
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

«Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης»  

(Π.Σ.Ε.Α.Α.) 

 

Άρθρο 1ο 

Ίδρυση – Έδρα - Επωνυμία 

1. Ιδρύεται Σύλλογος των Επαγγελματιών Αθλητικής Επιστήμης, οι οποίοι είναι 

πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης» (Π.Σ.Ε.Α.Α.), που εδρεύει στον Δήμο 

Αθηναίων. 

2. Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση του συνόλου των πτυχιούχων 

Επαγγελματιών του Αθλητισμού και της Άσκησης, ο Σύλλογος δύναται να μεταφέρει 

την έδρα του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της Ελλάδας, όπως, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αναφέρεται ο Νομός Αττικής. 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός 

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής: 

1. Η με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, βελτίωση, ενίσχυση και, γενικά, ανάπτυξη του 

αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στην Ελλάδα με στόχο τη διατήρηση ή τη 

μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και τη βελτίωση της υγείας των ασκούμενων. 

2. Η διαφύλαξη, προστασία, προβολή και προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου 

των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που είναι Επαγγελματίες του Αθλητισμού και 

της Άσκησης, η υποστήριξη των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών 

συμφερόντων τους, όπου αυτό απαιτείται και εφ’ όσον η παρέμβαση είναι σύμφωνη 

με τους σκοπούς του Συλλόγου, καθώς και η παροχή κάθε είδους ενίσχυσης, 

υποστήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ως άνω μελών του Συλλόγου, 

ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστικών και Δημόσιων Αρχών και Υπηρεσιών. Επίσης 

η, με τα κατάλληλα μέσα, διάδοση ειδικών νομικών, οικονομικών και τεχνικών 

γνώσεων, οι οποίες σχετίζονται με την προστασία των συμφερόντων των μελών του 



Συλλόγου και την ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Άσκησης γενικότερα, καθώς και 

η επιτήρηση εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας του κλάδου. Ο Σύλλογος 

απέχει της πολιτικής και επιδιώκει τους σκοπούς του διατηρώντας την αυτονομία 

του. 

3. Η παρακολούθηση, μελέτη των θεμάτων και η επίλυση των προβλημάτων που 

άπτονται του κλάδου, όπως, ενδεικτικά, στους τομείς της οικονομικής πολιτικής, 

της κοινωνικής πολιτικής, της νομικής προστασίας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, της διασφάλισης ποιότητας του Αθλητισμού και των προγραμμάτων 

Άσκησης εν γένει και των προσφερομένων στο πλαίσιο αυτών υπηρεσιών, οι 

οποίες συγκαθορίζουν το περιβάλλον ανάπτυξης και ορθής λειτουργίας του. 

Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η διαμόρφωση και προβολή των εκάστοτε κατάλληλων 

θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση του Αθλητισμού και της Άσκησης τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η παροχή κάθε είδους συνδρομής στην 

υποστήριξη και καλύτερη λειτουργία μηχανισμών και θεσμών που στοχεύουν στον 

εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξής τους. Τους σκοπούς του 

ο Σύλλογος μπορεί να επιδιώκει σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και άλλες 

επιστημονικές ή επαγγελματικές οργανώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και με 

την ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων άσκηση των κατάλληλων ενδίκων βοηθημάτων 

και μέσων. 

4. Η επικοινωνία και εκπροσώπηση του κλάδου - με προφορικές και 

γραπτές παραστάσεις - στη Δημόσια Διοίκηση και στις Αρχές, με παράλληλη 

ενημέρωση και συνεργασία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η εκπροσώπησή του 

με ρόλο συμβουλευτικό, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, η παράσταση αντιπροσώπων 

του Συλλόγου σε κρατικά όργανα και επιτροπές, σε συνεργασία και με τα 

μέλη του Συλλόγου, καθώς και η παροχή τεχνικών πληροφοριών προς τις Αρχές. 

5. Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο. Στόχος του είναι 

η προστασία του κλάδου, με κάθε νόμιμο μέσο, από αθέμιτες πράξεις και  

δραστηριότητες, από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, η προάσπιση των  

συμφερόντων του κλάδου, η προστασία από κάθε παρατυπία κατά την ενάσκηση της 

δραστηριότητας των επαγγελματιών του κλάδου, η λήψη κατάλληλων μέτρων και 

η συμμετοχή του Συλλόγου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη 

διαμόρφωση τον σχετικού νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, ο Σύλλογος: 



 Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών του με κάθε 

αρμόδιο όργανο ή φορέα, προκειμGeένου να περιφρουρήσει τον κλάδο του 

αθλητισμού και της σωματικής άσκησης. 

 Συμμετέχει ενεργά, με εκπροσώπους του, στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι 

αποφάσεις για ο,τιδήποτε αφορά τα μέλη του και τον αθλητισμό καθώς και την 

άσκηση γενικότερα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και υποδεικνύει τις 

επιβαλλόμενες λύσεις, ενισχύοντας, με κάθε νόμιμο τρόπο, πρωτοβουλίες που 

λαμβάνονται από κάθε είδους φορέα προς τις κατευθύνσεις αυτές. 

 Συνεργάζεται με άλλα σωματεία και εν γένει συλλογικά όργανα, των οποίων οι 

σκοποί είναι παρεμφερείς με τους δικούς του. 

 Συμμετέχει σε ανώτερου βαθμού οργανώσεις, Ελληνικές και διεθνείς, που 

επιδιώκουν την προάσπιση των ίδιων ή παρεμφερών συμφερόντων και σκοπών, 

με αντιπροσώπους του, που επιλέγει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Προβαίνει σε κάθε είδους εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις κ.λπ., 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προώθηση των σκοπών του και 

 Διοργανώνει διαλέξεις, ομιλίες, συνέδρια, εορτές και εκδίδει ενημερωτικά 

έντυπα, για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των σκοπών του στο 

ευρύτερο κοινό και υποστηρίζει και δημοσιεύει μελέτες, στοιχεία και απόψεις, 

ώστε να καθίστανται γνωστά τα προβλήματα, οι θέσεις και τα αιτήματα του 

εν λόγω κλάδου και να προτείνονται κατάλληλα μέτρα για την επίλυσή τους. 

 

Άρθρο 3 

Σφραγίδα 

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα, που εικονίζει τον τίτλο του, το έτος ίδρυσής του, 

συνοδευόμενο από ένα κότινο ελιάς και ένα αθλητικό ανθρώπινο σώμα. 

 

Άρθρο 4 

Μέλη - Μητρώο 

1. Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά ή δόκιμα. Ως τακτικά μέλη μπορούν να 

εγγραφούν οι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας ή 

αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ αντίστοιχης Ανώτατης Σχολής του εξωτερικού. Ως 

δόκιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εγγραφούν φοιτητές και 



φοιτήτριες Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) – Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας ή αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ 

αντίστοιχης Ανώτατης Σχολής του εξωτερικού. 

2. Στο Σύλλογο τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται, κατά σειρά εγγραφής, 

τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη (Βιβλίο Μητρώου). Επίσης, τηρείται Βιβλίο 

Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, Βιβλίο Πρακτικών 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Ταμείου και Βιβλίο 

Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων. 

 

Άρθρο 5 

Εισδοχή και προϋποθέσεις εγγραφής μελών - Αποχώρηση μελών 

1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αφ’ ενός να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο 

έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία ο αιτών πρέπει να 

δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες 

αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Συλλόγου, επισυνάπτοντας το πτυχίο του και 

κάθε άλλο αποδεικτικό του τίτλου του έγγραφο και αφ’ ετέρου να καταβάλει, ως 

εισφορά εισόδου νέου μέλους, το ποσό ύψους σαράντα ευρώ (40 €) για τα τακτικά 

και πέντε ευρώ (5 €) για τα δόκιμα μέλη. 

2. Η αίτηση εγγραφής, εφ' όσον υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εισάγεται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη 

της πρώτης, μετά την υποβολή της αίτησης, τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία. 

3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο, αρκεί η αποχώρηση 

να γνωστοποιείται εγγράφως στο Δ.Σ. του Συλλόγου και να είναι ταμειακώς ενήμερα. 

