμία, έδρα 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών» 

(Π.Ε.Π.Α.) με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.  

 

Άρθρο 2 

Σκοποί του Σωματείου 

Οι σκοποί του σωματείου είναι: 

α) Η επίτευξη επαφής μεταξύ των φίλων του αθλήματος της ποδηλασίας 

γενικότερα και ειδικότερα μεταξύ όλων των παλαιμάχων και βετεράνων του 

αθλήματος όλης της χώρας, 

β) Η διαρκής προσπάθεια επαφής και συνεννόησης μεταξύ όλων των 

παλαιμάχων και βετεράνων του αθλήματος, ατομικά, ανεξαρτήτως αθλητικού 

σωματείου του οποίου τυχόν είναι μέλη, για την προώθηση και προάσπιση 

κοινών συμφερόντων και δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας και του 

αθλητικού πνεύματος, 

γ) Η άνοδος και προώθηση του αθλήματος της ποδηλασίας και ιδίως της 

επίσημης κατηγορίας των παλαιμάχων της ποδηλασίας, σε όλη τη χώρα, και η 

συνεργασία και από κοινού προσπάθεια με άλλα παρόμοια σωματεία στην 

Ελλάδα και η ηθική και κάθε άλλου είδους βοήθεια και συμπαράσταση στις 

οργανωμένες ομάδες του αγωνίσματος, 
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δ) Η διοργάνωση αγώνων ποδηλασίας με συμμετοχή μελών του και αθλητών 

όλων των κατηγοριών με ή χωρίς δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Ποδηλασίας,  

ε) Η εποπτεία, διαχείριση και διοργάνωση ποδηλατικών εκδηλώσεων μη 

ανταγωνιστικού χαρακτήρα, όπως εκδηλώσεις ποδηλατικού τουρισμού, εκδρομές 

ή / και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

στ) Η ενθάρρυνση και δημιουργική παρέμβαση για την διοργάνωση και 

συμμετοχή σε αγώνες, στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος και οι κανονισμοί των 

διεθνών και εθνικών αθλητικών αρχών και φορέων,  

ζ) Η συνεργασία με κρατικές και δημοτικές αρχές για την δημιουργία χώρων 

άθλησης για τα εγκεκριμένα, υπάρχοντα και μέλλοντα να δημιουργηθούν 

αθλητικά σωματεία του αγωνίσματος της ποδηλασίας, για την κατηγορία των 

παλαιμάχων ειδικότερα και για τις άλλες κατηγορίες, 

η) Η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο ποδηλασίας, δημοτική 

αρχή και εν γένει οργανωμένο φορέα, για τη διοργάνωση αγώνων και άλλων 

αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 

Άρθρο 3 

Μέσα επίτευξης των σκοπών του Σωματείου  

Τα μέσα επίτευξης των σκοπών του Σωματείου είναι:  

α) Η στενή συνεργασία τόσο μεταξύ των μελών του όσο και με τα άλλα 

ποδηλατικά ή αθλητικά και ομοειδή σωματεία υπό το πνεύμα αμοιβαίας 

κατανόησης, 

β) Η ενημέρωση των μελών, των αθλητών άλλων κατηγοριών ποδηλασίας και 

του κοινού για τους σκοπούς του Σωματείου και η δημιουργία κινήτρων για την 

άθληση τους, 

γ) Η προτροπή των αρμόδιων αρχών και η συνεργασία μαζί τους για την 

διοργάνωση αθλητικών αγώνων των σωματείων της ποδηλασίας και την 

δημιουργία χώρων άθλησης,  

δ) Η παράσταση και η άσκηση κριτικής προς προάσπιση των συμφερόντων των 

μελών του ενώπιον των αρμόδιων κρατικών και αθλητικών φορέων στις 

αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, 
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ε) Κοινωνικές εκδηλώσεις, εκδρομές παρακολούθησης αγώνων, συναντήσεις για 

εξύψωση του πνεύματος ευγενούς άμιλλας και αθλητικών πρότυπων, 

στ) Η προβολή εκδηλώσεων και επιτευγμάτων του Σωματείου με εκδόσεις 

βιβλίων, περιοδικών και με ανακοινώσεις στον ηλεκτρονικό, πολιτικό και αθλητικό 

τύπο,  

ζ) Η συνεργασία με τους πολιτιστικούς, εξωραϊστικούς, αθλητικούς συλλόγους και 

σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς, για την προάσπιση των συμφερόντων των 

παλαιμάχων ποδηλατών.  

