
 

ΟΜΗΛΟ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΔΧ ΑΘΖΝΧΝ 
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Ο   Ο Μ Η Λ Ο  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΗΓΡΤΖ – ΔΠΧΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ  

 Ο «ΟΜΗΛΟ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΔΧ ΑΘΖΝΧΝ» ηδξχζεθε ην έηνο 1895  απφ ηνπο 

Αιέμαλδξν Αγέιαζην, Αληψλην Αικείδα, Δκκαλνπήι Αλησληάδε, Ισάλλε Βαζηιφπνπιν, 

Αιέμαλδξν Βνχξν, Πχξξν Καξαπάλν, Ισάλλε Καπηαηδφγινπ, Θξαζχβνπιν Μάλν, 

Κσλ/λν Μαχξν, Αιέμαλδξν Μαχξν, Αιέμαλδξν Μεξθάηε, Μηιηηάδε Νεγξεπφληε θαη 

Νηθφιαν Ρνΐδε.  Έθηνηε ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα λφκηκα σο κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν 

κε ηελ ίδηα σο παξαπάλσ επσλπκία   θαη έδξα ηελ Αζήλα. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΜΔΑ ΠΡΑΓΜΑΣΧΖ ΣΟΤ 

1. - κοποί ηος Ομίλος: 

α.- Η δηάδνζε θαη πξναγσγή ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο σο θαη ησλ αζιεκάησλ 

ηεο ηνηρνζθαίξηζεο θαη ηνπ αγσληζηηθνχ κπξηηδ.  

β.- Η ελίζρπζε θάζε πξνζπάζεηαο πνπ ηείλεη ζηελ αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ αζιεκάησλ. 

γ.- Η ζπζηεκαηηθή βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηνπ ε ελίζρπζή ηνπο γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθνχο αγψλεο.  

δ.- Η δηάδνζε ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο. 

ε.-  Η άζιεζε θαη ςπραγσγία ησλ κειψλ ηνπ. 

2.- Μέζα ππαγμάηωζερ:  

α.- Η ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αζιεηηθψλ ηκεκάησλ.  

β.- Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία αζιεηηθψλ αζθεηεξίσλ, εληεπθηεξίσλ θαη ζπλαθψλ ρψξσλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ  ζεσξνχληαη αλαγθαίνη γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ 

αζιεηψλ ηνπ σο θαη γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε θαη ηέιεζε ησλ αζιεκάησλ. 
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γ.- Η ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, πνπ ηεινχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.  

δ.- Η νξγάλσζε θαη ηέιεζε αζιεηηθψλ εκεξίδσλ ζηηο νπνίεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

Γ.., κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη άιια  ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ή 

παξεκθεξείο κε ηνλ ΄Όκηιν ζθνπνχο.  

ε.- Η ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηηο ππεξθείκελεο εζληθέο θαη δηεζλείο αζιεηηθέο νξγαλψζεηο 

πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο . 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ 

1.- ε θάζε έλλνκε ζρέζε ηνπ θαη ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή αζιεηηθήο 

Αξρήο σο θαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηψηεο (λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα), ν 

΄Οκηινο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. 

2.- Δμαηξεηηθά γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο Σξάπεδεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο θαηαζέζεηο θαη 

αλαιήςεηο ρξεκάησλ, ηνλ ΄Οκηιν εθπξνζσπεί ν Σακίαο – χκβνπινο ηνπ Οκίινπ. 

3.- ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη παξαπάλσ θσιχνληαη, ηνλ κελ Πξφεδξν 

αληηθαζηζηά ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.., ηνλ δε Σακία έλαο χκβνπινο ηνλ νπνίν νξίδεη ην 

Γ.. 

4.- Η εθπξνζψπεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο εζληθέο θαη δηεζλείο ππεξθείκελεο αζιεηηθέο 

νξγαλψζεηο γίλεηαη απφ κέιε ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην Γ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΦΡΑΓΗΓΑ – ΔΜΒΛΖΜΑ – ΥΡΧΜΑΣΑ 

1.- Ο ΄Οκηινο έρεη ζθξαγίδα ζρήκαηνο θπθιηθνχ. ηελ πεξηθέξεηα ηεο ζθξαγίδαο θαη 

αλάκεζα ζε δχν θχθινπο αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ Οκίινπ «ΟΜΙΛΟ 

ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΔΩ ΑΘΗΝΩΝ». ην θέληξν ηεο ζθξαγίδαο θαη αλάκεζα επίζεο ζε δχν 

θχθινπο, απεηθνλίδεηαη ζχκπιεγκα δχν θεθαιαίσλ «Α». 

2.- ΄Eκβιεκα ηνπ Οκίινπ νξίδεηαη ε απεηθφληζε ζπκπιέγκαηνο δχν θεθαιαίσλ «Α» 

κέζα ζε θχθιν. 

3.- Γηαθξηηηθά ρξψκαηα ηνπ Οκίινπ νξίδνληαη ην βαζχ θαη ην αλνηθηφ κπιε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

1.- Οη ηαθηηθέο θαη’ έηνο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ. 

2.- Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ λέσλ κειψλ. 

3.- Οη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ.  

4.- Γσξεέο θαη θιεξνδνζίεο. 
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5.- Δπηρνξεγήζεηο απφ Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

Αζιεηηθέο Δλψζεηο θαη σκαηεία. 

6.- Οη θάζε είδνπο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

7.- Σα ηπρφλ έζνδα απφ ηηο θάζε είδνπο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηνπ Οκίινπ.  

8.- Οη εηζπξάμεηο απφ ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ εθκάζεζεο ησλ αζιεκάησλ πνπ 

θαιιηεξγεί ν ‘Οκηινο ζε κε κέιε ηνπ 

9.- Σα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ σο θαη απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηέιεζε αζιεηηθψλ εκεξίδσλ  

10.- Σα έζνδα απφ ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζα γίλεηαη παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο, ηνπ εκβιήκαηνο 

θαη ησλ ινηπψλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ γηα εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε. 

11.- Οη εηζπξάμεηο απφ ηελ «ζπκκεηνρή» ηξίησλ ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΒΗΒΛΗΑ 

1.- Ο ΄Οκηινο ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα εμήο Βηβιία:  

α.- Μεηξψνπ κειψλ. 

β.- Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ..  

γ.- Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ.. 

δ.- Δζφδσλ – Δμφδσλ. 

ε.- Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ζη.- Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ. 

δ.- Δθείλα πνπ νξίδεη ην Γ.. 

2.- Σα  Βηβιία, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ην Ννκάξρε ή απφ άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν.  

 

Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο   Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο 

ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 

Σα κέιε ηνπ Οκίινπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη επίηηκα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1.- Γηα λα γίλεη θάπνηνο ηαθηηθφ κέινο πξέπεη : 



  4 

α.- Να έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο.  

β.- Να κελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα ή  ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδεη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ν λφκνο πεξί αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ. 

γ.- Να κελ είλαη αζιεηήο ηνπ Οκίινπ ή λα δηαηέιεζε αζιεηήο εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη 

έλα (1), ηνπιάρηζηνλ έηνο κεηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα. 

δ.- Να κε ζπλδέεηαη κε ηνλ ΄Οκηιν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, νχηε λα ηνλ ζπλέδεε 

ηέηνηα ζρέζε πξηλ απφ έλα (1) έηνο. 

ε.- Να κελ έρεη ζπκβιεζεί κε ηνλ ΄Οκηιν, αηνκηθά ή ζαλ κέινο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ή 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή κέινο Γ.. αλψλπκεο εηαηξείαο, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ή γηα ηελ αλάιεςε ηεο εθηέιεζεο έξγνπ κε ακνηβή, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζχκβαζε θαη γηα έλα έηνο, αθφηνπ ε ελ ιφγσ ζχκβαζε εθηειεζηεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΝΔΧΝ ΜΔΛΧΝ 

1.-  Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο ηαθηηθφ κέινο πξέπεη:  

α.-  Να ππνβάιεη αίηεζε πξνο ην Γ.  ηνπ Οκίινπ, ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ λα 

δειψλεη φηη δελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, φπσο ιεπηνκεξέζηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 

2725/1999, φπσο ηνχην ηζρχεη ζήκεξα κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηνπο λφκνπο 

2858/2000 θαη 3057/2002 σο θαη ζηηο εθάζηνηε, κεηά ηπρφλ ηξνπνπνίεζε απηνχ, 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηνπ ηζρχνληνο 

Καηαζηαηηθνχ.  