4. Τυχόν διαγραφή μέλους του Συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

5. Όσοι στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων αποκλείονται από τον Σύλλογο. 

 

 

Άρθρο 6ο 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 



1. Δικαιώματα: Όλα τα μέλη καλούνται και μετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις 

άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου και, γενικά, απολαμβάνουν τις ωφέλειες από τις 

δραστηριότητές του. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις 

του Συλλόγου και να ζητούν την προστασία και τη συνδρομή του τελευταίου σε ό,τι 

έχει σχέση με το Καταστατικό και τον σκοπό του, καθώς και να εκλέγουν 

και να εκλέγονται. 

2. Υποχρεώσεις: Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για την πραγμάτωση του σκοπού του Συλλόγου, να συμμορφώνονται με 

τις διατάξεις του Καταστατικού, του τυχόν Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου και 

τις αποφάσεις των οργάνων του. 

Η δραστηριότητα των μελών πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις αρχές της 

επαγγελματικής δεοντολογίας, κατά τρόπο που να μην προκαλεί καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο ζημία ή βλάβη στα άλλα μέλη, αλλά να προάγει εν γένει την εικόνα του 

κλάδου, υποχρεούνται δε να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του 

Συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που αντιστρατεύεται τους σκοπούς 

αυτούς. 

Με την προσχώρηση στον Σύλλογο, τα μέλη δεσμεύονται να συμμετέχουν στις 

στατιστικές καταμετρήσεις, ανάλογα με τις καθορισμένες διαδικασίες. Τα στοιχεία 

που θα δίδονται από τα μέλη θα τηρούνται εμπιστευτικά και κάθε σχετική ανακοίνωση 

- κοινοποίηση θα αφορά μόνο συνολικά στοιχεία. Επίσης, υποχρεούνται να 

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνουν μέρος στις 

κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

Τα μέλη δεσμεύονται να πειθαρχούν στις νόμιμες αποφάσεις της πλειοψηφίας - έστω 

και αν διαφώνησαν - σύμφωνα με τις δημοκρατικές καταστατικές αρχές λειτουργίας τον 

Συλλόγου. 

Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς 

καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης. 

Όλα τα μέλη, οφείλουν να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις κάθε είδους οικονομικές 

τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Ειδικότερα, να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις 



οφειλόμενες προς τον Σύλλογο συνδρομές και έκτακτες εισφορές. Η ετήσια συνδρομή 

έκαστου μέλους ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30 €). 

 

Άρθρο 7° 

Πόροι του Συλλόγου 

Οι πόροι του Συλλόγου είναι: 

1. Η εισφορά εισόδου νέου μέλους. 

2. Η ετήσια συνδρομή των μελών. 

3. Τυχόν έκτακτες εισφορές. 

4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, έρανοι, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο 

έσοδο, όπως οι τόκοι των καταθέσεών του, τα πλεονάσματα από 

εκδηλώσεις του κ.λπ. 

Οι συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής μπορούν να καθορίζονται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα την επιβολή εκτάκτων εισφορών. 

 

Άρθρο 8ο 

Πειθαρχικές κυρώσεις 

1. Πειθαρχικά παραπτώματα:  Τα μέλη του Συλλόγου και τα μέλη της 

Διοίκησής του, όταν υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα απέναντι στον 

Σύλλογο, υπόκεινται στις κυρώσεις της επόμενης παραγράφου του άρθρου αυτού. 

Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται: α) η ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του 

Συλλόγου ή της Διοίκησής του δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνεται και η 

αντίθεση προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Συλλόγου, β) κάθε υπαίτια 

παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή της νομοθεσίας για τους Συλλόγους, 

και γ) κάθε παράβαση των κανόνων περί αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και των 

κανόνων και αρχών επαγγελματικής δεοντολογίας, όταν αυτή προκαλεί, καθ’ 

οιονδήποτε, τρόπο ζημία ή βλάβη σε άλλο μέλος του Συλλόγου ή άλλη ανεξάρτητο 

φορέα που δραστηριοποιείται στον κλάδο. Για την κρίση εάν μία πράξη ή 

παράλειψη μέλους υπόκειται στην έννοια της μη επιτρεπόμενης συμπεριφοράς, 

αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία, αφού προηγουμένως 

κληθεί το μέλος να εκθέσει τις απόψεις του. 



