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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
(Σύµφωνα µε την από 9.7.1999, την από 25.7.2001 και την από 07.04.2008 

Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Α.Ι.) 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

1999 

Άρθρο 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

α) Ιδρύεται στην Ελλάδα µη κερδοσκοπικό σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

(Σ.Κ.Α.Ι.)», που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, της Αθλητικής Νοµοθεσίας και του Αστικού Κώδικα. 

β) Έδρα του Σωµατείου είναι το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, και τα εις το Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας του 

Μαρκόπουλου, ευρισκόµενα γραφεία της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. 

Άρθρο 2ο : ΣΚΟΠΟΣ-ΕΡΓΟ 

Α. ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του Σωµατείου είναι µη κερδοσκοπικός και αποβλέπει: 

α) Στην προάσπιση του έργου, του κύρους και της ανεξαρτησίας των Κριτών και στην παροχή αλληλοβοήθειας στα 

µέλη του. 

β) Στην επιµόρφωση και ενηµέρωσή τους επί των ισχυόντων εθνικών και διεθνών κανονισµών διεξαγωγής των 

Αθληµάτων Υπερπήδησης Εµποδίων, Ιππικής Δεξιοτεχνίας, Ιππικού Τριάθλου και άλλων Ιππικών Αθληµάτων, που 

καλλιεργούνται ή θα καλλιεργηθούν από την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ), και την κατά το δυνατόν 

πληρέστερη αξιοποίηση των γνώσεών τους. 

γ) Στη ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και ενηµέρωσης, σε συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς στο εσωτερικό η 

στο εξωτερικό, υπουργεία, οµοσπονδίες, σωµατεία και εν γένη κρατικούς ή µη φορείς. 

δ) Στη διαφώτιση και ενηµέρωση της κοινής γνώµης µε κάθε νόµιµο µέσο, σχετικά µε την αποστολή της Διαιτησίας και 

των Κριτών. 

Β. ΕΡΓΟ 
Το έργο του Σωµατείου, σύµφωνα µε το Άρθρο 43 παρ. 5, σε συνδυασµό µε το Άρθρο 43Α παρ. 2 και 3 α, β, γ, δ, και 

το Άρθρο 45 παρ. 1 του Ν.2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, κυρίως είναι: 

α) Η λειτουργία των Σχολών Κριτών και ο ορισµός Καθηγητών Κριτών (Διαιτησίας) στις σχολές αυτές. 

β) Η κατάρτιση και υποβολή κατ’ έτος στην Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) των πινάκων Κριτών εθνικών 

κατηγοριών, εν ενεργεία και µη εν ενεργεία, καθώς και τον πίνακα των Κριτών, που έχουν τα προσόντα για να 

στελεχώσουν την Κεντρική Επιτροπή Κριτών. 

γ) Η ονοµασία Καθηγητών Κριτών (Διαιτησίας). 

δ) Η επιµόρφωση και διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των Κριτών Εθνικών Κατηγοριών. 

ε) Η διοργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων, µετεκπαιδευτικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό και η 

συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) για την συµµετοχή Κριτών στα διενεργούµενα σεµινάρια 

από την Διεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας (F.E.I.) 

στ) Η διοργάνωση διαλέξεων και οµιλιών, η έκδοση επίσηµων εντύπων, βιβλίων και συγγραµµάτων, που υποβοηθούν 

το σκοπό του, η έκδοση κάθε πρόσφορου είδους πληροφοριακού υλικού προς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 

καθώς και δηµοσιεύσεις στον Τύπο. 

ζ) Η συνεργασία µε την Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ) και την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στην Αθλητική Νοµοθεσία και στον εγκεκριµένο Κανονισµό Κριτών. 
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Άρθρο 3ο : ΜΕΛΗ 

Α.  
Ο αριθµός των µελών του Σωµατείου είναι απεριόριστος. Ο ελάχιστος αριθµός αυτών, ορίζεται σε είκοσι (20). 

Μέλη του Σωµατείου είναι αυτοί, που έχουν οπωσδήποτε ανακηρυχθεί ως Κριτές Ιππασίας στα Αθλήµατα της 

Ιππασίας, τα οποία καλλιεργούνται από την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. 

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
Επίτιµα Μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου, άτοµα που 

διακρίθηκαν για τις υπηρεσίες, που έχουν προσφέρει προς το Σωµατείο και το Άθληµα της Ιππασίας. 

