ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
----------------------------ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ
Ιδρύεται στην Αθήνα σύμφωνα και με βάση τις σχετικές

διατάξεις του Αστικού Κώδικα

και τους συναφείς Νόμους, Σωματείο του οποίου η λειτουργία θα διέπεται από τις παρούσες
διατάξεις ως και των άρθρων που περιλαμβάνονται στο παρόν.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Το

Σωματείο

θα

έχει

την

επωνυμία

"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ", θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις συντομογραφίες τις σφραγίδες, τη
σημαία, τα σήματα και τα υπόλοιπα ενδεικτικά έγγραφα και σύμβολα του σωματείου,
τα αρχικά γράμματα "ΠΑ.Σ.Α.Π.". Για τις με το εξωτερικό σχέσεις η επωνυμία θα αποδίδεται ως
ακολούθως: «HELLENIC PROFESSIONAL VOLLEYBALL PLAYERS ASSOCIATION».
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ
Έδρα του Σωματείου ορίζεται o Δήμος Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΙ
Το Σωματείο έχει ενδεικτικά τους πιο κάτω αναφερόμενους σκοπούς:
α) Την προαγωγή, προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ελλήνων
πετοσφαιριστών, ως και την παροχή βοήθειας σε αυτούς εκπροσωπώντας τους ευθέως στις
σχέσεις τους με τις αθλητικές διοικητικές και δικαιοδοτικές αρχές (Ομοσπονδία Ε.Ο.ΠΕ., Γενική
Γραμματεία ή Υπουργείο Αθλητισμού, εμπλεκόμενα Υπουργεία, Αθλητικό Δικαστή, Ανώτατο
Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών,
Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, Επιτροπή Φιλάθλων, Ιδιότητος κλπ.) διεθνείς φορείς,
οργανισμούς και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα (δικαστήρια) καθώς και την προάσπιση των
δικαιωμάτων τους, όπως καθορίζονται και απονέμονται σε εργαζόμενους από εθνικά νομοθετήματα
ή από άλλες θεμελιώδεις συνθήκες ή διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Ε.Σ.Δ.Α.,

κ.λ.π.),
β) Τη σωστή αντιμετώπιση των πετοσφαιριστών από την Πολιτεία, τις διοικητικές αρχές
του αθλητισμού και γενικά τα αθλητικά Σωματεία ή αθλητικά νομικά πρόσωπα, με την εξασφάλιση
κατάλληλων συνθηκών για την κατάρτιση και την ενημέρωσή τους τόσο κατά την άσκηση της
αθλητικής-αγωνιστικής δραστηριότητας και με στόχο την ενίσχυση της απόδοσή τους όσο και
μετά το τέλος της αθλητικής τους δραστηριότητας με την υπόδειξη ευκαιριών για επαγγελματική
αποκατάσταση ή επιμορφωτική στήριξη (διοργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών συνεδρίων
ή ημερίδων),
γ) Την ελεύθερη είσοδο των Πετοσφαιριστών

σε

όλους τους αγωνιστικούς χώρους,

ανεξάρτητα από το είδος του αγώνα που διεξάγεται,
δ) Τη δυνατότητα εγγραφής των αθλητών σαν μέλη στα σωματεία που αγωνίστηκαν,
αμέσως μόλις αποχωρήσουν από την ενεργό δράση, μετά από σχετική αίτηση τους,
ε) Τη δημιουργία ειδικού πειθαρχικού- οργάνου για την επιβολή κυρώσεων εναντίον των
μελών του Συνδέσμου που παρεκτράπηκαν, ανεξάρτητα από άλλες παράλληλες διοικητικές
διαδικασίες,
στ) Τη δημιουργία και έκδοση ειδικού εντύπου ή περιοδικής επιθεώρησης, για προβολή
και προώθηση των θεμάτων της Πετοσφαίρισης και των μετόχων του Συνδέσμου,
ζ) Την προστασία των μελών του από τις αυθαιρεσίες των διοικήσεων των Συλλόγων και
της διοικήσεως της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, με τη συμμετοχή μέλους της
Διοικήσεως του Συνδέσμου στα πειθαρχικά Συμβούλια ή Επιτροπές,
η) Την άμεση συνεργασία με τα λοιπά Σωματεία Πετοσφαίρισης (προπονητών, διαιτητών),
την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, ως και Ομοσπονδίες Πετοσφαίρισης ξένων χωρών, ή
συνδέσμων άλλων αθλητών για την εξύψωση της Πετοσφαίρισης και του Ελληνικού Αθλητισμού
γενικότερα,
θ) Τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε υπερκείμενη αθλητική Ομοσπονδία ή και
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ευρωπαϊκών χωρών,
ι) Την