β.- Να πξνηείλεηαη εγγξάθσο απφ δπν ηαθηηθά κέιε.   

γ.- Η αίηεζε λα εγθξηζεί απφ ην Γ.. θαη λα έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε 

απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ 

δ.- Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο εγγξαθήο λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο πξνο ην ΄Οκηιν 

ππνρξεψζεηο ηνπ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίδεη ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.. 

2.- Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν φπσο κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο, αθφηνπ 

ππνβιήζεθε ε αίηεζε, λα απνθαλζεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ή 

ηελ απφξξηςή ηεο. 

3.- ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Γ.. δελ απνθαλζεί κέζα ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία, ηφηε: 

α.- Η έγθξηζε εγγξαθήο ζεσξείηαη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απηνδίθαηα. 

β.- Σα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ λα ινγνδνηήζνπλ ζηελ ακέζσο επφκελε Γ.. γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ ζπλέηξεμαλ θαη δελ απνθάλζεθαλ γηα ηελ αίηεζε. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

TIMHTIKE ΓΗΑΚΡΗΔΗ  ΜΔΛΧΝ - ΔΠΗΣΗΜΑ ΜΔΛΖ  

1.- Με απφθαζε ηνπ Γ.. θαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 27, παξ. 11 

ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, απνλέκνληαη βξαβεία, έπαηλνη θαη γεληθά θάζε θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ εζηθή δηάθξηζε ζε κέιε ηνπ Οκίινπ, γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ εμππεξέηεζε 

θαη πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ. Σα θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δηαθξηζέληα κέιε 

εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο  ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ ΄Οκηιν 

πνπ είραλ πξηλ ηε δηάθξηζή ηνπο. 

2.- ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε απφθαζε ηνπ Γ.., αλαθεξχζζνληαη επίηηκα 

κέιε άηνκα ηα νπνία  έρνπλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ΄Οκηιν ή ηνλ 

αζιεηηζκφ σο θαη άηνκα ηα νπνία απνδεδεηγκέλα έρνπλ ζπκβάιιεη εζηθά ή νηθνλνκηθά 

ζηελ πξναγσγή θαη επηηπρία ησλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ.  

3.- Σα επίηηκα κέιε: 

α.- Μεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο ησλ Γ.. κε δηθαίσκα γλψκεο. 

β.- Η παξνπζία ηνπο δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηηο ςεθνθνξίεο ή φηαλ πξφθεηηαη λα 

δηαπηζησζεί ε  χπαξμε ή φρη απαξηίαο θαηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 

γ.- ηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη ζπκκεηνρήο ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ 

Οκίινπ.  

δ.- Γελ είλαη ππνρξεσκέλα λα θαηαβάιινπλ εηήζηα ζπλδξνκή ή νπνηαδήπνηε άιιε 

ηαθηηθή ή έθηαθηε εηζθνξά ζηνλ ΄Οκηιν.  

4.- Με απφθαζε ηνπ Γ.., κπνξεί λα αλαηεζεί ζε επίηηκα κέιε, ηα νπνία πξνέξρνληαη 

απφ ηα ηαθηηθά κέιε, ε εθπξνζψπεζε ηνπ Οκίινπ ζε ππεξθείκελεο αζιεηηθέο 

νξγαλψζεηο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΑΗΚΣΔ – ΑΘΛΖΣΔ 

1.- Άηνκα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κπνξεί λα 

εγγξαθνχλ ζηνλ Όκηιν σο παίθηεο, χζηεξα απφ πξφηαζε δχν  κειψλ 

2.- Οη παίθηεο θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή, ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη έρνπλ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη λα 

ιακβάλνπλ ηδηαίηεξα καζήκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ. 

3.- ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ γηα ηελ πξναγσγή ησλ αζιεκάησλ πνπ 

πξνάγεη ν Όκηινο, ν Όκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηεί «θπηψξηα» αζιεηψλ , κε 

ζθνπφ ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη έληαμεο 

ζηηο αγσληζηηθέο νκάδεο ηνπ. 
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4.- Οη αζιεηέο ησλ νκάδσλ αζθνχληαη θαη αγσλίδνληαη ππφ ηελ επίβιεςε 

πξνπνλεηψλ, ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλεη ν Όκηινο. Σα κέιε ησλ νκάδσλ  ζπκκεηέρνπλ 

ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπο θαηά πνζνζηφ νξηδφκελν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

5.- Όζα απφ ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ζπλερίζνπλ θαη κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο λα αγσλίδνληαη ζην παλειιήλην 

πξσηάζιεκα ή ζε δηεζλείο νξγαλψζεηο θαη είλαη θάηνρνη δειηίνπ αζιεηή, δηαηεξνχλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ αζιεηή. Όζνη αζιεηέο δηαθφπηνπλ ηελ αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

κπνξεί λα γίλνπλ κέιε ηνπ Οκίινπ, εθφζνλ έρεη παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηελ ηειεπηαία 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγψλεο, δίρσο λα θαηαβάινπλ δηθαίσκα εγγξαθήο. 

6.- Η ηδηφηεηα ηνπ αζιεηή ηνπ Οκίινπ  ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνζδίδεη θαη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ή ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ηα ηαθηηθά κέιε. Ο 

αζιεηήο κεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ σο θαη ζηηο Γ.. κε 

δηθαίσκα ιφγνπ, φρη φκσο θαη ςήθνπ. Η παξνπζία ηνπ ζηηο Γ.. δελ ιακβάλεηαη ππφςε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξηίαο. 

7.- Αζιεηέο ηεο αληηζθαίξηζεο, ηεο ηνηρνζθαίξηζεο θαη ηνπ αγσληζηηθνχ κπξίηδ, νη 

νπνίνη έρνπλ θαηαιάβεη ηελ πξψηε έσο ηελ φγδνε ζέζε ζε νιπκπηαθνχο αγψλεο, 

παγθφζκηα ή παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα, ηελ πξψηε έσο θαη ηξίηε ζέζε ζε 

κεζνγεηαθνχο, βαιθαληθνχο ή παλειιήληνπο αγψλεο, εγγξάθνληαη ζηνλ Όκηιν, χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη πξφηαζε απφ δχν ηαθηηθά κέιε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ  ΜΔΛΧΝ 

1.- Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ηνπ, ν ελδηαθεξφκελνο απνθηά 

πιήξε δηθαηψκαηα κέινπο θαη κεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ. Δηδηθφηεξα θάζε ηαθηηθφ κέινο:  

α.- Μεηέρεη ζηηο Γ.., ιακβάλεη ην ιφγν, ςεθίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία.  

β.- Θέηεη ππνςεθηφηεηα γηα ηελ εθινγή  ηνπ ζην Γ.., θαη ηελ Δ.Δ. θαη ςεθίδεη γηα ηελ 

αλάδεημε νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη παξέιζεη έλα 

έηνο απφ ην ρξφλν εγγξαθήο ηνπ. 

γ.- Κάλεη ρξήζε ησλ αζθεηεξίσλ, εληεπθηεξίσλ θαη γεληθά φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Οκίινπ, ιακβάλεη κέξνο ζηνπο αγψλεο ηνπ, κεηέρεη ζηηο ζπγθεληξψζεηο θαη ζηηο ινηπέο 

εθδειψζεηο θαη, γεληθά κεηέρεη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ νξγαλψλεη ν ΄Οκηινο. 

2.- Σν Γ.. κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ, λα αλαζέζεη ζε ηαθηηθφ κέινο ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΧΝ 

Σν ηαθηηθφ κέινο νθείιεη:  

1.- Να δξαζηεξηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη 

ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Οκίινπ. 

2.- Να ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.. θαη ηνπ Γ.. 

3.- Να είλαη ζπλεπέο ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ ΄Οκηιν.  

4.- Να κεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. 

5.- Να ιακβάλεη κέξνο ζηηο αζιεηηθέο θαη ινηπέο  εθδειψζεηο.  