Τα Επίτιµα Μέλη ενηµερώνονται και συµµετέχουν στις δραστηριότητες του Σωµατείου αλλά δεν εκλέγουν και δεν 

εκλέγονται ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
α) Μέλος του Σωµατείου έχει δυνατότητα να γίνει κάθε πρόσωπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν, ασχέτως 

εθνικότητας, το οποίο έχει συµπληρωµένο το 23ο έτος της ηλικίας του και εφ’ όσον στο πρόσωπο του δεν συντρέχει 

κάποιο κώλυµα από τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 3 παρ. 1 και 3, στο Άρθρο 44 και στο Άρθρο 45 του Ν.2725/1999 

όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.2858/2000 και τον Ν.3057/2002. Μέλος του Σωµατείου µπορεί να είναι µέλος 

αθλητικού σωµατείου ιππασίας, δεν επιτρέπεται όµως στα µέλη του Σωµατείου να είναι µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωµατείου ιππασίας ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε 

υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. 

β) Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στο Διοικητικό Συµβούλιο, όπου αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του αιτούντος καθώς και το ονοµατεπώνυµο και οι υπογραφές δύο (2) µελών του Σωµατείου, οι οποίοι τον 

προτείνουν. 

γ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου κοινοποιεί την αίτηση του ενδιαφερόµενου προς τα µέλη του 

Σωµατείου. 

δ) Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων, το Διοικητικό Συµβούλιο 

συνέρχεται σε συνεδρίαση και αποφασίζει περί της εγγραφής ή µη του προτεινόµενου. Κατά την εξέταση της αίτησης 

εγγραφής, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή/και αποδεικτικά στοιχεία για τα πιο 

πάνω αναφερόµενα. Ο αιτών είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν προκειµένου 

το Διοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την εγγραφή του. Οι προτείνοντες οφείλουν να παρέχουν προς το 

Διοικητικό Συµβούλιο κάθε πληροφορία, που µπορεί να τους ζητηθεί και αφορά στον προτεινόµενό τους. 

ε) Η απόφαση περί εγγραφής κάποιου για Μέλος, λαµβάνεται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών 

από της υποβολής της Αιτήσεως Εγγραφής. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση, πρέπει να παρίστανται έξι (6) 

τουλάχιστον Σύµβουλοι, και να εγκρίνουν µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων Συµβούλων του 

Διοικητικού Συµβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου θεωρείται 

αυτοδικαίως ότι έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί ως Μέλος του Σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα 

µετά την υποβολή της αίτησης του. 

στ) Απόρριψη της αίτησης υποψηφίου Μέλους από το Διοικητικό Συµβούλιο πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, η δε νέα 

πρόταση εγγραφής του, δεν µπορεί να γίνει προ της παρελεύσεως ενός έτους. 

ζ) Μέλος του Σωµατείου, που έχει παραιτηθεί η διαγραφεί, µπορεί µε νέα αίτησή του να επανεγγραφεί εφ’ όσον δεν 

υπάρχουν κωλύµατα. Η επανεγγραφή του υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου καθώς 

και εάν θα καταβάλει στο Σωµατείο όλες τις συνδροµές από το έτος της παραίτησης του ή της διαγραφής του, µέχρι 

και της επανόδου του, εξαιρουµένων των περιπτώσεων Ε.β. και Ε.γ. του παρόντος Άρθρου 
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Δ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
α) Κάθε µέλος του Σωµατείου µπορεί να αποχωρήσει αφού υποβάλει έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συµβούλιο. 

Ειδικότερα τα µέλη της Διοικήσεως δεν µπορούν να αποχωρήσουν από το Σωµατείο πριν της παρέλευσης τριών 

µηνών από την παραίτησή τους. 

β) Η συνδροµή του έτους κατά την οποίαν υποβάλλεται η παραίτηση οφείλεται πάντοτε από τον παραιτούµενο, στον 

Σ.Κ.Α.Ι. 

Ε. ΕΚΠΤΩΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
α) Σε περίπτωση, που µετά την εγγραφή κάποιου Μέλους διαπιστωθεί η συνδροµή κωλύµατος (είτε αυτό προϋπάρχει 

της εγγραφής είτε δηµιουργηθεί µεταγενέστερα) αυτοδικαίως εκπίπτει της ιδιότητάς του σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Άρθρου 3 παρ. 7 του Ν.2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία, Μέλος του Σωµατείου, σταµατήσει για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, αρνούµενο να 

ασκεί τα καθήκοντα του Κριτή Αθλητικής Ιππασίας και να συµµετέχει στις Επιτροπές, που προβλέπονται από το 

Άρθρο 45 του Ν.2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, εκπίπτει αυτοδικαίως από Μέλος του 

Σωµατείου µε διαπιστωτική πράξη, που εκδίδεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου. Το µέλος διατηρεί 

όµως το δικαίωµα, να επανενταχθεί αυτοµάτως µε νέα διαπιστωτική πράξη, που εκδίδεται από το Διοικητικό 

Συµβούλιο του Σωµατείου, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός τριών (3) ετών, από της πιο πάνω εκπτώσεώς του, θα 

επαναδραστηριοποιηθεί αποδεχόµενος να ασκεί τα καθήκοντά του ή/και να συµµετέχει στις πιο πάνω Επιτροπές. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει στο Σωµατείο όλες τις συνδροµές από το έτος έκπτωσής του µέχρι και της επανόδου 

του. 