εξασφάλιση

των

απαραίτητων

όρων

προόδου

της

Ελληνικής

Πετοσφαίρισης και τη δημιουργία των σωστών συνθηκών για τη διεξαγωγή των σχετικών
Πρωταθλημάτων,
ια)

Να εισέρχονται στο μέλλον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

Συνδέσμου και άλλες αγωνιστικές κατηγορίες Πετοσφαιριστών (μικρότερες),

ιβ) Τη δημιουργία ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου, του οποίου οι εισηγήσεις θα είναι
απαραίτητες για τη λήψη οποιουδήποτε διοικητικού μέτρου, που αφορά τα επαγγελματικά
συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου και την οργάνωση της Ελληνικής Πετοσφαίρισης,
ιγ) Να χορηγεί στα μέλη πληροφορίες σε επίπεδο νομικό, δημοσιονομικό, ασφαλιστικό,
κοινωνικό και οργάνωσης,
ιδ) Τη μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών και επαγγελματικών προβλημάτων
των μελών του και την αναζήτηση των επιβεβλημένων μεθόδων, τρόπων και μέσων για την
επίλυση τους,
ιε) Τη δημιουργία των προϋποθέσεων που χρειάζονται και επιβάλλονται για την
επαγγελματική οργάνωση των Ελλήνων Πετοσφαιριστών και την κάλυψη του τεράστιου
κενού που υπάρχει στο χώρο της εξασφάλισης των Πετοσφαιριστών από τους σοβαρούς
επαγγελματικούς κινδύνους καθώς και τη συνεργασία με άλλους φορείς για τη σύνταξη
,προτάσεων και γνωμοδοτήσεων χρήσιμων για την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και
παρεμβάσεων ενώπιον σχετικών επιτροπών της βουλής ,
ιστ) Την αναγνώριση του συνόλου των Πετοσφαιριστών σαν κλάδο εργαζομένων, ήτοι
αμειβομένων, εφόσον προσφέρουν έναντι ανταλλαγμάτων οικονομικών και μη (οδοιπορικών,
εξόδων διαβίωσης κλπ) αθλητικές υπηρεσίες και την ανάλογη αντιμετώπιση τους από την
Πολιτεία,
ιζ) Την ασφάλιση των Πετοσφαιριστών, με τη δημιουργία του σχετικού φορέα, ο οποίος
θα καλύψει την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών της
οικογενείας τους, την παροχή σύνταξης με την αποχώρηση τους από την αγωνιστική δράση, είτε
για λόγους ηλικίας, είτε για λόγους σοβαρού ατυχήματος, την παροχή «εφ΄άπαξ» ενίσχυσης ή
έκτακτων ειδικών βοηθημάτων προς τους πετοσφαιριστές προς τους οποίους συνέβη ατύχημα ή
είναι αναξιοπαθείς,
ιθ) Την καθιέρωση του θεσμού των ελεύθερων μεταγραφών και μετακινήσεων των
Πετοσφαιριστών κατά τα διεθνώς κρατούντα και τη δημιουργία των αναγκαίων όρων και
συνθηκών ελεύθερης διάθεσης και προσφοράς των υπηρεσιών τους,
κ) Την κατάργηση κάθε διάταξης που περιορίζει τις αμοιβές, αποζημιώσεις των μελών
του, οποιασδήποτε φύσης, σαν αντικείμενης και στη γενική Αρχή του δικαίου και στην όλως
εξαιρετική φύση των υπηρεσιών των Πετοσφαιριστών σε συνάρτηση με την διάρκεια της
δυνατότητας προσφοράς των,

κα)Την προστασία και ορθή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων χρήσης εικόνας (image
rights) των αθλητών.
ΑΡΘΡΟ 5
Για