6.- Να θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε εμππεξέηεζε θαη 

πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΧΛΔΗΑ ΣΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΜΔΛΟΤ 

Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη κε ηελ απνρψξεζε ή ηελ δηαγξαθή ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΟΥΧΡΖΖ 

1.- Η απνρψξεζε απφ ηνλ Όκηιν είλαη ειεχζεξε γηα θάζε κέινο. Πξαγκαηνπνηείηαη κε 

γξαπηή δήισζε πξνο ην Γ.., ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ λα ιήμεη ην νηθνλνκηθφ 

έηνο θαη ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ αξρή ηνπ επφκελνπ  ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

2.- Μέινο ην νπνίν επί δχν (2) έηε θαζπζηεξεί λα θαηαβάιιεη ηελ  εηήζηα ζπλδξνκή ή 

ηελ έθηαθηε εηζθνξά, ζεσξείηαη απηνδηθαίσο φηη έρεη απνρσξήζεη απφ ηνλ ΄Οκηιν κε ηε 

ζέιεζή ηνπ. 

3.- Η ελεκέξσζε ηνπ Βηβιίνπ κεηξψνπ κειψλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε 

δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

απνρσξήζαληα  κε ηε θξνληίδα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

4.- Η νξηδφκελε ζην παξφλ απφθαζε γηα ελεκέξσζε  ηνπ Βηβιίνπ κεηξψνπ κειψλ 

ηνπ Οκίινπ ιφγσ απνρψξεζεο επηθπξψλεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε ηεο ιήςεο ηεο 

ζπλεξρφκελε Γ.. 

5.- ηελ πεξίπησζε πνπ ε απνρψξεζε νθείιεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ζηε κε 

εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνο ηνλ ΄Οκηιν ππνρξεψζεσλ, ε ζρεηηθή αίηεζε ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεκείσκα ηνπ Σακία  φηη ν αηηψλ είλαη ηακεηαθψο «ελ ηάμεη». 

(ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ επαλεγγξαθή θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εγγξαθή λένπ κέινπο θαη ε ηξέρνπζα ζπλδξνκή.) 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΚΤΡΧΔΗ 

1.- ‘Όια ηα κέιε θαη νη αζιεηέο ηνπ Οκίινπ ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν.  

2.- Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ην Γ.., ην νπνίν ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ιεηηνπξγεί σο πεηζαξρηθφ φξγαλν. 

3.- Πξηλ ην Γ.. απνθαζίζεη γηα ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, νξίδεη 

απφ ηα κέιε ηνπ  έλα χκβνπιν σο εηζεγεηή, θνηλνπνηεί ζηνλ εγθαινχκελν ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ ηνπ πξνζάπηνληαη θαη ηνλ θαιεί, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, λα ππνβάιεη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ γξαπηφ ππφκλεκα. 

4.- Πξνθεηκέλνπ ην Γ.. λα απνθαλζεί επί ησλ απνδηδφκελσλ θαηεγνξηψλ, 

ζπλέξρεηαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη απνθαζίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ηε ζπλήζε 

πιεηνςεθία. 

5.- Δθφζνλ ην Γ.. απνθαζίζεη  φηη νη θαηεγνξίεο είλαη βάζηκεο, επηβάιιεη ηηο 

παξαθάησ θπξψζεηο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο. 

α.- Έγγξαθε παξαηήξεζε. 

β.- Απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε. 

γ.- Αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο γηα δηάζηεκα κέρξη έλα (1) έηνο. 

δ.- Γηαγξαθή, ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν ειεγρφκελνο είλαη αζιεηήο. 

6.- Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.., κε ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη κία απφ ηηο παξαπάλσ πνηλέο 

ηζρχνπλ απφ ηνπ ρξφλνπ ιήςεο ηνπο, ππνβάιινληαη δε γηα επηθχξσζε ζηελ ακέζσο 

πξνζερή Γ... 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΛΟΓΟΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

1.- Γηαγξάθνληαη απφ ηνλ Όκηιν ηα κέιε πνπ:  

α.- Έπαπζαλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηα πξνζφληα ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο, φπσο απηά νξίδνληαη 

ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ. 

β.- Δπηδεηθλχνπλ ηδηαηηέξσο αλαμηνπξεπή ζπκπεξηθνξά ή δηαγσγή, πνπ δελ 

ζπκβηβάδεηαη  κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Οκίινπ. 

γ.-  Γελ ηεξνχλ, θαηά ζχζηεκα, ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ σο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ Γ.. θαη ηνπ Γ.. 

2.- Μέινο, πνπ δηαγξάθεθε ιφγσ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, δελ κπνξεί λα δεηήζεη 

ηελ επαλεγγξαθή ηνπ, εθφζνλ δελ πεξάζνπλ δχν (2) έηε απφ ην ρξφλν δηαγξαθήο ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά, ζηελ πεξίπησζε επαλεγγξαθήο εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 

παξ. 5 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΖ ΤΝΘΔΖ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

1.- Σν Γ.. επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαγξαθήο κέινπο είηε απηεπάγγειηα,  είηε 

χζηεξα απφ θαηαγγειία. 

2.- Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ δηαγξαθήο κέινπο απφ ηνλ 

΄Οκηιν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη, ζε θνηλή ζπλεδξίαζε κε ηα ελλέα κέιε πνπ 

έρνπλ εθιεγεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε λα ζπγθξνηήζνπλ ην Γηεπξπκέλεο χλζεζεο   

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.  

3.- Σνπ Πεηζαξρηθνχ ηνχηνπ πκβνπιίνπ, πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

4.- Σν Γηεπξπκέλεο χλδεζεο Πεηζαξρηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ 

είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ  δψδεθα (12) κέιε ηνπ Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ 

νξίδεη απφ ηα κέιε ηνπ  έλα χκβνπιν σο εηζεγεηή, θνηλνπνηεί ζηνλ εγθαινχκελν ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ ηνπ πξνζάπηνληαη θαη ηνλ θαιεί, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, λα ππνβάιεη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ γξαπηφ ππφκλεκα. 

5.- Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαίλεηαη σο πξνο ηελ ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

δηαγξαθήο κε κπζηηθή, εθφζνλ ην ίδην απνθαζίζεη,  ςεθνθνξία θαη κε εηδηθή πιεηνςεθία 

ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ κειψλ, ν αξηζκφο ηεο νπνίαο 

(πιεηνςεθίαο) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δέθα (10) ζπκβνχισλ. 

6.- Δπί ησλ απνθάζεσλ πεξί δηαγξαθήο ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθδίδεη δηαπηζησηηθή 

πξάμε. 

7.- Η πεξί δηαγξαθήο απφθαζε απφ ην Βηβιίν κεηξψνπ κειψλ ηνπ Οκίινπ ιφγσ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, επηθπξψλεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε ηεο ιήςεο ηεο 

ζπλεξρφκελε Γ..  

 

Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο   Σ Ρ Η Σ Ο 

 H ΓΗΟΗΚΖΖ  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΟΡΓΑΝΑ  

Σα φξγαλα ηνπ Οκίινπ είλαη : 

1.- Η Γεληθή πλέιεπζε (Γ..)  ησλ κειψλ. 

2.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..).  

3.- Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.).  

4.- Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην (Π..) 
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Ζ   Γ Δ Ν Η Κ Ζ    Τ Ν Δ Λ Δ Τ  Ζ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Η Γ.. είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ. 

2.- ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηά ηεο ππάγνληαη: 

α.- ΄Οζεο ππνζέζεηο νξίδνληαη ξεηά  ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ.  

β.- Η αλάδεημε ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ Οκίινπ. 

γ.- Η  επνπηεία ησλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ.  

δ.- ΄Οιεο νη ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ παξαρσξνχληαη κε ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ θαη ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ζε άιιν φξγαλν ηνπ Οκίινπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΓΚΛΖΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Η ζχγθιεζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ζε Γ.. γίλεηαη κε ηελ απνζηνιή πξφζθιεζεο, 

ηελ νπνία ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Οκίινπ. Η πξφζθιεζε 

απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε ηαρπδξνκηθψο θαη κε θξνληίδα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, 

δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο  πξηλ απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζε απηή  εκεξνκελία 

ζχγθιεζεο . 

2.- Δθηφο απφ  ηελ  θαηά  ηα  παξαπάλσ  απνζηνιή, ε πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ Οκίινπ.  

3.- ηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ε εκέξα, ε ψξα θαη ν ηφπνο ζχγθιεζεο ηεο Γ.., 

σο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο. 

4.- ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ νξηδφκελε εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο Γ.. 

δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε ζπλεδξίαζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ ακέζσο επφκελε εβδνκάδα, 

ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ ίδηα εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα, ρσξίο ηελ απνζηνιή λέαο πξφζθιεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

ΑΠΑΡΣΗΑ - ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

1.- Σηο εξγαζίεο θάζε Γ.. δηεπζχλεη Πξνεδξείν, ην νπνίν εθιέγεηαη θάζε θνξά, πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Σν Πξνεδξείν ηνχην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην 

Γξακκαηέα θαη ηξεηο εθφξνπο απφ ηα παξηζηάκελα ζηελ Γ.. κέιε. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηεο Γ.., ρξέε Πξνέδξνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

2.- Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηεο Γ.. δηαπηζηψλεη ηελ επίηεπμε 

ηεο απαηηνχκελεο απαξηίαο, θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ, αθνινπζεί 
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ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο θαη ζέηεη ηα δεηήκαηα ζε 

ςεθνθνξία.  

3.- ‘Οπνπ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ νξίδεηαη ειάρηζηνο αξηζκφο 

κειψλ πξνθεηκέλνπ θαηά ηε Γ.. λα δηαπηζησζεί απαξηία ή λα ιεθζεί απφθαζε, σο 

ηέηνηνο ιακβάλεηαη ν ακέζσο επφκελνο αθέξαηνο αξηζκφο ηνπ νξηδφκελνπ ηδαληθνχ 

πνζνζηνχ.  

 4.- Οη έθνξνη επνπηεχνπλ ησλ ςεθνθνξηψλ, πξνβαίλνπλ ζηε δηαινγή ησλ ςήθσλ 

θαη θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

5.- Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά ζπδεηήζεσλ θαη απνθάζεσλ ζην εηδηθφ  Βηβιίν, 

ηα νπνία ππνγξάθνληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΔΗΓΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

Σα είδε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη:  
1.- Η Σαθηηθή  
2.- Η ΄Έθηαθηε  
3.- Η Καηαζηαηηθή  
 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1. - ύγκλεζε – Ζμεπήζια  Γιάηαξε. 

α.- Η Σαθηηθή Γ.. ζπλέξρεηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ Γ.. ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην έηνο θαη 

ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Μαξηίνπ. 

β. - ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Σαθηηθήο Γ.. πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά :   

βα.- Αλαθνηλψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ελεκέξσζε ηεο Γ.. γηα ηα ηξέρνληα  

πξνβιήκαηα ηνπ Οκίινπ . 

ββ.- Η έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ..  

βγ.- Ο νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο . 

βδ.- Η έθζεζε ηεο Δ.Δ. 

βε.- Κάζε άιιν ζέκα, γηα ην νπνίν ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ή απνθαζίδεη ην Γ..  

βζη.- Η Γ.. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα θάζε ζέκα, 

έζησ θαη εάλ ηνχην δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

2.- Απαπηία – Λήψε Αποθάζεων – Φεθοθοπία. 

α.- Η Σαθηηθή Γ.. ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ κεηά ηελ πάξνδν 30’ ιεπηψλ 

απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηα 

κηζά απφ ηα ηακεηαθψο εληάμεη κέιε ηνπ Οκίινπ 
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β.- ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ζπγθεληξσζεί ν θαηά ηα παξαπάλσ αξηζκφο, ε 

Γ.. αλαβάιιεηαη θαη ζπλέξρεηαη απηνδηθαίσο  ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα θαη ζηνλ ίδην ηφπν, 

ηελ ακέζσο επνκέλε εβδνκάδα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λέα πξφζθιεζε.  

γ.- Καηά ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζή ηεο ε Γ.. ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, 

νπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ. 

δ.- Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε ςεθνθνξία, ζηελ νπνία κεηέρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά 

κέιε . 

ε.- Πξνθεηκέλνπ γηα αξραηξεζίεο γηα εθινγή κειψλ Γ.. θαη Δ.Δ., ε ςεθνθνξία γίλεηαη 

απφ εληαίν γηα θάζε φξγαλν ςεθνδέιηην ππνςεθίσλ θαη είλαη κπζηηθή. Κάζε κέινο δελ 

κπνξεί λα ςεθίδεη αξηζκφ ππνςεθίσλ κεγαιχηεξν εθείλνπ ησλ ζέζεσλ, νη νπνίεο 

πξφθεηηαη λα θαηαιεθζνχλ . 

ζη.- Πξνθεηκέλνπ γηα ςεθνθνξία επί άιισλ ζεκάησλ θαη εθφζνλ ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ δελ ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε, ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηνπο 

γίλεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ ή κε νλνκαζηηθή  (θαλεξή ή κπζηηθή) ςεθνθνξία θαη 

ρξεηάδεηαη  λα ζπγθεληξσζεί αξηζκφο ςήθσλ, ν νπνίνο λα ππεξβαίλεη ην έλα δεχηεξν 

(1/2) ησλ παξφλησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  

δ.- Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη έγθπξα απφ ηελ Γ.. δεζκεχνπλ φια ηα κέιε ηνπ 

Οκίινπ, παξφληα, απφληα  ή δηαθσλνχληα. Απνθάζεηο ηεο Γ.., πνπ ιακβάλνληαη θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, είλαη άθπξεο θαη αλίζρπξεο . 

3.- Ανηικείμενο ηων επγαζιών ηερ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζερ. 

Οη εξγαζίεο ηεο Σαθηηθήο Γ.. πεξηιακβάλνπλ : 

α.- Σελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ  ηνπ Γ.. 

θαη ηελ απαιιαγή απηνχ απφ θάζε επζχλε θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ  

β.-Σελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

γ.- Σελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ 

αλάγνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. 

δ.- Σελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα κέιε. 

ε.- Σελ εθινγή κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. 

ζη.- Σελ εθινγή ελλέα (9) κειψλ ηα νπνία καδί κε ηα κέιε ηνπ Γ.. ζα ζπγθξνηήζνπλ ην 

Γηεπξπκέλεο χλδεζεο Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ.  

δ.- Η επηθχξσζε ηεο δηαγξαθήο ησλ κειψλ . 

ε.- Κάζε άιιν ζέκα ην νπνίν έξρεηαη πξνο ζπδήηεζε χζηεξα απφ παξαπνκπή  απφ άιιε 

Γ..  ή απφ ην Γ.. ή δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 25 

ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1. - ύγκλεζε: 

Η Έθηαθηε Γ..  ζπγθαιείηαη  

α.- Με απφθαζε ηνπ  Γ.., ππέξ ηεο νπνίαο έρνπλ ςεθίζεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

χκβνπινη.  

β.- ΄Τζηεξα απφ γξαπηή πξνο ην Γ.. αίηεζε ηνπ ελφο δέθαηνπ (1/10) ηνπ φινπ αξηζκνχ 

ησλ ηακεηαθψο εληάμεη ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Οκίινπ. ηελ αίηεζε απηή πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζέκαηα, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε ΄Δθηαθηε Γ.. 

γ.- Η ζχγθιεζε ηεο ΄Δθηαθηεο Γ.. δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα 

πέληε  (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαηαηέζεθε ε ζρεηηθή αίηεζε. 

δ.- Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ Σαθηηθή 

Γ..  

2.- Απμοδιόηεηερ  

Με ηελ επηθχιαμε ησλ ξεηά θαζνξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σαθηηθήο Γ.., ε 

΄Δθηαθηε Γ.. είλαη αξκφδηα θαη απνθαζίδεη: 

α.- Δπί ζεκάησλ γηα ηα νπνία αξκφδηα είλαη ε Σαθηηθή Γ.., πιελ φκσο ε αληηκεηψπηζή 

ηνπο δελ επηδέρεηαη θαζπζηέξεζε . 

β.- Δπί ζεκάησλ ηα νπνία ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

άιινπ νξγάλνπ, πιελ φκσο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ γηα ηνλ ΄Οκηιν, 

θξίλεηαη φηη πξέπεη λα απνθαζίζεη ε Γ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ  

1.-  ύγκλεζε – Δκπποζώπεζε: 

α.- Η Καηαζηαηηθή Γ.. ζπγθαιείηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ σο θαη  ηε δηάιπζε ηνπ 

Οκίινπ ή ηε ζπλέλσζή ηνπ κε άιια παξεκθεξή ζσκαηεία.  

β.- Σα κέιε κπνξνχλ λα εθπξνζσπεζνχλ ζηελ Καηαζηαηηθή Γ.. απφ άιιν κέινο. 