2. Πειθαρχικές κυρώσεις: Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται: α) η έγγραφη 

επίπληξη, β) η μομφή, γ) το πρόστιμο, δ) η πρόσκαιρη μέχρι τρεις (3) μήνες 

αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης ή/και των συμβουλευτικών σωμάτων 

ή οργάνων του Συλλόγου, και ε) η αποβολή και διαγραφή από το μητρώο των μελών 

του Συλλόγου. 

Διαδικασία κυρώσεων: Η επιβολή κυρώσεων αποφασίζεται από το Δ.Σ, αφού 

προηγουμένως κληθεί και ακουσθεί εκείνος κατά του οποίου κινείται η πειθαρχική 

διαδικασία. 

Η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική της συνεδρίαση 

και επικυρώνει, ακυρώνει ή μεταβάλλει την απόφαση του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 9ο 

Διαγραφή και επανεγγραφή μελών 

1. Λόγοι διαγραφής ενός μέλους από τον Σύλλογο είναι: α) η διενέργεια πράξεων 

ή παραλείψεων αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου, β) η μη καταβολή ή η 

καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδρομής στον Σύλλογο περισσότερο του 

ενός έτους, γ) η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους και δ) η επιβολή της 

πειθαρχικής κυρώσεως της αποβολής για παράπτωμα πειθαρχικό, σύμφωνα με 

τους ορισμούς του Καταστατικού.  Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, η οποία γράφεται στο ειδικό Βιβλίο 

Μητρώου των μελών. 

2. Επανεγγραφή: Αυτή επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση καθυστέρησης της 

συνδρομής ή παραίτησης από την ιδιότητα του μέλους και γίνεται με αίτηση του 

μέλους που διαγράφτηκε, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή των 

οφειλομένων συνδρομών κ.λπ., μαζί με προσαύξηση μέχρι το μισό της συνολικής 

οφειλής, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 10ο 

Όργανα Διοίκησης –  

Διοικητικό Συμβούλιο 



1. Όργανα της διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, 

το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές Διαχείρισης.  Ο Σύλλογος διοικείται από 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και απαρτίζεται από 

τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις 

(4) Συμβούλους. Τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) εκλέγονται από 

δύο κατηγορίες ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με μυστική ψηφοφορία και με το 

σύστημα της απλής αναλογικής ως εξής: 

- Η πρώτη κατηγορία αφορά μέλη ΔΕΠ και μόνιμο διδακτικό προσωπικό των πέντε 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας, ήτοι Αθηνών/ΕΚΠΑ, ΔΠΘ, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης και 

Σερρών. Από την κατηγορία αυτή εκλέγεται ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε ένα από τα ως 

άνω πέντε (5) Τ.Ε.Φ.Α.Α., τα οποία πέντε (5) μέλη θα αποτελούν τον Πρόεδρο, τους 

δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι διαδικασίες εκλογής 

γίνονται χωριστά στην έδρα εκάστου Τ.Ε.Φ.Α.Α., με την προϋπόθεση ότι τα ταμειακά 

τακτοποιημένα μέλη ξεπερνούν το 75% του συνόλου των μελών ΔΕΠ και λοιπού 

μόνιμου διδακτικού προσωπικού εκάστου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σε περίπτωση που δεν πληρείται 

ο όρος αυτός για κάποιο Τ.Ε.Φ.Α.Α., η θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο 

αναπληρώνεται από τη ψηφοφορία της δεύτερης κατηγορίας. 

- Από την δεύτερη κατηγορία των υπόλοιπων μελών εκλέγονται κατά πλειοψηφία 

τέσσερα μέλη και πέντε μέλη ως αναπληρωματικά για την ψηφοφορία της πρώτης 

κατηγορίας. 