την

πραγματοποίηση

των

σκοπών

του

Συνδέσμου

θα

μπορούν

να

χρησιμοποιήσουν μόνο τα μέσα εκείνα που δεν αντίκεινται στους Νόμους, τους Κανονισμούς και
την Ηθική. Έτσι η επιδίωξη των σκοπών του Συνδέσμου θα γίνει με τα πιο κάτω ενδεικτικά
αναφερόμενα μέσα:
α) Με τη δημιουργία εντευκτηρίων στα μεγάλα αστικά κέντρα ή αναλόγων χώρων, για
την πραγματοποίηση συναντήσεων, την ανταλλαγή απόψεων των μελών της

περιοχής, για τη

διεκπεραίωση και τακτοποίηση οργανωτικών θεμάτων και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
β)Με τη δημιουργία ομάδων εργασίας, που θα αποτελούνται είτε από μέλη του
συνδέσμου είτε από τρίτους, οι οποίοι θα διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις για κάθε ζήτημα στο οποίο
θα γίνεται έρευνα,
γ)

Με τη σύναψη συμβάσεων με διάφορους Οργανισμούς ή φορείς οι οποίοι θα

καλύπτουν με μικρό τίμημα βιοτικές ανάγκες των μελών, σε αισθητά χαμηλότερες τιμές και γενικά
με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέσου επιβάλλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
δ) Με τη μίσθωση χώρων και την πρόσληψη προσωπικού ή τη στελέχωση διαφόρων
εσωτερικών τμημάτων, απαραίτητων για τη εύρυθμη λειτουργία του συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ
Μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη του Σωματείου όλοι οι Έλληνες αθλητές της
Πετοσφαίρισης εφόσον αγωνίζονται σε Σύλλογο της Α1 και Α2 καθώς και της Εθνικής
Κατηγορίας, που μετέχει στο πρωτάθλημα, που διενεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
(Ε.Ο.ΠΕ.) ή άλλος κατά την εκάστοτε νομοθετική ρύθμιση φορέας (Ένωση Σωματείων
Αμειβομένων Πετοσφαιριστών, Ολομέλεια Σωματείων, Λίγκα) ως και οι εν ενεργεία διεθνείς
Πετοσφαιριστές με την Εθνική Ομάδα των ανδρών ή εφήβων.
Μπορούν ακόμη να εγγραφούν σαν μέλη του Σωματείου μέχρι πέντε (5) μη εν ενεργεία
Πετοσφαιριστές κάθε χρόνο, μετά από απόφαση (κατά πλειοψηφία) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου και επαρκώς δικαιολογημένης για τους λόγους

της εγγραφής, εφόσον έχουν

ειδικές γνώσεις και προσόντα απαραίτητα για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.
ΕΙΣΟΔΟΣ:

Για την είσοδο στο Σωματείο οποιουδήποτε έχει τις πιο πάνω ιδιότητες, χρειάζεται η
υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του προς τη Διοίκηση και έγκριση από αυτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την αίτηση ή να αναβάλει τη λήψη
απόφασης στην αίτηση, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να δικαιολογήσει την απόφαση του.
Πετοσφαιριστής του οποίου η ομάδα υποβιβάστηκε από την κατηγορία που του δίνει το
δικαίωμα να συμμετέχει στο Σύνδεσμο σε κατηγορία μικρότερη, δηλαδή σε κατηγορία στην οποία
δεν προβλέπεται με το παρόν η συμμετοχή του στο Σύνδεσμο, εξακολουθεί να παραμένει μέλος
(του Συνδέσμου) ανεξάρτητα από την αγωνιστική κατηγορία του.
Στο μέλλον η Γενική Συνεδρίαση με πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει την είσοδο στο
Σύνδεσμο και άλλων αγωνιστικών κατηγοριών (μικρότερων).
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Το μέλος που γράφεται με οποιονδήποτε τρόπο στο Σωματείο μπορεί να
αποχωρήσει από αυτό ελευθέρα οποτεδήποτε το επιθυμεί, εκτός αν λόγοι ανάγκης του Σωματείου
επιβάλουν την παραμονή του μέχρι να τελειώσει η αθλητική περίοδος, οπότε η παραίτηση που
υποβλήθηκε μπορεί να γίνει δεκτή από το τέλος της περιόδου, μέσα στην οποία εκδήλωσε την
επιθυμία του να αποχωρήσει.
ΑΠΟΒΟΛΗ: Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν ευσυνείδητα όσα ορίζονται στο Καταστατικό και τις
Εγκυκλίους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και τα υπόλοιπα μέλη.
Οποιαδήποτε παράβαση των μελών δίνει το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να
αποφασίζει την αποβολή του μέλους αυτού από το Σύνδεσμο και τη διαγραφή του από τα
σχετικά μητρώα. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανατραπεί, μετά από αίτηση του μέλους που
αποβλήθηκε, στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν όλα τα