Γηα ηελ εθπξνζψπεζε απηή απαηηείηαη εηδηθή γξαπηή εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

εθπξνζσπνχκελνπ, ε νπνία ηζρχεη θαη γηα ηελ κεη΄ αλαβνιή ζπλεδξίαζε ηεο Γ.. 

Κάζε κέινο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηε Γ..  πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4) 

κέιε . 

γ.- Η ζχγθιεζε ηεο Καηαζηαηηθήο Γ.. πξαγκαηνπνηείηαη :  

γα.- Ύζηεξα απφ  απφθαζε ηεο Σαθηηθήο ή ηεο ΄Δθηαθηεο Γ.. 
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γβ.- Με απφθαζε ηνπ Γ.., ππέξ ηεο νπνίαο έρνπλ ςεθίζεη ηνπιάρηζηνλ επηά 

χκβνπινη. 

γγ.- Με γξαπηή, πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαη απφιπηα ζαθή αίηεζε πξνο ην 

Γ.. αξηζκνχ κειψλ, νπνίνο λα ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην (1/3) εθείλνπ ησλ 

ηακεηαθψο εληάμεη. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δεηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ε αίηεζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, φπσο απηέο πξνηείλνληαη λα ηζρχζνπλ κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε.  

δ.- Η ζχγθιεζε ηεο Καηαζηαηηθήο Γ.. δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 

εμήληα  (60)  εκέξεο, απφ ηφηε πνπ θαηά ηα παξαπάλσ πάξζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε 

ή ππνβιήζεθε ε ζρεηηθή αίηεζε . 

2.- Απαπηία – Λήψε Αποθάζεων  

α.- Η Καηαζηαηηθή Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ θαηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη 

ψξα είλαη παξφληα ηα ηξία ηέηαξηα ( ¾ )ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη 

κειψλ. 

β.- ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ εηδηθή απαξηία, ε Γ.. 

ζπλέξρεηαη απηνδηθαίσο, θαη ρσξίο ηελ απνζηνιή λέαο πξφζθιεζεο ηελ ακέζσο 

επφκελε εβδνκάδα, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα θαη ζηνλ ίδην ηφπν, φπσο εηδηθφηεξα 

νξίδεηαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ, νπφηε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ 

νη παξφληεο ππεξβαίλνπλ ην έλα δεχηεξν ( ½ ) ηνπ φινπ  αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο 

εληάμεη κειψλ.  

γ.- Δάλ θαηά ηε λέα απηή ζχγθιεζε δελ επηηεπρζεί ε κεησκέλε απαξηία, ε Γ.. 

καηαηψλεηαη, ηα δε ζέκαηα πνπ είραλ πεξηιεθζεί  ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε δελ 

κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ  πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έηνπο. 

δ.- Οη απνθάζεηο ζηελ Καηαζηαηηθή Γ.. παίξλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη 

εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηα ηξία ηέηαξηα  ( ¾ ) ησλ ςήθσλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ 

παξφλησλ κειψλ. 

ε.- Οη εξγαζίεο ηεο Καηαζηαηηθήο Γ.. κπνξεί λα ζπκπέζνπλ κε ηηο εξγαζίεο ηεο 

Σαθηηθήο ή ηεο ΄Δθηαθηεο Γ..  

ζη.- Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πεξί Γ.. σο θαη νη εηδηθέο, θαηά 

πεξίπησζε, δηαηάμεηο πεξί Σαθηηθψλ θαη Δθηάθησλ Γ.. 

 

Σ Ο  Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Η Κ Ο    Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ  

Δθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ, ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Γ.. ππάγνληαη : 
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 1.- H θαηάξηηζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

2.- Η πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ θαη  ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ σο θαη ε πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ..  

3.- Η ζχγθιεζε ησλ Γ.. θαη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

4.- Η θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο σο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ έσο ηελ 31ε  

Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, ηνπο νπνίνπο ππνβάιεη ζηελ Σαθηηθή Γ.. πξνο έγθξηζε, καδί 

κε ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ . 

5.- Η θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Οκίινπ. 

6.- Η εθηέιεζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλεο δαπάλεο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ηηο έθηαθηεο δαπάλεο, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο θαη 

εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ Οκίινπ . 

7.- Η ζχλαςε θάζε δηθαηνπξαμίαο, κε ηελ νπνία εμππεξεηείηαη ην ζπκθέξνλ 

ηνπ Οκίινπ.  

8.- Η απνδνρή δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ, εηζθνξψλ, 

επηρνξεγήζεσλ θαη γεληθά θάζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο ην ΄Οκηιν. 

9.- Η δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ. 

10.- Ο θαζνξηζκφο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο σο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο 

ησλ κειψλ.  

11.- Η αλαθήξπμε ησλ επίηηκσλ κειψλ, ε έγθξηζε ηεο εγγξαθήο ηαθηηθψλ  

κειψλ,  ε αλαγφξεπζε ησλ δσξεηψλ θαη ε δηαγξαθή κειψλ απφ ην Βηβιίν κεηξψνπ 

ησλ κειψλ.  

12.- Η απνλνκή βξαβείσλ, επαίλσλ, θαη γεληθά θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

εζηθήο δηάθξηζεο ζε πξφζσπα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ησλ ζθνπψλ 

ηνπ Οκίινπ. 

13.- Η άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηα κέιε ηνπ 

Οκίινπ. 

14.- Η πξφζιεςε θαη απφιπζε ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ, 

θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ακνηβψλ απηνχ. 

15.- Ο δηνξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ζπληξέρεη θψιπκα ζην πξφζσπν ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

16.- Η ράξαμε ησλ γεληθψλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη αληηπξφζσπνη ηνπ Οκίινπ ζηηο ππεξθείκελεο νξγαλψζεηο. 

17.- Η άκεζε αληηκεηψπηζε θάζε άιιεο ππφζεζεο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, εθφζνλ θξίλεηαη φηη εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ 
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Οκίινπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάγεηαη ξεηά ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο νχηε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΟΤΛΧΝ – ΘΖΣΔΗΑ  - ΤΝΘΔΖ  

1.- Σν Γ.. απαξηίδεηαη απφ ελλέα (9) πκβνχινπο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη 

απφ ηα κέιε ηνπ Οκίινπ. 

2.- Η ζεηεία ηνπ Γ.. είλαη δηεηήο.  

3.- Σν Γ.. ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ  Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη πέληε πκβνχινπο,  

4.- Σν αμίσκα ηνπ  πκβνχινπ είλαη ηηκεηηθφ θαη δελ αλαγλσξίδεηαη 

νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθή ακνηβή γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

5.- Καη’ εμαίξεζε ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο, φηαλ νη χκβνπινη 

κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα πξνζθνξά 

νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ζην ΄Οκηιν, θαηαβάιινληαη έμνδα θίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ  

1.- Η αλάδεημε κειψλ ηνπ Γ..  γίλεηαη κε αξραηξεζίεο (εθινγέο), νη νπνίεο 

δηεμάγνληαη θάζε δχν (2) έηε θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο Σαθηηθήο Γ.. 

2.- Γηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα θαη λα ςεθίζνπλ έρνπλ ηα κέιε, ηα 

νπνία θαηά ηελ εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ είλαη ηακεηαθψο εληάμεη  θαη έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη έλα έηνο απφ ην ρξφλν εγγξαθήο ηνπο ζηνλ ΄Οκηιν. 

3.- Μέιε ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία θαηά ηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο ηέζζεξεο 

αξραηξεζίεο έρνπλ εθιεγεί χκβνπινη, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα 

γηα πέκπηε ζπλερφκελε ζεηεία. 

4.- Η αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ..  γίλεηαη απφ εληαίν θαηάινγν ππνςεθίσλ, 

ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη κε ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηα νπνία έρνπλ  εθδειψζεη 

απηνπξνζψπσο ζρεηηθφ ελδηαθέξνπλ ή πξνηείλνληαη απφ δχν (2) κέιε.  

5.- Η θαηά ηα ακέζσο παξαπάλσ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο είλαη γξαπηή, 

απεπζχλεηαη ζην Γ.. ηνπ Οκίινπ θαη θαηαηίζεηαη, ην αξγφηεξν, δχν εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί αξρηθά ζαλ εκέξα αξραηξεζηψλ. 