γ) Εάν µέλος καθυστερεί την πληρωµή της συνδροµής του επί ένα χρόνο, και αφού ο Ταµίας έχει υπενθυµίσει σε αυτόν 

το παρόν Άρθρο, το Διοικητικό Συµβούλιο κατόπιν πρότασης του Ταµία, τον διαγράφει από το µητρώο των µελών. Ο 

διαγραφόµενος δύναται, αφού καταβάλλει τα οφειλόµενα, να καταστεί και πάλι Μέλος του Σωµατείου µετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

δ) Το διαγραφόµενο Μέλος στερείται του δικαιώµατος της επιστροφής σε αυτό οποιουδήποτε ποσού, το οποίον 

κατέβαλε παλαιότερα στο Ταµείο του Σωµατείου. Το ίδιο εφαρµόζεται και για τα παραιτούµενα ή διαγραφόµενα µέλη 

σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο. 

Άρθρο 4ο : ΠΟΙΝΕΣ 

α) Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλλει σε όλα τα Μέλη του Σωµατείου τις κάτωθι ποινές, σε περίπτωση κατά 

την οποία η διαγωγή τους και η εν γένει συµπεριφορά τους είναι ασυµβίβαστη προς το ηθικό κύρος του Σωµατείου, 

ανάλογα µε το µέγεθος του πειθαρχικού παραπτώµατος και την ενδεχόµενη υποτροπή: 

1) έγγραφο παρατήρηση 

2) αυστηρή έγγραφο παρατήρηση 

3) αφαίρεσή του από τους πίνακες του Άρθρου 2 παρ. Β.β του παρόντος για ορισµένο χρονικό διάστηµα, µε µέγιστο 

τους δώδεκα (12) µήνες. 

4) άρση της ιδιότητας Μέλους για ορισµένο χρονικό διάστηµα µε µέγιστο τους δώδεκα (12) µήνες. 

5) οριστική διαγραφή. Η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου περί οριστικής διαγραφής Μέλους, υπόκειται στην 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης 

β) Όλες οι αποφάσεις για επιβολή των ως άνω ποινών «α.1-3» λαµβάνονται µε πλειοψηφία του 1/2 (5) των µελών του 

Διοικητικού Συµβουλίου και για την επιβολή των ως άνω ποινών «α.4-5» λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 4/5 (7) των 

µελών του Διοικητικού Συµβουλίου 

γ) Κανένα Μέλος του Σωµατείου δεν µπορεί να τιµωρηθεί αν δεν κληθεί προηγουµένως σε απολογία. 

δ) Εάν κάποιο µέλος καταδικασθεί για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήµιση µε 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση οποιαδήποτε και εάν είναι η επιβληθείσα ποινή από του αρµόδιο Δικαστήριο, ή για 

οποιοδήποτε έγκληµα που επισύρει εγκληµατική ποινή, διαγράφεται αυτοδικαίως από τα µέλη του Σωµατείου. Στην 
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περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συµβούλιο ενεργεί αυτεπάγγελτα, χωρίς άλλη διατύπωση σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Άρθρου 3 παρ. 7 του Ν.2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002. 

Άρθρο 5ο : ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Οι πόροι του Σωµατείου είναι: 

α) Τα δικαιώµατα εγγραφής και οι ετήσιες συνδροµές των µελών αυτού. Τα δικαιώµατα εγγραφής και οι συνδροµές 

καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και καταβάλλονται µέσα στο πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος 

έτους. Τα Επίτιµα Μέλη δεν οφείλουν δικαιώµατα εγγραφής ούτε συνδροµές. 

β) Οι δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες πάσης φύσεως χορηγίες, από Φυσικά ή Νοµικά 

Πρόσωπα, από Κρατικούς ή διακρατικούς φορείς και Διεθνείς Οργανισµούς όπως και Οµοσπονδίες ή Ενώσεις 

ηµεδαπές ή αλλοδαπές. 