 

Άρθρο 4 

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλος στο Σωματείο 

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν ανεξαρτήτως φύλου, αθλητές οι οποίοι 

ανήκουν στην κατηγορία των παλαιμάχων αθλητών ποδηλασίας ή είναι φίλοι του 

αθλήματος της ποδηλασίας, είτε κατοικούν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, 

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαπνέονται από φίλαθλα 

αισθήματα, από υγιείς αθλητικές αρχές και αγάπη προς το άθλημα της 

ποδηλασίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους σκοπούς του Σωματείου. 

 

Άρθρο 5 

Επίτιμα μέλη 

Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος, και δεν επιτρέπεται 

διάκριση των μελών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με ομόφωνη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε 

πρόσωπα που δεν είναι μέλη και έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο 

Σωματείο και υπέρ των σκοπών αυτού. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου 

και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου.  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία εγγραφής 

Εγγράφεται μέλος στο Σωματείο, όποιος πληροί τις κατ’ άρθρο 4 νόμιμες 

προϋποθέσεις, με αίτησή του η οποία συνοδεύεται από συστατική επιστολή δύο 

(2) μελών του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την καταβολή του 

δικαιώματος εγγραφής και της καθοριζόμενης χρηματικής συνδρομής για το έτος 
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εγγραφής του. Η εγγραφή εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η ιδιότητα 

μέλους αποκτάται από την καταχώρηση στα μητρώα του Σωματείου με επιμέλεια 

της Γραμματείας. Ένα έτος μετά από την εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου. Το δικαίωμα αυτό, 

αποκτάται από τα μέλη που κατά την συμπλήρωση του ενός έτους από την 

εγγραφή τους, ανήκουν ηλικιακά στην κατηγορία των Παλαιμάχων (Masters), ήτοι 

έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση απόρριψης της 

εγγραφής μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή 

του. 

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κάνει δεκτή την αίτηση εγγραφής, το υποψήφιο 

μέλος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική 

Συνέλευση που αποφασίζει με πλειοψηφία των 2 / 3  των παρόντων και διά 

εξουσιοδότησης παρισταμένων μελών. 

 

Άρθρο 7 

Αποχώρηση, τιμωρία, αποβολή, και διαγραφή μελών 

Τα μέλη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν από το Σωματείο, η δε αποχώρηση 

πρέπει να γνωστοποιείται στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου τρεις μήνες 

πριν την λήξη του ημερολογιακού έτος και ισχύει από το τέλος του ημερολογιακού 

έτους. 

Κάθε μέλος μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τιμωρηθεί ή να 

αποβληθεί από το Σωματείο, στην περίπτωση που : 

α) καθυστερεί την καταβολή της καθοριζόμενης χρηματικής συνδρομής του 

πέραν του έτους ή 

β) η γενική συμπεριφορά του είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου ή 

γ) η διαγωγή του είναι ανάξια μέλους του Σωματείου ή 

δ) απουσιάζει από τρείς συνεχόμενες γενικές συνελεύσεις του σωματείου, χωρίς 

αποδεδειγμένα σοβαρό λόγο και διαμένει σε απόσταση μικρότερη των πενήντα 

(50) χιλιομέτρων από τον τόπο που πραγματοποιείται η γενική συνέλευση. 

ε) για κάθε λόγο που θα είναι σημαντικός κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και ιδίως όταν δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Η τιμωρία ή αποβολή μέλους μπορεί να ζητείται ή να προτείνεται από κάθε άλλο 

μέλος και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναθέτει σε μέλος 

του να υποβάλει εμπεριστατωμένη εισήγηση προς το σώμα για την απόφαση 

τιμωρίας ή αποβολής του μέλους. Πριν την λήψη απόφασης, το Διοικητικό 

Συμβούλιο καλεί το καταγγελλόμενο μέλος για ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. 