6.- Με βάζε ηηο ππνςεθηφηεηεο, ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

θαηαξηίδνπλ εληαίν θαηάινγν ππνςεθίσλ, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζηα Γξαθεία ηνπ 
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Οκίινπ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ησλ αξραηξεζηψλ, δηαλέκεηαη δε 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ζε φζνπο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  

7.- Κάζε έλα κέινο έρεη δηθαίσκα λα επηιέμεη απφ ηνλ θαηάινγν ππνςεθίσλ  

(ςεθνδέιηην) ην πνιχ κέρξη ελλέα άηνκα. Η ελ ιφγσ πξνηίκεζε ηνπ απνδεηθλχεηαη κε 

ηελ ζέζε ζηαπξνχ δίπια ζην φλνκα.  

8.- Η ζεηξά επηηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ θξίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαπξψλ 

πξνηίκεζεο πνπ θάζε έλαο ζπγθέληξσζε .  

9.- Ωο εθιεγέληεο γηα ην αμίσκα ηνπ πκβνχινπ ζεσξνχληαη κε ηε ζεηξά 

θαηάηαμεο νη πξψηνη ελλέα (9) .  

10.- Οη θαηά ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο επφκελνη ηξεηο εθιέγνληαη σο 

αλαπιεξσκαηηθνί χκβνπινη.  

11.- ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ έλαηε ζέζε ησλ ηαθηηθψλ θαη ζηελ 

ηξίηε ζέζε ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πκβνχισλ παξνπζηαζηεί ηζνςεθία κεηαμχ δχν ε 

πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ, ε επηινγή θαη ε αλάδεημε γίλεηαη κε θιήξσζε, ακέζσο 

κεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο . 

12.- ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ςεθνδέιηην πεξηέρεη κέρξη ελλέα (9) 

ππνςεθίνπο, ηφηε ηα άηνκα απηά ζεσξείηαη φηη απνιακβάλνπλ ηεο πξνηίκεζεο ησλ 

ςεθνθφξσλ γηα κέιε ηνπ Γ..  

13.- ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηνλ θαηαξηηζζέληα ζρεηηθφ θαηάινγν (ην ςεθνδέιηην ) είλαη κηθξφηεξνο 

ησλ ελλέα, νη εθινγείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζζέζνπλ ζην ςεθνδέιηην, θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο ςεθνθνξίαο, νλφκαηα κειψλ ηνπ Οκίινπ πνπ δελ είλαη ππνςήθηνη, κέρξηο 

φηνπ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ ελλέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΔΚΛΟΓΖ  ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Μέινο ηνπ Οκίινπ θσιχεηαη λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα ην Γ.., νχηε ην φλνκά ηνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ππνςεθίσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ κία 

απφ ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο (θσιχκαηα): 

1.- Δίλαη έκπνξνο αζιεηηθψλ εηδψλ, κέηνρνο, εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο ή κέινο 

ηνπ Γ.. αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξείαο, εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ σο 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ 

εηδψλ.  

2.- Θέηεη ππνςεθηφηεηα, παξφιν φηη ζην πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρεη ε 

απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.  

3.- Γελ έρεη ζπκπιεξσζεί έλα έηνο απφ ην ρξφλν εγγξαθήο ηνπ ζηνλ ΄Οκηιν. 

4.- Γελ είλαη ηακεηαθψο εληάμεη.   
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ΑΡΘΡΟ 31 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ Δ ΧΜΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

1.- Μέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ησλ 

αξραηξεζηψλ νη εθιεγέληεο χκβνπινη, ζπλέξρνληαη ζε ζπλεδξίαζε κε ηε θξνληίδα 

ηνπ πκβνχινπ ν νπνίνο ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν  αξηζκφ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο. 

2.- Μνλαδηθφ ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο είλαη ε «ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ζε 

ζψκα».  

3.- Καηά ηε ζπλεδξίαζε νη χκβνπινη εθιέγνπλ, κε κπζηηθή θαη μερσξηζηή γηα 

θάζε αμίσκα ςεθνθνξία, απηνχο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηα αμηψκαηα ηνπ Πξνέδξνπ, 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ηνπ Σακία. 

4.- Μέινο ηνπ Γ.., ην νπνίν θαηά ηηο ακέζσο δχν πξνεγνχκελεο ζεηείεο 

απηνχ έρεη ρξεκαηίζεη Πξφεδξνο, δελ επηηξέπεηαη λα επαλεθιεγεί Πξφεδξνο γηα ηξίηε 

ζπλερφκελε ζεηεία.  

5.- πγθέληξσζε δχν αμησκάησλ ζην πξφζσπν ελφο πκβνχινπ δελ 

επηηξέπεηαη. 

6.- Η ρξνληθή δηάξθεηα (ζεηεία) ησλ αμησκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ζπκπίπηεη κε  ηε ζεηεία ηνπ Γ.. 

7.- ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία χκβνπινο ηνπ θαηά ηα παξαπάλσ 

ζπγθξνηεζέληνο Γ.. απνρσξήζεη ή εθπέζεη ηνπ αμηψκαηνο, ην αμίσκά ηνπ 

θαηαιακβάλεηαη απφ χκβνπιν θαη χζηεξα απφ εηδηθή ςεθνθνξία. 

8.- Κελέο ζέζεηο πκβνχισλ, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο θαηά ζεηξά ηεο επηηπρίαο ηνπο. 

9.- ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ πκβνχισλ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία απνβεί κηθξφηεξνο ησλ έμη (6), ηφηε: 

α.- Πξνθεξχζζνληαη πξφσξεο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.., 

ζπγθαινπκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ ΄Δθηαθηεο Γ..  

β.- Η δηεηήο  ζεηεία ηνπ λένπ Γ.. αξρίδεη λα πξνζκεηξάηαη απφ ην ρξφλν ηεο 

ζχγθιεζεο ηεο ακέζσο επφκελεο Σαθηηθήο Γ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

1.- Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ ηαθηηθά κηα θνξά ηνλ κήλα, 

εθηάθησο δε φηαλ θξίλεη ζθφπηκν ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

χκβνπινη κε γξαπηή αίηεζή ηνπο. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαη ηνπο ιφγνπο, νη νπνίνη δελ επηηξέπνπλ ηελ ζπδήηεζή 

ηνπο θαηά ηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 
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2.- Η πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε είλαη γξαπηή, αλαγξάθεη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, 

πεξηιακβάλεη ηελ εκέξα θαη ψξα ζχγθιεζήο ηεο, απνζηέιιεηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ζε φινπο ηνπο πκβνχινπο ηξεηο (3) εκέξεο ηεο νξηδφκελεο 

εκεξνκελίαο θαη αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. 

3.- Καηά ηηο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ε πξφζθιεζε ησλ πκβνχισλ κπνξεί λα 

γίλεη θαη απφ ηειεθψλνπ . 

4.- Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ θαηά ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη 

παξφληεο πέληε  (5) ηνπιάρηζηνλ χκβνπινη.  

5.- Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.., εθφζνλ ζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ  Πξνέδξνπ ή ηνπ πξνεδξεχνληνο 

ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ νξηαθή πεξίπησζε ηεο απαξηίαο κε πέληε (5) κέιε, νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη νκφθσλα, δειαδή κε ηε ζχκθσλε ςήθν θαη ησλ πέληε (5) 

παξφλησλ κειψλ . 

6.- Οη χκβνπινη έρνπλ ππνρξέσζε λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γ.. 

7.- ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. δελ ηζρχεη ε εθπξνζψπεζε κε εμνπζηνδφηεζε . 

8.- Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή κφλν επί πξνζσπηθψλ ζεκάησλ ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηξεηο πκβνχινπο. 

9.- Σηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη ηα κέιε ηνπ 

Οκίινπ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ην ιφγν κφλν φηαλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

1.- Γελ επηηξέπεηαη ζην Γ.. ηνπ Οκίινπ λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, 

αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε κε 

νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα,  κε πκβνχινπο - κέιε ηνπ, σο θαη κε ηηο ζπδχγνπο, ηα 

ηέθλα, ηνπο γνλείο, ηα αδέιθηα ηνπο ή κε λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία κεηέρνπλ απηνί 

ή ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα.  