2. Μετά την εκλογή των αναγκαίων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε 

σώμα και εκλέγει τα όργανα του, με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία, για τις 

θέσεις του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, 

εκλέγει δε, μεταξύ των μελών του, τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία 

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τέσσερα από τα λοιπά μέλη του. 

3. Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αν 

έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, εκπίπτει δε αυτοδίκαια από την 

ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αν η στέρηση επέλθει μετά την 

εκλογή του. 

4. Τα κενά, τα οποία δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο στη σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Πειθαρχικής Επιτροπής, μπορούν να συμπληρωθούν 



μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες από τους εκλεγμένους αναπληρωματικούς συμβούλους, 

κατά τη σειρά επιτυχίας τους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, με κλήρωση ύστερα από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται εννέα 

(9) μέλη από την υπό την Γενική Συνέλευση όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος. 

5. Η υπηρεσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πειθαρχικής Επιτροπής 

είναι άμισθη και διαρκεί τρία (3) έτη. Κάθε μέλος δεν μπορεί να εκλεγεί για 

περισσότερες από δύο θητείες. 

 

Άρθρο 11° 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου, τακτικά ανά δίμηνο 

τουλάχιστον και κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία 

κοινοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση στα μέλη, σε ημέρα και ώρα 

που ορίζεται στην πρόσκληση, συνεδριάζει δε έκτακτα σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί 

από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά την κρίση του Προέδρου. Οι 

προσκλήσεις προς τα μέλη μπορεί να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, οι δε 

συνεδριάσεις του μπορεί να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οπουδήποτε και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρες 

χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, στην περίπτωση που όλα τα μέλη του παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπευθεί στις συνεδριάσεις 

του από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία παραδίδεται ή αποστέλλεται 

στον Πρόεδρο και μνημονεύεται στα τηρούμενα πρακτικά της συνεδρίασης. Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός μέλη. 

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από 

τέσσερις (4) συνεχείς ή οκτώ (8) ασυνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί 

και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 



 

Άρθρο 12° 

Αρμοδιότητες - Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο:  

1. Διοικεί τον Σύλλογο με βάση τους νόμους και το Καταστατικό του και διαχειρίζεται 

τα συμφέροντα και την περιουσία του Συλλόγου, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο 

για τη διασφάλιση τους, συγκαλεί δε και προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής 

Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της. 

2. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και αποφασίζει για τις κάθε είδους εκδηλώσεις, 

επαφές και ενέργειες του Συλλόγου, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού και 

της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, καταρτίζει, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο. Επιτροπές 

για τη μελέτη και προώθηση ειδικών θεμάτων. 

3. Προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του Συλλόγου, Νομικό 

Σύμβουλο, Επιστημονικό Σύμβουλο και ειδικούς Συμβούλους. 

4. Μισθώνει τα γραφεία και καταστήματα του Συλλόγου και αποδέχεται τις κάθε είδους 

δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και, γενικά, κάθε νόμιμο ποσό που αποτελεί πόρο 

του Συλλόγου. 

5. Λαμβάνει αποφάσεις για τις κάθε είδους ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 2 

του παρόντος Καταστατικού. 

 

Άρθρο 13° 

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία εφ' όσον παρευρίσκονται τουλάχιστον 

πέντε (5) μέλη του, οι δε αποφάσεις του, που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, 

καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και επικυρώνονται στην αρχή της 

επόμενης συνεδρίασης με την υπογραφή όλων των παρευρεθέντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 

Άρθρο 14° 

Πρόεδρος 



1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε 

αρμόδιας Δικαστικής ή Δημόσιας Αρχής, δικαστικώς ή εξωδίκως, με δικαίωμα να 

ασκεί, για λογαριασμό του Συλλόγου και για την προάσπιση των συμφερόντων των 

μελών του, κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο ή ενδικοφανές βοήθημα ή μέσο και, γενικά, 

καταβάλλει κάθε φροντίδα προς ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου. Κάθε 

υπηρεσιακό έγγραφο, το οποίο προέρχεται από τον Σύλλογο, υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

2. Σε περίπτωση κωλύματος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρώτος Αντιπρόεδρος, ενώ 

σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, ο δεύτερος Αντιπρόεδρος, άλλως κάποιος από 

τους Συμβούλους, ο οποίος υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα 

ειδικότερα καθήκοντα των Αντιπροέδρων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Άρθρο 15° 

Γενικός Γραμματέας 

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, επιμελείται την πρόσκληση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου με εντολή του Προέδρου, τηρεί το Μητρώο των μελών του 

Συλλόγου και τη σφραγίδα του και επιμελείται τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας. Σε 

περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει άλλο 

μέλος, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 16° 

Ταμίας 

Ο Ταμίας επιμελείται τις διάφορες εισπράξεις, ενεργεί τις πληρωμές, εκδίδοντας και 

τις σχετικές αποδείξεις, καταθέτει σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα και στο όνομα 

του Συλλόγου, εντός 48 ωρών από την είσπραξη τους, τα χρήματα του Συλλόγου, τα 

οποία βρίσκονται στην κατοχή του και τα οποία υπερβαίνουν το ποσόν των 1.500 €. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Ταμίας μπορεί να αποσύρει από τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου χρηματικό 

ποσά για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών του Συλλόγου, προσυπογράφοντος του 

Προέδρου. Ο Ταμίας τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία του Συλλόγου, είναι προσωπικά 

υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια ή ελάττωση με δική του υπαιτιότητα της 

εμπεπιστευμένης σε αυτόν περιουσίας του Συλλόγου, συντάσσει κατ’ έτος λεπτομερή 



απολογισμό της οικονομικής κατάστασης, τον οποίο και υποβάλλει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ο απολογισμός αυτός, ο οποίος εμφανίζει την ετήσια διαχείριση του 

Ταμείου, συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα, 

σφραγίζεται και κατατίθεται στο Ταμείο του Συλλόγου, υποβάλλεται δε για έγκριση 

στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος, τον Ταμία αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 17ο 

Δαπάνες 

Κάθε δαπάνη για τις ανάγκες του Συλλόγου μέχρι του ποσού των 300 € ή που έχει 

περιοδικό χαρακτήρα και για την οποία έχει μεσολαβήσει απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αποφασίζεται από τον Πρόεδρο. Για δαπάνες μεγαλύτερες από το ποσό 

αυτό ή μη περιοδικές, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 18ο 

Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και 

αποφαίνεται για όλα τα θέματα, τα οποία με το Καταστατικό έχουν υπαχθεί στην 

αρμοδιότητα της ή δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου. 

2. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για την 

απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του. 

 

3. Αποφασίζει για το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου, την 

οριστική διαγραφή μέλους του Συλλόγου, την τροποποίηση του Καταστατικού και τη 

διάλυση του Συλλόγου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να παρίστανται 

τουλάχιστον τα μισά (1/2) ταμειακώς εντάξει μέλη και να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης 

τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων στη Συνέλευση μελών. Επίσης, 

αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, εφόσον συναινέσουν όλα τα 

μέλη (ομοφωνία), με τους απόντες να συναινούν στην περίπτωση αυτή εγγράφως. 

4. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. 



5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε αυτό 

το κρίνει αναγκαίο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών του 

Συλλόγου. Ωστόσο, δύναται να πραγματοποιηθεί και με την φυσική ή/και με την εξ’ 

αποστάσεως συμμετοχή των μελών, χρησιμοποιώντας σχετική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα τα χαρακτηριστικά της οποίας καθορίζει του Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 19ο 

Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης 

1. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κάθε τρία (3) έτη και εντός του 

δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους με τη διενέργεια 

αρχαιρεσιών. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών προς ανάδειξη των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, 

η οποία μεριμνά για τη διενέργεια της μυστικής ψηφοφορίας, αποφαίνεται για κάθε 

αμφισβήτηση ή τυχόν υποβαλλόμενη ένσταση, καταμετρά τις ψήφους, ανακηρύσσει 

τους εκλεγέντες και τους αναπληρωματικούς τους και συντάσσει και υπογράφει το 

πρακτικό ψηφοφορίας, το οποίο παραδίδει στον Γενικό Γραμματέα του απερχομένου 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ψηφοφορία γίνεται με μέριμνα 