Η απόφαση ανακοινώνεται, μετά από μη δημόσια διάσκεψη του σώματος, 

προφορικά στο παρόν υπό διαγραφή μέλος ή, σε περίπτωση απουσίας του κατά 

την απαγγελία της απόφασης, του γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή. 

 

Άρθρο 8 

Προσφυγή στην Γενική Συνέλευση  

ή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά της αποβολής 

Το μέλος που αποβάλλεται έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης 

αποβολής, εντός 30 ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης ή 

γνωστοποίησης σε αυτόν της αποβολής, στην αμέσως επόμενη της παρέλευσης 

της προθεσμίας τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 

των 3/4 για την επικύρωση ή μη της απόφασης. Την απόφαση αποβολής του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβάλει το μέλος 

που αποβάλλεται εντός της ίδιας προθεσμίας στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο.  

 

Άρθρο 9 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,  

δικαίωμα ψήφου  

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου έχει κάθε μέλος 

του Σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει με τους περιορισμούς και υπό τους 

όρους των άρθρων 5 και 6. Η συμμετοχή σε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης 

του Σωματείου για την λήψη αποφάσεων είναι υποχρεωτική. Το δικαίωμα ψήφου 

ασκείται αυτοπροσώπως.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Α΄  

Γενική Συνέλευση 

  

Άρθρο 10 

Διάκριση από τα άλλα όργανα 

Ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) που αποφασίζει 

για κάθε θέμα και υπόθεση γενικά, εκτός από αυτές που με το παρόν καταστατικό 

υπάγονται στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων. 

 

Άρθρο 11 

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως  

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως είναι:  

α) η γενική κατεύθυνση της δραστηριότητας του Σωματείου για την εκπλήρωση 

των σκοπών του, 

β) η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως και 

η εποπτεία και ο έλεγχος των οργάνων αυτών. Η Γ.Σ. έχει εξουσία παύσεως των 

ανωτέρω οργάνων, για σπουδαίο λόγο, με πλειοψηφία των 3 / 4  των μελών της, 

γ) η έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και επικύρωση ή μη των αποφάσεων 

αυτού, 

δ) η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και η απόφαση για τη διάλυση του 

Σωματείου με απόφαση των 3 / 4  των μελών της. 

 

Άρθρο 12 

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μέσα 

στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους και έκτακτα όταν αυτό το κρίνει αναγκαίο ή το 

ζητήσει το 1 / 3 των μελών του Σωματείου, με έγγραφη αίτηση που αναφέρει το 

θέμα προς συζήτηση. Στην τελευταία δε περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου συγκαλεί την Γ.Σ. υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή 

της αίτησης, χωρίς να εξετάσει τη σοβαρότητα του θέματος που αναφέρεται στην 

αίτηση.  
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Άρθρο 13 

Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση 

Τα μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να 

συμμετάσχουν στη Γ.Σ. με πρόσκληση ατομική ή και γενική στην ιστοσελίδα του 

Σωματείου ή με αναγγελία στον τύπο. Η αναγγελία και η πρόσκληση γίνεται 

τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνέλευσης. 

Στην πρόσκληση αναφέρονται: 

α) ημερομηνία, τόπος και ώρα συζήτησης,  

β) εάν η Γ.Σ. είναι τακτική ή έκτακτη,  

γ) τα θέματα που θα συζητηθούν. 

Στη συνέλευση πρέπει να συζητηθούν τα θέματα που αναφέρονται στην 

πρόσκληση με τη σειρά αναφοράς τους. Επιπλέον θέματα επιτρέπεται να τεθούν 

προς συζήτηση πριν την έναρξη της συνεδρίασης, μόνο αν το ζητήσει μέλος με 

αίτησή του προς το προεδρείο της Γ.Σ. (άρθρο 14), και υπάρξει η σύμφωνη 

γνώμη των 3 / 4  των παριστάμενων μελών.  

 

 

Άρθρο 14 

Προεδρία και γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γ.Σ. και διευθύνει τις 

εργασίες της. Πριν την έναρξη της συζήτησης η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή 

ψηφοφορία ένα μέλος της που μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού 

Συμβουλίου ασκεί καθήκοντα γραμματέως και συντάσσει τα πρακτικά της 

συζήτησης. Τα τρία αυτά μέλη συγκροτούν το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. 