2.- Η παξάβαζε ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο, πέξαλ ηεο αθπξφηεηάο ηεο, σο 

ζηεξνπκέλνπ ηνπ Γ.. ξεηά ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Οκίινπ, επηθέξεη, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηα νπνία απνθάζηζαλ θαη γεληθά έιαβαλ  

θαζνηνλδήπνηε ηξφπν κέξνο ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  
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ΑΡΘΡΟ 34 

ΔΚΠΣΧΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΞΗΧΜΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ - ΜΔΛΟΤ  

ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

1.- Οη χκβνπινη εθπίπηνπλ απφ ην αμίσκα ηνπο θαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο 

κειψλ ηνπ Γ.., θαη εμέξρνληαη απηνδηθαίσο απφ απηφ,  εθφζνλ :  

α.- Απνιέζνπλ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Οκίινπ.  

β.- Δπήιζαλ ζην πξφζσπφ ηνπο ηα θσιχκαηα εγγξαθήο ηνπο σο κειψλ ή νη 

πεξηνξηζκνί ή ηα θσιχκαηα, ηα νπνία νξίδνληαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ή ζέηεη 

λφκνο.  

γ.- Απνθηήζνπλ κία απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ άξζξσλ 30 παξ. 1 θαη 33 παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

δ.- Απνπζηάδνπλ επί ηέζζεξεο (4) ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο ή επί  δέθα (10) κε 

ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. κέζα ζε έλα έηνο. 

ε.- Μεηέρνπλ ή αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ζε δηνίθεζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ην νπνίν 

επηδηψθεη ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο κε ηνλ ΄Οκηιν.  

ζη.- Αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ΄Οκηιν κε νηθνλνκηθφ 

αληάιιαγκα  

2.- ε φιεο ηηο ζην παξφλ άξζξν αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γ.. ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ εηζάγεη ππνρξεσηηθά ηελ ππφζεζε ζην Γ.. γηα 

ιήςε απφθαζεο γηα έθπησζε, εθδίδεη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε θαη θηλεί 

ππνρξεσηηθά ηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πκβνχινπ πνπ εθπίπηεη ηνπ 

αμηψκαηφο ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ  

1.- Η εθπξνζψπεζε ηνπ Οκίινπ ζε θάζε έλλνκε ζρέζε ελψπηνλ θάζε 

Γηθαζηηθήο, Γηνηθεηηθήο, Αζιεηηθήο ε άιιεο Αξρήο, σο θαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο κε 

ηδηψηεο  (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). 

2.- Η έθδνζε δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. επί ησλ 

αηηήζεσλ εγγξαθήο λέσλ κειψλ, δηαγξαθήο απφ ηα κεηξψα ησλ κειψλ θαη 

έθπησζεο απφ ην αμίσκα ηνπ πκβνχινπ.  

3.- Η ζχγθιεζε θαη δηεχζπλζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. θαη  ε θαηάξηηζε 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

4.- Η θξνληίδα γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, σο 

θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.. θαη ηνπ Γ.. 
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5.- Η άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ 

Οκίινπ θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γ.. 

6.- Η θξνληίδα γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλαγξαθνκέλσλ  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

δαπαλψλ, σο θαη ησλ δαπαλψλ εθείλσλ πνπ έρεη απνθαζίζεη ην Γ..  

7.- Η είζπξαμε νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

8.- Η ζεψξεζε  κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ  Βηβιίσλ ηνπ Οκίινπ. 

9.- Η άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.-  

10.-ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή θαζνηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ή απνδεδεηγκέλεο πιήξνπο θαη νξηζηηθήο αδπλακίαο λα αζθήζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ, ην Γ.. εθιέγεη κεηαμχ ησλ πκβνχισλ  λέν Πξφεδξν. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ  

1.- Ο Αληηπξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη πξνζσξηλά λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ. 

2.- ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαη ν Αληηπξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, 

θαζήθνληα πξνεδξεχνληνο  αζθεί ν χκβνπινο, ν νπνίνο θαηά ηηο αξραηξεζίεο 

ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο πξνηίκεζεο 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

1.- Η παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ε επ’ 

απηψλ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ.  

2.- Η θξνληίδα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.. θαη ηνπ Γ..  

3.- Η επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ. 

4.- Η θχιαμε ηεο ζθξαγίδαο θαη ηνπ αξρείνπ ηνπ Οκίινπ. 

5.- Η ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ Μεηξψνπ Μειψλ ηνπ Οκίινπ.  

6.- Η ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 

7.- Η θχιαμε ησλ Βηβιίσλ ησλ Πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ  ησλ Γ.. θαη 

ηνπ Γ.. 

8.- Η δηαρείξηζε ηεο αιιεινγξαθίαο.  

9.- Η πξνζππνγξαθή κε ηνλ Πξφεδξν ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ εγγξάθσλ. 

10.- Η ζεψξεζε κε ηνλ Πξφεδξν φισλ ησλ Βηβιίσλ πνπ ηεξεί ν ΄Οκηινο. 

11.- Όηαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, ηνλ αλαπιεξψλεη ν 

νξηδφκελνο απφ ην Γ.. χκβνπινο.  
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ΑΡΘΡΟ 38 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΑΜΗΑ Γ.. 

1.- Η θξνληίδα γηα ηελ θχιαμε ηεο ρξεκαηηθήο θαη ινηπήο πεξηνπζίαο ηνπ 

Οκίινπ. 

2.- Η είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ θαη ησλ ινηπψλ εηζθνξψλ ησλ κειψλ. 

3.- Η είζπξαμε  νπνηνπδήπνηε άιινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

4.- Η επζχλε γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ην λφκν ή θαη νξίδνληαη απφ ην Γ.. θαηά ηελ είζπξαμε 

νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

5.- Οη πιεξσκέο κε εληάικαηα, ηα νπνία πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή 

ηνπ Πξνέδξνπ.  

6.- Η ηήξεζε ησλ Βηβιίσλ Δζφδσλ – Δμφδσλ θαη Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ.  

7.- Η αλά ηξίκελν ππνβνιή  ζην Γ.. έθζεζεο επί ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη ηεο θαζαξήο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ, κεηά ζπλνπηηθνχ πίλαθα ησλ 

εζφδσλ - εμφδσλ. 

8.- Οη θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο ρξεκάησλ ηνπ Οκίινπ ζε θαη απφ Σξάπεδεο, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ επηιεγεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γ..  

9.- Η ζχληαμε θάζε έηνο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπο νπνίνπο ην Γ.. είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ππνβάιιεη ζηε Γ..  

10.- Η θχιαμε ζην γξαθεία ηνπ Οκίινπ ησλ  ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηα νπνία ην 

Γ.. θξίλεη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ 

Οκίινπ. 

11.- Όηαλ ν Σακίαο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ηνλ αλαπιεξψλεη ν νξηδφκελνο 

απφ ην Γ..  χκβνπινο 

 

Ζ ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΑΡΘΡΟ 39 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ  

1.- Η Δ.Δ.  είλαη ην φξγαλν, ην νπνίν ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο θαη ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο, ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ θαη εθηεινχλ ηα φξγαλα ηνπ Οκίινπ. 

2.- Η Δ.Δ. ζπλεπηθνπξείηαη, φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην ππαγνξεχνπλ, απφ 

ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ.   

2.- Κάζε φξγαλν ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν αζρνιείηαη θαζνηνλδήπνηε  ηξφπν κε 

θάζε είδνπο δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ, είλαη ππνρξεσκέλν λα ζέηεη ζηε 

δηάζεζε ηεο Δ.Δ. πξνο έιεγρν νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ δεηεζεί  
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3.- Η Δ.Δ. ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά έθζεζε ζε θάζε Σαθηηθή Γ.. γηα ζέκαηα 

νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ θαη γεληθά δηαρείξηζεο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ.  

4.- Η Γ.. δελ απνθαζίδεη έγθπξα γηα ηνλ εηήζην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηνπ Γ..  

εάλ δελ ηεο ππνβιεζεί, θαηά ηα παξαπάλσ, ε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Δ.Δ. 

5.- Η Δ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα θνηλνπνηήζεη ηελ έθζεζε 

ηεο ζηα κέιε, νπνηεδήπνηε ζεσξεί φηη θηλδπλεχνπλ άκεζα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Οκίινπ. 

6.- Δηδηθφηεξα, θαη κεηαμχ ησλ άιισλ,  ε Δ.Δ.  έρεη ππνρξέσζε θαη δηθαίσκα.  