Άρθρο 6ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι το εκτελεστικό Όργανο του Σωµατείου και είναι εννεαµελές. Αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και από τα υπόλοιπα τέσσερα 

(4) Μέλη στα οποία µπορεί να ανατεθούν αρµοδιότητες, όπως Ειδικού Γραµµατέα, Eφόρου και όποιες άλλες 

θεωρηθούν αναγκαίες από το Διοικητικό Συµβούλιο 

β) Το Διοικητικό Συµβούλιο ερµηνεύει και εφαρµόζει το Καταστατικό, καθώς και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και επιλαµβάνεται σε κάθε ζήτηµα, που αφορά στην επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου. Συγκαλεί την 

Τακτική Γενική Συνέλευση και αποφασίζει για την σύγκληση Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, διαχειρίζεται την 

περιουσία του Σωµατείου, συντάσσει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, αποφασίζει για την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την διενέργεια σεµιναρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, ως και επί παντός θέµατος, 

που έχει σχέση µε τον τρόπο λειτουργίας του Σωµατείου. 

γ) Τα Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα, για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και των υποχρεώσεών τους, έναντι της Γενικής Συνέλευσης. 

δ) Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νοµίµως όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από 

τα τακτικά Μέλη του. Μέλη, τα οποία δεν µπορούν να παρίστανται για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται να 

εκπροσωπούνται έγκυρα από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον έχουν χορηγήσει σε αυτό σχετική 

εξουσιοδότηση κατατεθειµένη στον Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου και αναφερόµενη εκάστοτε στα Πρακτικά 

Συνεδριάσεως. 

ε) Έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα, µέχρι και ένα (1) άλλο Μέλος. Οι 

αποφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του Διοικητικού 

Συµβουλίου, εκτός των περιπτώσεων, που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών θεµάτων, διεξάγεται µυστική ψηφοφορία. Μέλος, που 

απουσιάζει κατά τη λήψη µιας απόφασης ή διαφωνεί και η διαφωνία του αναγράφεται στα Πρακτικά, δεν ευθύνεται 

καθόλου για τις συνέπειες από αυτή. 

στ) Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε µήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία 

από τα µέλη του. 

ζ) Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να ζητήσει κατά την έναρξη της συνεδρίασης, την εγγραφή θέµατος για 

συζήτηση στην Ηµερήσια Διάταξη επιπλέον των θεµάτων, που περιλαµβάνονται σε αυτή, εφόσον έχει τη 

συµπαράσταση και άλλου Μέλους και κάνει δήλωση για το σκοπό αυτό. 

η) Το Διοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να προσλαµβάνει έµµισθο προσωπικό προς εξασφάλιση της λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Σωµατείου και έχει την δυνατότητα να ορίσει και εκ των Μελών του Σωµατείου, Εφόρους και βοηθούς 

Εφόρου, των οποίων τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 
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Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΚΛΟΓΗ 
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) Τακτικά Μέλη, τα οποία εκλέγονται µε καθολική και µυστική 

ψηφοφορία µε ενιαίο ψηφοδέλτιο από τα Μέλη, που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση. Εκτός από τα εννέα (9) 

Τακτικά Μέλη, που εκλέγονται, οι τρεις πλειοψηφήσαντες από τους υπόλοιπους υποψηφίους στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, 

εκλέγονται ως Αναπληρωµατικά Μέλη. 

β) Η εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια (διετής θητεία) από την Γενική Συνέλευση. 

γ) Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοίκησης γίνεται ως εξής: Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή Εφορευτική επιτροπή 

(πρόεδρο και δύο µέλη), η οποία αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση των εργασιών της ηµέρας για την εκλογική 

διαδικασία. Κανένας από τους υποψηφίους συµβούλους δεν µπορεί να είναι µέλος της Εφορευτικής Επιτροπής 

.Κάθε Μέλος εκφράζει την προτίµησή του µε την επίθεση µέχρι εννέα (9) σταυρών προτίµησης δίπλα από τα 

ονόµατα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς επίσης, µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης δίπλα 

από τα ονόµατα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια θέτει το ψηφοδέλτιο σε φάκελο που, 

αφού σφραγισθεί µε τη σφραγίδα του Σωµατείου, τον ρίχνει ο ίδιος που ψηφίζει µέσα στην κάλπη παρουσία της 

Εφορευτικής Επιτροπής. 

δ) Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων, που γίνεται δηµόσια και ανακηρύσσει ως 

εκλεγµένους τακτικούς Συµβούλους κατά σειρά επιτυχίας, µε σχετική πλειοψηφία, τους εννέα (9) πρώτους. Επίσης 

ανακηρύσσει ως αναπληρωµατικούς Συµβούλους τους τρεις (3) αµέσως επόµενους µετά τον τελευταίο τακτικό, που 

εκλέχθηκε από τους υποψηφίους κατά σειρά ψήφων. Τέλος, ανακηρύσσει ως εκλεγµένα τακτικά Μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής κατά σειρά επιτυχίας, µε σχετική πλειοψηφία, τους τρεις (3) πρώτους και τους αµέσως 

επόµενους τρεις (3) ως αναπληρωµατικά Μέλη της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά κατάταξης καθορίζεται µε 

κλήρωση, που διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Ψηφοδέλτιο µε 

περισσότερους σταυρούς προτίµησης από όσους ορίζονται στο Καταστατικό αυτό, είναι άκυρο. 