Ο προεδρεύων τη συζήτηση φροντίζει για την τήρηση ευπρέπειας και τάξης κατά 

την συζήτηση και για τον αλληλοσεβασμό των μελών. Κατά την τακτική Γ.Σ. του 

πρώτου διμήνου του έτους λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προτού το 

προεδρείο της Γ.Σ. αναλάβει τη διεύθυνση της συζήτησης.  

 

Άρθρο 15 

Λήψη αποφάσεων 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών, εκτός αν ορίζεται 

ρητά ότι λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία 3 / 4 των μελών. Για την λήψη 
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απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή απόφασης διάλυσης του 

Σωματείου απαιτείται η πλειοψηφία των 3 / 4  των μελών. 

Η Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία, όταν παρίσταται το 1 / 2 των ταμειακώς εντάξει 

μελών. Η εκπροσώπηση απόντων μελών επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, καλείται, σύμφωνα με το 

άρθρο 13, νέα Γ.Σ. μέσα σε 10 μέρες από την ματαιωθείσα με τα ίδια θέματα, την 

ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση δε αυτή θεωρείται ότι υπάρχει 

απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών. Δεν επιτρέπεται 

εκ νέου συζήτηση και ψηφοφορία επί θεμάτων για τα οποία έχει λάβει απόφαση η 

Γ.Σ., αν δεν έχουν περάσει δυο έτη από αυτή. 

 
 

 

Άρθρο 16 

Μυστική ψηφοφορία, σταυροί 

Ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες ή την αποβολή μέλους είναι μυστική και 

τυχόν φανερή που διενεργηθεί, είναι άκυρη. Για κάθε άλλο θέμα, όπως η έγκριση 

της λογοδοσίας, η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά 

με ονομαστική κλήση ή ανάταση του χεριού. Η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες 

γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους 

υποψηφίους και αποκλείεται η υποψηφιότητα παρατάξεων με ξεχωριστό 

ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει έναν σταυρό σε κάθε 

υποψήφιο και συνολικά μέχρι 5 σταυρούς. Ως μέλη των οργάνων αναδεικνύονται 

με τη σειρά αυτών που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς. 

 
 

Άρθρο 17 

Ετήσιος έλεγχος πεπραγμένων  

Κατά τη Γ.Σ. του πρώτου διμήνου του έτους λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, 

υποβάλλει τακτικό οικονομικό απολογισμό (ισολογισμό) και απολογισμό 

πεπραγμένων, γνωστοποιεί την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

ανακοινώνει στη Γ.Σ. τον προϋπολογισμό του χρόνου που άρχισε. 
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Β΄  

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Άρθρο 18 

Σύνθεση 

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο 

εκλέγεται κάθε 2 χρόνια κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ., το πρώτο δίμηνο του έτους.  

 

Άρθρο 19 

Τιμητικό αξίωμα, διάρκεια θητείας 

Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και κανένα μέλος δεν δικαιούται 

αποζημίωση ή αμοιβή. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου 

της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο 

Σωματείο, μπορεί να καταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. έξοδα μετακίνησης, 

διαμονής και διατροφής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.  

 

Άρθρο 20 

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, διορισμός Γενικού Γραμματέα 

Μέσα σε 8 μέρες από την ημερομηνία των εκλογών το Δ.Σ. συγκαλείται από το 

μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε πρώτη συνεδρίαση, στην οποία 

εκλέγεται από τα μέλη του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία και με ξεχωριστή για το κάθε 

μέλος ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο βοηθός 

του, ο Ταμίας, ο βοηθός του και ο Έφορος υλικού. Εάν μέλος παραιτηθεί ή 

κωλύεται μόνιμα στην άσκηση των καθηκόντων του, καλείται, μετά από σχετική 

απόφαση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ., ο επόμενος επιλαχών από τον πίνακα 

ψηφοφορίας κατά σειρά επιτυχίας και το Δ.Σ. επανασυγκροτείται σε σώμα, κατά 

τα ανωτέρω.  

Η ιδιότητες του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα είναι 

ασυμβίβαστες μεταξύ τους (απαγόρευση διπλο/πολυθεσίας)  
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Άρθρο 21 

Κωλύματα για την εκλογή μέλους του Δ.Σ. 