α.- Να δεηεί θαη ιακβάλεη πξνο έιεγρν ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, ηνπο ελ γέλεη νηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο, σο θαη θάζε είδνο 

παξαζηαηηθνχ εγγξάθνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηεθκεξηψλεηαη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή 

εγγξαθή ζηα Βηβιία ηνπ Οκίινπ. 

β.- Να ελεκεξψλεηαη επί ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. σο θαη επί ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ αξρείνπ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ ηνπ Οκίινπ. 

γ.- Να κεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. φηαλ θαη’ απηέο πξφθεηηαη λα γίλεη ζπδήηεζε 

θαη ιεθζεί απφθαζε επί ζεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ . 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ  -  ΘΖΣΔΗΑ,  ΚΧΛΤΜΑΣΑ - ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

1.- ηα πιαίζηα ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε κειψλ ηνπ Γ..  εθιέγνληαη 

απφ μερσξηζηφ ςεθνδέιηην ηξία (3) κέιε, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ Δ.Δ. 

2.- Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. είλαη δηεηήο θαη ζπκπίπηεη κε εθείλε ηνπ Γ.. 

3.- Τπνςήθηνο γηα κέινο ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα απηνπξνηαζεί ή λα ππνδεηρζεί 

απφ ηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, άηνκν πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο  

πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. 

4.- Η ππνςεθηφηεηα κπνξεί λα ππνβιεζεί ή λα θαηαηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε 

ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο 

5.- Μεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ εθιέγνληαη απηνί πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. 

6.- Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, φζνλ αθνξά ηα θσιχκαηα θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηα κέιε ηνπ Γ.., εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα κέιε ηεο Δ.Δ. 

7.- Απαγνξεχεηαη ξεηά ε εθινγή ηνπ ηδίνπ αηφκνπ σο κέινπο ηνπ Γ.. θαη ηεο 

Δ.Δ. γηα ηελ ίδηα πεξίνδν . 
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Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο   Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 41 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ 

Η νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ Οκίινπ ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Αξρίδεη 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 42 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 1.- Ο ΄Οκηινο είλαη ε κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε νηθνλνκηθή 

ππνρξέσζή ηνπ.  

2.- Οηαδήπνηε πξνζσπηθή επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. απφ ελέξγεηέο ηνπο, 

αλαπηπζζφκελεο ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, 

απνθιείεηαη. 

ΑΡΘΡΟ 43 

ΓΧΡΖΣΔ  -  ΔΤΔΡΓΔΣΔ 

1.- Γσξεηέο ηνπ Οκίινπ αλαγνξεχνληαη κέιε ηνπ Οκίινπ ή άηνκα εθηφο 

Οκίινπ, ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ρξεκαηηθά πνζά, ή δηάθνξα αληηθείκελα.  

2.- Δπεξγέηεο αλαγνξεχνληαη ηα άηνκα ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά 

ρξεκαηηθά πνζά ή είδε ηδηαίηεξεο αμίαο ή ζεκαζίαο 

3.- Η αλαγφξεπζε θάπνηνπ σο δσξεηή ή επεξγέηε γίλεηαη απφ ην Γ.., ε δε 

ζρεηηθή απφθαζε επηθπξψλεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε ηεο αλαγφξεπζεο Γ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 44 

ΓΧΡΔΔ – ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ – ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 

1.- Οη θιεξνλνκηέο πνπ θαηαιείπνληαη ζηνλ ‘Οκηιν γίλνληαη δεθηέο «επ’ 

σθειεία απνγξαθήο». 

2.- Κιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θαη δσξεέο ππέξ ηνπ Οκίινπ, γηα ηηο νπνίεο ν 

δηαζέηεο ή απηφο πνπ θάλεη ηε δσξεά έρεη ζέζεη εηδηθνχο φξνπο, ηεινχλ ππφ ηδηαίηεξε 

δηαρείξηζε. Οη ηπρφλ πξφζνδνη απηψλ δηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ δηαζέηε ή απηφλ πνπ έρεη θάλεη ηε δσξεά. 
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ΑΡΘΡΟ 45 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

1.- Ο ΄Οκηινο ηεξεί ζηηο Σξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

2.- Σνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο έρεη δηθαίσκα λα θηλεί ν χκβνπινο – Σακίαο ή 

ν γηα θάζε ζπλαιιαγή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ ππάιιεινο ηνπ Οκίινπ. 

 

Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο   Π Δ Μ Π Σ Ο 

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 46 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

1.- Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο πεξηέρεη δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη 

ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, ηκεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ σο 

θαη ε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

2.- ηνλ εζσηεξηθφ Καλνληζκφ θσδηθνπνηνχληαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη θαηά ηξφπν 

κφληκν, ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα.  

3.- Αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζχληαμε, ηξνπνπνίεζε, θσδηθνπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

4.- Οη απνθάζεηο ηνπ Γ:  

α.-  Λακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ,  

β.- Αλαθνηλψλνληαη ζηα κέιε ηνπ Οκίινπ κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ, ηε πεξίιεςε ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην 

πεξηνδηθφ ηνπ Οκίινπ  Ladder.  

γ.- Δηζάγνληαη πξνο επηθχξσζε ζηελ ακέζσο επφκελε απφ ηελ ιήςε ηνπο Γεληθή 

πλέιεπζε  

5.- Σα κέιε ηνπ Οκίινπ έρνπλ δηθαίσκα λα πξνβάιινπλ εγγξάθσο πξνο ην 

Γ ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπο, κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηνπ ρξφλνπ 

αλαθνίλσζεο ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 47 

ΓΗΑΛΤΖ ΟΜΗΛΟΤ  -  ΓΗΑΘΔΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ 

1.- Η δηάιπζε ηνπ Οκίινπ  απνθαζίδεηαη απφ ηελ Καηαζηαηηθή Γ.., ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

2.- Δθφζνλ απνθαζηζηεί ε δηάιπζε: 

α.- Η ίδηα Γ.. πνπ απνθάζηζε ηε δηάιπζε νξίδεη απφ ηα Μέιε ηεο δχν εθθαζαξηζηέο. 
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β.- Η θαζαξή πεξηνπζία ηνπ Οκίινπ πεξηέξρεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε παξεκθεξψλ πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο απφ ηνλ 

΄Οκηιν αζιεηηθψλ ζθνπψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 48 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

  1.- ΄Οιεο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ είλαη ηζρπξέο θαη 

ππνρξεσηηθά εθαξκφζηκεο απφ ηα κέιε θαη ηα ΄Οξγαλα ηνπ Οκίινπ, εθφζνλ δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε  ηηο δηαηάμεηο πεξί ζσκαηείσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη  ην Νφκν 

2725/1999 «Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 21),  

φπσο απηφο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ην Νφκν 3057/2002.   

  2.- Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ, ξπζκίδεηαη  κε απφθαζε ηεο Γ.. σο θαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 49 

ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

ΔΓΚΡΗΖ – ΗΥΤ - ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 

Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ, πνπ κε ην άξζξν απηφ απνηειείηαη απφ ζαξάληα 

ελλέα (49) άξζξα, εγθξίζεθε απφ ηελ Καηαζηαηηθή Γ.. ησλ κειψλ ηνπ Οκίινπ, ε νπνία 

ζπλήιζε λφκηκα ζήκεξα ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18.30 κ.κ. ζηελ 

Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηζρχνληνο Καηαζηαηηθνχ 

Σν λέν απηφ Καηαζηαηηθφ ζα ηζρχεη θαη παξάγεη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ηειεζηδηθήζεη ε εγθξηηηθή 

απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ  θαη γίλεη ε εγγξαθή ζην εηδηθφ Βηβιίν 

σκαηείσλ, πνπ ηεξείηαη ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ. 

Σν θείκελν ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηνχ απνηειεί αλαπφζπαζην  κέξνο ηνπ 

Βηβιίνπ Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ ηεο Γ.., ζην νπνίν θαη ζα γίλεη εηδηθή αλαθνξά. 

Η ζπλειζνχζα ζήκεξα Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδνηεί ην Γ.. ηνπ Οκίινπ 

φπσο πξνβεί ζηηο λφκηκεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ ην Καηαζηαηηθφ ηνχην λα εγθξηζεί απφ 

ην αξκφδην Γηθαζηήξην θαη γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ζηα νηθεία Βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ. 

 

             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

   ΣΖ  ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ                                                           ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 