του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τακτική Γενική Συνέλευση, η 

οποία, αφού ακούσει τη λογοδοσία των πεπραγμένων (απολογισμό) του Διοικητικού 

Συμβουλίου κατά το λήξαν έτος, καθώς και την έκθεση των Ελεγκτών επί της 

διαχείρισης, εκφέρει την απόφασή της και προβαίνει στην εκλογή των τριών (3) 

Ελεγκτών για τον έλεγχο της διαχείρισης του επόμενου έτους. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί θεμάτων εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση 

του Συλλόγου, επιβολής πειθαρχικών ποινών και επί προσωπικών θεμάτων 

λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. 

4. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης τηρούνται όπως αυτά του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφονται δε από 

τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία. 



5. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού, 

για την έγκυρη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ενός 

τρίτου (1/3) των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει. Κάθε μέλος μπορεί 

να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος που φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση, την οποία 

εγχειρίζει στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Ο πληρεξούσιος δεν μπορεί να 

συγκεντρώνει περισσότερες από πέντε (5) ψήφους. Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. 

6. Εάν κατά την πρώτη προς συνεδρίαση ορισμένη ημέρα η Γενική Συνέλευση δεν 

βρεθεί σε απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται υποχρεωτικά για την ίδια ημέρα μετά 

από μία εβδομάδα. Η νέα Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και εάν είναι 

ο αριθμός των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών. 

 

Άρθρο 20° 

Ελεγκτές Διαχείρισης 

1. Σε κάθε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται τρεις (3) Ελεγκτές 

Διαχείρισης, έργο των οποίων είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί της οποίας συντάσσουν Έκθεση, την 

οποία υποβάλλουν στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 

2. Οι Ελεγκτές ασκούν έλεγχο, οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο, στα τηρούμενα 

βιβλία και παραστατικά στοιχεία του Συλλόγου, δικαιούνται δε να ζητήσουν τη 

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών 

ανωμαλιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική 

Συνέλευση εντός ενός (1) μηνός από την αίτηση των Ελεγκτών, εάν δε η προθεσμία 

αυτή παρέλθει άπρακτη, τη Συνέλευση συγκαλούν οι ίδιοι οι Ελεγκτές εντός των είκοσι 

(20) επομένων ημερών. 

Άρθρο 21ο 

Διάλυση και εκκαθάριση 

1. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί εκουσίως με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών του, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις εξαιρετικές 

διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού. Η διάλυση 

επέρχεται από τη στιγμή που η σχετική απόφαση της Συνέλευσης θα εγγραφεί στο 



Βιβλίο του Πρωτοδικείου ή δημοσιευθεί με κάθε άλλο τρόπο που τυχόν μελλοντικά 

θα ορίσει ο νόμος. 

2. Όταν διαλυθεί ο Σύλλογος, βρίσκεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση και λογίζεται 

ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το τέλος των εργασιών της και για τις ανάγκες 

της. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν τη διοίκηση του Συλλόγου, όταν επήλθε η 

διάλυση και τα οποία ενεργούν με πλειοψηφία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει 

διαφορετικά και, με την ίδια απόφαση της διάλυσης, διορίσει έναν ή περισσότερους 

εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν, μετά το τέλος 

του έργου τους, στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειές τους, προς 

εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου. 

3. Τύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση: Μετά την πληρωμή των χρεών και την 

πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που 

απομένει, θα κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς ενίσχυση του έργου 

της. 

 

Άρθρο 22ο 

Εσωτερικοί κανονισμοί 

1. Με Κανονισμό, που εγκρίνεται από τη Συνέλευση των μελών, μπορεί να 

ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του 

Συλλόγου. 

2. Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφων στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με τον νόμο. 

 

Άρθρο 23ο 

Εφαρμοστέες Διατάξεις 

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν όσα ορίζει ο 

νόμος.- 

Αθήνα, 25-7- 2019 

 

 



 

Ονοματεπώνυμο       Υπογραφή 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

…. 