Δεν μπορεί να εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. όποιος έχει καταδικαστεί για παράβαση 

των άρθρων 216, 375 και 376 του Ποινικού Κώδικα ή σε όποιον έχει επιβληθεί 

παρεπόμενη ποινή στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. 

 

Άρθρο 22 

Συνεδρίαση, λήψη αποφάσεων 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως, όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα 

μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία. Το Δ.Σ. συγκαλείται 

τακτικά κάθε εβδομάδα ή έκτακτα από τον Πρόεδρο με προφορική ή γραπτή 

πρόσκληση ή από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη πρόσκληση.  

Στην πρόσκληση ορίζεται η ακριβής ημέρα και ώρα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Σε 

περίπτωση παρέλευσης δύο συνεχών εβδομάδων, χωρίς να συγκληθεί κατά τα 

παραπάνω το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, τότε αυτό συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση 

τουλάχιστον τριών (3) μελών του. Εάν και μετά από αυτό δεν συγκληθεί το Δ.Σ. ή 

δεν έχει απαρτία, συγκαλείται εκ νέου με τον ίδιο τρόπο μέσα σε 10 ημέρες. Στην 

περίπτωση που και τότε δεν συγκαλείται ή δεν έχει απαρτία, συγκαλείται από τρία 

τουλάχιστον μέλη ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τουλάχιστον δέκα (10) μέλη του 

Σωματείου Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες με μοναδικό θέμα αρχαιρεσίες και εκλογή 

νέου Δ.Σ.  
 

 

 

Άρθρο 23 

Καθήκοντα, αρμοδιότητες 

Η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική.  

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να 

α) διευθύνει τις υποθέσεις του σωματείου και διαχειρίζεται την περιουσία του,  

β) προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση, 

γ) συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση πεπραγμένων, 

ισολογισμό και προϋπολογισμό του επομένου έτους,  

δ) διατηρεί βιβλία και διαχειρίζεται την αλληλογραφία, 

ε) ιδρύει εφορίες και να διορίζει εφόρους από τα μέλη του σωματείου, 

στ) προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την οποία δεν απαιτείται να αποφανθεί η 

Γενική Συνέλευση.  
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Άρθρο 24 

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου,  

αρμοδιότητες του Προέδρου 

Ο Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες 

του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω έκτακτου κωλύματος, αναπληρώνεται 

προσωρινά από τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε απουσίας αυτού, από τον 

Γενικό Γραμματέα. Κατά τις συνεδριάσεις ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται τα 

θέματα που θα συζητηθούν και μετά λαμβάνει το λόγο έκαστο των μελών. Μέλος 

του Δ.Σ. που δεν παρίσταται σε 4 συνεχόμενες συνεδριάσεις χάνει την ιδιότητα 

του μέλους Δ.Σ. και ακολουθείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 20 διαδικασία.  

Ο Πρόεδρος α) διευθύνει και εποπτεύει τις λειτουργίες του σωματείου, β) 

συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα κάθε φύσης έγγραφα 

του Σωματείου, καθώς και τα πρακτικά των Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφουν υποχρεωτικά και τα 

παρόντα στην συνεδρίαση μέλη, γ) εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων του 

Σωματείου και μονογράφει και αριθμεί τα βιβλία του Σωματείου, δ) υπογράφει τα 

χρηματικά εντάλματα, ε) εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και σε κάθε 

άλλη αρχή ή ορίζει, με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ., 

μέλος ή μέλη του Δ.Σ. που θα εκπροσωπούν το Σωματείο στα παραπάνω 

δικαστήρια ή αρχές. 

 

 

 

Άρθρο 25 

Καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τα εξής καθήκοντα : 

α) Τηρεί το αρχείο του Σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., 

β) φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου και επιμελείται της αλληλογραφίας, 

γ) προσυπογράφει τα πρακτικά, διπλότυπα, χρηματικά εντάλματα και κάθε 

εξερχόμενο έγγραφο, 

δ) τηρεί το μητρώο μελών, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων 

εγγράφων, τα βιβλία πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

 Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας, αναπληρώνεται από τον βοηθό του, 

όταν δε απουσιάζει και αυτός, από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. 