ε) Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την εκλογή του και ύστερα από πρόσκληση του Συµβούλου, που πλειοψήφησε, 

συνέρχεται το Διοικητικό Συµβούλιο και µε µυστική ψηφοφορία συγκροτείται σε Σώµα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τους 

Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα, και τον Ταµία. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή δια του 

Εσωτερικού Κανονισµού καθορίζονται τα καθήκοντα των υπολοίπων Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου, ανάλογα µε 

τις ανάγκες του Σωµατείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την εκλογή Μέλους του Προεδρείου, ρίχνεται κλήρος. 

στ) Το παλαιό Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη συγκρότηση σε Σώµα του νέου Διοικητικού 

Συµβουλίου, είναι υποχρεωµένο να παραδώσει σε αυτό, µε σχετικό πρωτόκολλο, τη σφραγίδα και το αρχείο, την 

περιουσία του Σωµατείου σε µετρητά κλπ. και να το ενηµερώσει ταυτόχρονα, σχετικά µε τυχόν εκκρεµότητες για 

επείγοντα ζητήµατα. 

ζ) Οι κενές θέσεις µελών του Διοικητικού Συµβουλίου συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τα Αναπληρωµατικά Μέλη 

που πλειοψήφησαν στις αρχαιρεσίες.  

η) Μέλος που απουσιάσει αδικαιολόγητα εντός εξαµήνου σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή παραιτηθεί, 

αντικαθίσταται από τον αναπληρωµατικό. Ένα Μέλος µπορεί να απουσιάζει από τις συνεδριάσεις, εφόσον έχει 

υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο γραπτή δήλωση ή αίτηση δικαιολογηµένης αποχής. Περί του αδικαιολόγητου ή 

µη των απουσιών του, αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο µε ειδική απόφασή του. Σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις, 

ουδέποτε αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης Μέλους, αυτό γίνεται µε 

ανακήρυξη κανονικά από το Διοικητικό Συµβούλιο του αναπληρωµατικού Μέλους σε τακτικό Μέλος. 

θ) Σε περίπτωση, που εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών Μελών, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβεί 

στον ορισµό προσωρινών αντικαταστατών των µελών, που αποχώρησαν, ο ορισµός των οποίων υποβάλλεται στην 

έγκριση της επόµενης Γενικής Συνέλευσης. 

ι) Εάν ο αριθµός των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης µειωθεί κάτω των 

δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού και δεν υπάρχουν νόµιµοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική 

Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συµβουλίου. 
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κ) Όλα τα Μέλη ή Μέλος, του Διοικητικού Συµβουλίου, δύναται να παυθούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µε 

πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των ταµειακώς τακτοποιηµένων Μελών. 

Άρθρο 7ο : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Τα καθήκοντα των Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα και Ταµία είναι τα ακόλουθα: 

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, τις συσκέψεις, 

διασκέψεις και παρακολουθεί τη καλή διεξαγωγή των υποθέσεων του Σωµατείου ασκώντας τη γενική εποπτεία. 

β) Ο Πρόεδρος συµπράττοντας και συνυπογράφοντας µε τον Γενικό Γραµµατέα εκπροσωπεί το Σωµατείο ενώπιον 

κάθε είδους Διοικητικών, Δικαστικών και λοιπών αρχών και στις εξώδικες συναλλαγές αυτού. 

γ) Υπογράφει, µε το Γενικό Γραµµατέα, όλα τα έγγραφα, µπορεί όµως να αναθέσει την υπογραφή ορισµένων εγγράφων 

στον Γενικό Γραµµατέα. 

δ) Υπογράφει µε τον Ταµία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωµών, όπως επίσης κάθε συναλλαγµατική ή 

επιταγή ή οιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία. 

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Α’ Αντιπρόεδρος και όταν 

κωλύεται και αυτός, ο Β’ Αντιπρόεδρος. 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
α) Ο Γενικός Γραµµατέας συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και εκπροσωπεί µε τον Πρόεδρο το 

Σωµατείο, ενώπιον κάθε Αρχής και ασκεί µε τον Πρόεδρο, γενική εποπτεία επί όλων των θεµάτων του Σωµατείου. 