 

12 

Άρθρο 26 

Καθήκοντα Ταμία 

Ο Ταμίας φροντίζει, βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ, για τις εισπράξεις και τις 

πληρωμές του Σωματείου και υπογράφει τα σχετικά παραστατικά απόδειξης. 

Έχει την οικονομική διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου και είναι αστικά 

υπεύθυνος για κάθε σφάλμα στη διαχείριση. Κάθε δύο μήνες υποβάλλει έκθεση 

οικονομικής κατάστασης του σωματείου και σε συνεργασία με το Δ.Σ., υποβάλλει 

στη Γ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης (ισολογισμό) του 

Δ.Σ. 

Η ιδιότητα του ταμεία είναι ασυμβίβαστη με αυτή του προέδρου, του 

αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα (απαγόρευση διπλοθεσίας)  

 

 

Άρθρο 27 

Διαχείριση ταμείου 

Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρηματικό ποσό του Σωματείου 

όπως αυτό προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και πάντως όχι μεγαλύτερο των 

χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ, τα δε πλέον ποσά οφείλει να τα καταθέσει χωρίς 

καθυστέρηση στον τραπεζικό λογαριασμό που με απόφαση του Δ.Σ. τηρεί το 

Σωματείο στο όνομά του, ή στο όνομα του Ταμία και του βοηθού του. 

 

 

 

Άρθρο 28 

Βιβλία του Ταμία 

Ο Ταμίας τηρεί τα παρακάτω βιβλία:  

α) διπλότυπο εισπράξεων, β) βιβλίο ενταλμάτων πληρωμής, γ) βιβλίο ταμείου. 

Μπορεί ακόμη, με απόφαση του Δ.Σ., να τηρεί και άλλα βιβλία για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων του.  

 

Άρθρο 29 

Ανάληψη χρημάτων 

Ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου ενεργείται 

μόνο βάσει απόφασης του Δ.Σ. 
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Άρθρο 30 

Αναπλήρωση Ταμία 

Αν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων 

του, τον αναπληρώνει ο βοηθός του. 

 

Άρθρο 31 

Ανάληψη χρημάτων 

Για την ανάληψη ή τη διενέργεια εμβάσματος χρημάτων από τον τραπεζικό 

λογαριασμό του Σωματείου, πρέπει στην απόφαση του Δ.Σ. να αναφέρεται ο 

σκοπός διάθεσης των χρημάτων. Βάσει δε της αποφάσεως αυτής δίδεται στον 

ταμία η σχετική εντολή ανάληψης ή εμβάσματος. Αν το αναληφθέν ποσό δεν 

χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμένο σκοπό, πρέπει να κατατεθεί ξανά, εντός 5 

ημερών, στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. 

 

 

Γ΄ 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

 

Άρθρο 32 

Σύνθεση, ασυμβίβαστα 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τακτικά τρία (3) μέλη και από δύο (2) 

αναπληρωματικά και εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ., για 2 χρόνια, κατά την ίδια 

διαδικασία με την οποία αναδεικνύεται το Δ.Σ. (άρθρο 16).  

Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

Άρθρο 33 

Αποστολή της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την δράση και την οικονομική διαχείριση του 

Σωματείου, την δράση του Δ.Σ. και τα τηρούμενα βιβλία του Σωματείου. Κατά την 

ετήσια Γ.Σ. υποβάλλει έκθεση περί του έργου της και καταλογίζει τυχόν ευθύνες. 
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Δ΄ 

Εκλογική διαδικασία 

 

Άρθρο 34 

Εκλογή Οργάνων 

Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται 

από μέλη του Σωματείου και συγκροτείται από πρόεδρο, γραμματέα και ένα 

ακόμη μέλος του Σωματείου.  

 Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία πριν τις 

εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων από τη Γ.Σ., αμέσως μετά τη λογοδοσία 

του Δ.Σ. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για 

την εκλογή των νέων οργάνων του σωματείου.  

Η εφορευτική επιτροπή καλεί από τον κατάλογο τον παρισταμένων μελών του 

Σωματείου τους έχοντες δικαίωμα του εκλέγεσθαι (άρθρο 6) να υποβάλουν 

υποψηφιότητα, καταρτίζει και διανέμει τα ψηφοδέλτια και διενεργεί την 

ψηφοφορία. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, προβαίνει στην καταμέτρηση των 

ψήφων, ανακηρύσσει τα μέλη των νεοεκλεγέντων οργάνων και συντάσσει 

πρακτικό ψηφοφορίας που υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής και τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.  

 

Άρθρο 35 

Υποβολή υποψηφιότητας, ενστάσεις 

Τα υποψήφια μέλη οργάνων του Σωματείου υποβάλλουν στον Γραμματέα της 

Γ.Σ. (Γενικό Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ.) δήλωση υποψηφιότητας πριν τη 

διενέργεια εκλογών. Ο κατάλογος υποψηφίων αναρτάται στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Γ.Σ. Ενστάσεις για υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς 

στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Κάθε ένσταση 

που υποβάλλεται καταχωρείται στα πρακτικά ψηφοφορίας. Για το βάσιμο ή μη 

της ένστασης αποφαίνεται αμέσως η Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται κατά 

πλειοψηφία. Ο ενιστάμενος και ο εξαιρούμενος υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα 

προσφυγής στα δικαστήρια για ακύρωση της απόφασης της Γ.Σ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
Άρθρο 36 

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται: 

α) από τα εισπραττόμενα δικαιώματα εγγραφής μελών και από τις ετήσιες 

συνδρομές μελών, το ύψος των οποίων ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ., β) από 

εισφορές μελών, τρίτων, οργανώσεων ή αρχών, γ) από δωρεές, χορηγίες και 

κληροδοσίες προς το Σωματείο, την αποδοχή των οποίων εγκρίνει το Δ.Σ., δ )  

από εισπράξεις εκδηλώσεων που οργανώνει το Σωματείο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 37 

Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος και να 

εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου, να ενισχύουν το έργο του 

και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του και να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με 

φιλοφρόνηση και ευπρέπεια. 

Άρθρο 38 

Δωρητές και ευεργέτες του σωματείου είναι όσοι συνεισφέρουν στο ταμείο του 

Σωματείου, δωρητές μεν όσοι εισφέρουν ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) 

Ευρώ και ευεργέτες όσοι εισφέρουν ποσό μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 

(5.000) Ευρώ. Τα ονόματα τους εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο και αναρτώνται στα 

γραφεία του Σωματείου. 

Άρθρο 39 

Η ιδιότητα μέλους χάνεται σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή αποβολής 

(άρθρο 7).  

Άρθρο 40 

Το σωματείο έχει σφραγίδα με κεφαλαία γράμματα που γράφει την επωνυμία του 

και το έτος ίδρυσης. 
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Άρθρο 41 

Το λογιστικό έτος προκειμένου για τον ετήσιο απολογισμό της οικονομικής 

διαχείρισης (ισολογισμό) του Δ.Σ. άρχεται στην αρχή του ημερολογιακού έτους 

και λήγει στο τέλος του. 

Άρθρο 42 

Με την παράδοση της διοικήσεως του Σωματείου η απερχόμενη διοίκηση 

ευθύνεται για τη διαχείριση, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, πέρα και 

ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Γ.Σ. 

 

Άρθρο 43 

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και των ειδικών περί σωματείων νόμων.  

 

Άρθρο 44 

Το Σωματείο διαλύεται, όταν τα μέλη του ελαττωθούν κάτω των είκοσι (20).  

 

Άρθρο 45 

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στο 

Υπουργείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ή σε οποιοδήποτε άλλο μαζικό φορέα 

αποφασίσει η Γ.Σ. με πλειοψηφία.  

 

Άρθρο 46 

Ιδρυτές του Σωματείου είναι εκείνοι που ψήφισαν και υπέγραψαν το καταστατικό 

στην αρχική του μορφή και την προσαρτώμενη σε αυτό ιδρυτική πράξη.  

 

Άρθρο 47 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 47 άρθρα και τα οποία ένα προς ένα 

αναγνώστηκαν, ψηφίστηκε από τα μέλη, κατ' άρθρο και στο σύνολο του, και 

υπογράφηκε από αυτούς. 

 

1. …………………………………………………………………………………..… 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………….. 
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