β) Καταρτίζει την Ηµερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου µε τον Πρόεδρο, εισηγείται τα 

σχετικά θέµατα, έχει την επιµέλεια για τη σύνταξη των Πρακτικών τους, και στέλνει τρεις (3) ηµέρες πριν από κάθε 

συνεδρίαση προσκλήσεις, που περιλαµβάνουν όλα τα θέµατα της Ηµερήσιας Διάταξης, που πρόκειται να 

συζητηθούν, εκτός από τις πολύ έκτακτες περιπτώσεις, κατά τις οποίες αναγγέλλει προφορικά το θέµα. 

γ) Κρατάει υπεύθυνα τη σφραγίδα, φυλάσσει το αρχείο, τηρεί την αλληλογραφία και υπογράφει, µε τον Πρόεδρο, όλα τα 

έγγραφα,  

δ) Ο Γενικός Γραµµατέας τηρεί τα βιβλία, του Μητρώου των Μελών, των Πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου, των 

Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Πρωτοκόλλου Εισερχόµενων και Εξερχόµενων εγγράφων και κάθε 

άλλο βιβλίο ή αρχείο, που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο ή θα προβλέπεται από την Νοµοθεσία. 

Δ. ΤΑΜΙΑΣ 
α) Ο Ταµίας τηρεί το Ταµείο, εισπράττει τις συνδροµές των Μελών του Σωµατείου, που αποστέλλονται σε αυτόν, τις 

οικονοµικές ενισχύσεις και γενικά ότι προβλέπεται από το Καταστατικό υπογράφοντας µε τον Πρόεδρο όλα τα 

παραστατικά εισπράξεων και πληρωµών, όπως επίσης κάθε συναλλαγµατική ή επιταγή ή οιοδήποτε άλλο 

χρεόγραφο ή αξία. Ενεργεί για τις πληρωµές µε βάση τα εντάλµατα πληρωµής, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

και τον ίδιο και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τις σχετικές µε πληρωµές και εισπράξεις. 

Αναλαµβάνει από τις Τράπεζες, τα Ταχυδροµεία και τα Ταµιευτήρια, χρήµατα ή χρεόγραφα του Σωµατείου. Ο Ταµίας 

καταθέτει στην Τράπεζα το ποσό, που αποµένει στο Ταµείο, πέραν των πεντακοσίων (500,00) Ευρώ. Με απόφαση 

του Διοικητικού Συµβουλίου το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανά διετία. 

β) Τα Βιβλία Οικονοµικής Διαχείρισης που τηρούνται από το Ταµείο του Σωµατείου είναι: το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 

όπου καταχωρούνται οι εισπράξεις και πληρωµές, που διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων εντολών, το Βιβλίο 

Περιουσιακών Στοιχείων και όσα άλλα ορίζονται από την κείµενη Νοµοθεσία βάση της οποίας αποφασίζει εκάστοτε 

το Διοικητικό Συµβούλιο, για τις ανάγκες του Σωµατείου. 

γ) Ο Ταµίας έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, και πάντως πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, συντάσσει τον ετήσιο 

απολογισµό και ισολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης του προηγουµένου έτους, όπως επίσης συντάσσει και ετήσιο 

προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του επόµενου έτους. Τον απολογισµό, ισολογισµό και προϋπολογισµό 
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υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση για να κατατεθούν προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Υποβάλλει ανά τρίµηνο στο Διοικητικό Συµβούλιο συνοπτική κατάσταση του Ταµείου, και κατάσταση των 

καθυστερούµενων συνδροµών ή άλλων δικαιωµάτων του Σωµατείου. 

δ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Ταµία τον αναπληρώνει ένας εκ των Συµβούλων, ο οποίος ορίζεται από 

το Διοικητικό Συµβούλιο και δεν µπορεί να είναι ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραµµατέας. 

Άρθρο 8ο : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ– ΕΚΛΟΓΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

α) H Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Τακτικά Μέλη, τα οποία εκλέγονται, µε καθολική και µυστική 

ψηφοφορία µε ενιαίο ψηφοδέλτιο από τα Μέλη, που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση. Εκτός από τα τρία (3) Τακτικά 

Μέλη, που εκλέγονται, οι τρεις πλειοψηφήσαντες από τους υπόλοιπους υποψηφίους στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, 

εκλέγονται ως Αναπληρωµατικά Μέλη. 

β) Η εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια (διετής θητεία) από την Γενική Συνέλευση 

συγχρόνως µε την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου  

γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ή/και ο Ταµίας υποχρεούνται να θέτουν στην διάθεση της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, όλα τα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τους 

ζητηθεί. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την Έκθεσή της, που την παραδίδει στον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συµβουλίου για να την περιλάβει στη λογοδοσία του προς την Γενική Συνέλευση. Το µέλος της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους προΐσταται των εργασιών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση για την ανάδειξη του Προϊσταµένου των εργασιών της.  

Άρθρο 9ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

α) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα Τακτικά Μέλη του Σωµατείου και αποτελεί το ανώτατο Όργανο διοίκησής 

του, ελέγχει κάθε διοικητική και διαχειριστική πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου και αποφασίζει επί παντός θέµατος, 

που αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη. 

β) Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγµατοποιείται κατά το πρώτο τρίµηνο εκάστου ηµερολογιακού έτους. 

γ) Κάθε διετία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συµβουλίου ως και εκλογής µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

δ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

1) Μετά από απόφαση και πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

2) Μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 (ενός τρίτου) των ταµειακώς τακτοποιηµένων Μελών. Στην αίτηση αυτή πρέπει 

να αναγράφονται τα υπό συζήτηση θέµατα. Ειδικά για θέµατα εµπιστοσύνης κατά του Διοικητικού Συµβουλίου του 

Σωµατείου, απαιτείται ο αριθµός των Μελών που υπογράφουν την αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, να είναι τουλάχιστον ίσος µε το 1/3 του συνόλου των Μελών του Σωµατείου, υπό την προϋπόθεση ότι 

τα µέλη, που συνυπογράφουν την αίτηση, είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα. Στην ίδια θητεία του Διοικητικού 

Συµβουλίου δεν επιτρέπεται δεύτερη αίτηση µοµφής, εάν δεν παρέλθει ένας χρόνος από την απόρριψη της 

προηγούµενης αίτησης µοµφής. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, που συγκαλούνται µετά από αίτηση µελών, πρέπει 

να συγκληθούν εντός 15 ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην ηµερήσια διάταξη προτάσσονται τα 

θέµατα της αίτησης. 

ε) Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία, τον τόπο και την ώρα έναρξης, και τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, κοινοποιούνται δε ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιότυπο σε όλα τα Μέλη του Σωµατείου, το λιγότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και έξι (6) µέρες πριν από την 

ηµεροµηνία των λοιπών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου είναι 

υποχρεωµένο να επισυνάπτει στην πρόσκληση των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της πιο πάνω παραγράφου δ.2 

κάθε χρήσιµο στοιχείο πάνω στο οποίο θα γίνει συζήτηση για να ληφθεί απόφαση. 
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στ) Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν 

παρευρίσκονται, ο µισός αριθµός των ταµειακώς τακτοποιηµένων Μελών του συν ένα. Στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε 

µέλος µπορεί να εκπροσωπεί και ένα (1) επί πλέον ταµειακώς τακτοποιηµένο Μέλος. Ειδικά κατά την διενέργεια των 

αρχαιρεσιών επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των Μελών, που ψηφίζουν και δεν επιτρέπεται Μέλη να 

εκπροσωπούν µε εξουσιοδότηση, άλλα µέλη του Σωµατείου σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Ν.2725/1999 όπως αυτό 

συµπληρώθηκε από το Άρθρο 28 παρ.2 του Ν.3262/2004. (ΦΕΚ Α’173 /15.09.2004) 

ζ) Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και δεν ευρίσκεται σε απαρτία, καλείται εκ νέου εντός το πολύ 

οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης που µαταιώθηκε, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία 

οποιοσδήποτε και να είναι ο αριθµός των παρόντων ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών του. Για την σύγκληση της 

επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν αποστέλλονται εκ νέου προσκλήσεις. 

η) Πρόεδρος και Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης, εκλέγονται µεταξύ των Μελών µε ανάταση του χεριού ή µε 

ονοµαστική κλήση και σε περίπτωση αµφισβήτησης µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση. 

θ) Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται µε ανάταση του χεριού ή µε ονοµαστική κλήση. Οι ψηφοφορίες που 

αφορούν σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοίκησης, ζητήµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση και προσωπικά 

ζητήµατα γενικά είναι άκυρη αν δεν είναι µυστική. 

ι) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών µε δικαίωµα ψήφου και 

ταµειακώς τακτοποιηµένων, που είναι παρόντα κατά την ψηφοφορία. Απόλυτη πλειοψηφία είναι ο αµέσως 

µεγαλύτερος ακέραιος του µισού του αριθµού των παρόντων µελών, που δικαιούνται ψήφο. Εκείνοι που αρνούνται 

ψήφο ή ρίχνουν λευκή ψήφο η δηλώνουν παρών, θεωρείται ότι είναι κατά της πρότασης και οι ψήφοι τους είναι 

έγκυροι και θα συνυπολογιστούν µε τις άλλες ψήφους για να βρεθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η πρόταση θεωρείται ότι απορρίπτεται. 

ια) Η Γενική Συνέλευση συζητεί και παίρνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα, που αναγράφονται στην Ηµερήσια Διάταξη 

της. Η µη συµµόρφωση προς τη παρούσα διάταξη είναι απαράδεκτη και κάθε ενδεχόµενη απόφαση που λαµβάνεται, 

είναι άκυρη. 

ιβ) Η ίδια Γενική Συνέλευση δεν επιτρέπεται να ξαναφέρει για συζήτηση θέµα για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση.  

ιγ) Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το Διοικητικό Συµβούλιο διαβάζει την έκθεση πεπραγµένων του έτους που πέρασε 

και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονοµικό απολογισµό και τον ισολογισµό του περασµένου 

έτους, ανακοινώνει την έκθεση των ελεγκτών και προτείνει τον οικονοµικό προϋπολογισµό του έτους, που ξεκινάει. 

Για την έγκριση των ως άνω καθώς και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στην Γενική Συνέλευση και δικαιουµένων ψήφο Μελών. 

Άρθρο 10ο : ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ  

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανακηρυχθούν, Μεγάλοι Ευεργέτες και Ευεργέτες αυτοί 

που προσφέρουν για τους σκοπούς του Σωµατείου (Σ.Κ.Α.Ι.) σοβαρά οικονοµικά οφέλη ή χρηµατικά ποσά. 

Η διάκριση για τις πιο πάνω κατηγορίες θα γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, αναλόγως του µεγέθους της 

προσφοράς τους προς το Σωµατείο. 

Άρθρο 11ο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

α) Τα νέα Μέλη του Σωµατείου, µε την πληρωµή της πρώτης συνδροµής, θεωρείται ότι αποδέχονται το παρόν 

Καταστατικό του Σωµατείου και τους Εσωτερικούς Κανονισµούς του. 

β) Κάθε τι, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, συµπληρώνεται και καθορίζεται µε απόφαση του 

Διοικητικού Συµβουλίου, πάντοτε σύµφωνα µε την Αθλητική Νοµοθεσία, τον Αστικό Κώδικα και νεώτερους Νόµους, 

που θα εκδοθούν. Η απόφαση αυτή τίθεται υποχρεωτικά υπό την κρίση και έγκριση της πρώτης επόµενης Γενικής 

Συνέλευσης, που θα συγκληθεί. 
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γ) Κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή οποιωνδήποτε διατάξεων του Καταστατικού αυτού, δύναται να 

ρυθµίζεται µε Εσωτερικό Κανονισµό, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 παρ. Α. β) του παρόντος Καταστατικού. 

δ) Οι διατάξεις της Αθλητικής Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, έχουν πλήρη εφαρµογή σε κάθε περίπτωση, που 

δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ή τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και υπερισχύουν έναντι αυτών 

σε περίπτωση αντίθεσης. 

Άρθρο 12ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωµατείου γίνεται µε τη σύγκληση ειδικής για το σκοπό αυτό Έκτακτης 

Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. 

β) Η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα περισσότερα από το µισό (1/2) του 

συνολικού αριθµού των ταµειακώς τακτοποιηµένων Μελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές αποφάσεις 

παίρνονται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των Μελών, που είναι παρόντα κατά την ψηφοφορία και έχουν 

δικαίωµα ψήφου. 

δ) Οι τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού ισχύουν µετά τη νόµιµη έγκρισή τους από το αρµόδιο Δικαστήριο 

και την εγγραφή τους στο ειδικό βιβλίο Σωµατείων. 

Άρθρο 13ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Για την διάλυση του Σωµατείου, συγκαλείται ειδική για το λόγο αυτόν Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και µε την 

παραπάνω πλειοψηφία (Άρθρο 12), µπορεί να ληφθεί απόφαση διαλύσεως του Σωµατείου, η δε περιουσία αυτού 

µετά την εκκαθάριση περιέρχεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 10 του 

Ν.2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002. 

Άρθρο 14ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α) Κάθε ζήτηµα που αφορά το Σωµατείο και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν.2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.2858/2000, από τον 

Ν.3057/2002 και τον Ν.3262/2004 και σύµφωνα πάντοτε, προς το πνεύµα του παρόντος Καταστατικού και της εν 

ισχύ Αθλητικής Νοµοθεσίας. 

β) Το παρόν Καταστατικό κωδικοποιηµένο, αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) άρθρα έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και 

συµπληρωθεί, κατά τη νόµιµη διαδικασία στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των Μελών, που έγινε την 7η 

Απριλίου 2008 και θα ισχύει από την ηµεροµηνία της Δικαστικής απόφασης, που θα το εγκρίνει. 

Στο Μαρκόπουλο 7 Απριλίου 2008 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

  Ο Πρόεδρος Η Γραµµατεύς 
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  Ναούµ Λουκάς Αγγελική-Παυλίνα Σβορώνου 

 



 

  

 