δικαιώματα που τους

αναγνωρίζονται με το παρόν, με την απαραίτητη προϋπόθεση, όμως ότι θα έχουν εκπληρώσει
προηγουμένως τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Τα μέλη του Σωματείου, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις άλλες
παραγράφους, υποχρεούνται να εκπληρώσουν και τις πιο κάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφερόμενες:
α) Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου και ιδιαίτερα στις Γενικές
Συνελεύσεις και στις ομάδες εργασίας, μελέτες ή στις επιτροπές που ειδικά συγκροτούνται.
β) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού και Διοίκησης, και να εκπληρώνουν τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις κανονικά.

γ) Να υποστηρίζουν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συνθήκες προβάλλονται, τις διεκδικήσεις του
Σωματείου.
δ) Να δείχνουν άψογη και παραδειγματική συμπεριφορά στους συναδέλφους τους και σε
οποιοδήποτε πρόσωπο ή όργανο που έχει σχέση με τον Αθλητισμό και γενικά να ζουν με τέτοιο
τρόπο, ώστε να τους επαινεί το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο βρίσκονται.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ:
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι όσοι έχουν τις ιδιότητες που αναφέρονται πιο πάνω στο
ίδιο άρθρο.
Τα μέλη αυτά έχουν και ασκούν όλα τα δικαιώματα που τους απονέμονται από το Καταστατικό.
Επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση υστέρα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτοί που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του Σωματείου και
του Αθλητισμού γενικότερα.
Μόνο τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον
εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Σωματείου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών, από
παράβολα μεταγραφών ή όποιο έσοδο προβλέπεται από τον νόμο ή τους αντίστοιχους κανονισμούς
ή την συνεργασία – προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις (επιχορηγήσεις από
συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα) .
β) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις, οι εισπράξεις από τις
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, γιορτές, αγώνες κλπ .
γ) Οι κρατικές, δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις ως και κάθε άλλη είσπραξη από
νόμιμη αιτία.
δ) Τα εισοδήματα από τους τόκους που προέρχονται από την περιουσία του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 8
Το ύψος της εφ' άπαξ εγγραφής των Τακτικών μελών και της ετήσιας συνδρομής
τους θα καθορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ετήσιες συνδρομές θα καταβάλλονται είτε εφ' άπαξ μέσα στον πρώτο μήνα κάθε

οικονομικού έτους, είτε σε δυο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα
καταβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε οικονομικού έτους, η άλλη δε το αργότερο μέσα στο τρέχον
οικονομικό έτος.
Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους μετά τη λήξη του οικονομικού
έτους θα συνεπάγεται τη διαγραφή του, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία με συστημένη Επιστολή και προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από τη λήψη της επιστολής.
Το τακτικό μέλος που διαγράφηκε για τον πιο πάνω λόγο μπορεί να ξαναγραφεί μόνο
εφόσον πληρώσει όλες τις οφειλόμενες μέχρι τη μέρα της επανεγγραφής του συνδρομές και
εγκρίνει την επανεγγραφή του η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η

πιο

πάνω

διαγραφή

των

τακτικών

μελών,

που

δεν

εκπλήρωσαν

τις

οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, πρέπει να γίνεται, απαραίτητα από το Δ.Σ. πριν
από κάθε Γενική Συνέλευση.
Κάθε τακτικό μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει
απαραίτητα να είναι ταμειακά τακτοποιημένο, μέχρι και το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται
η Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Το Σωματείο για να ενισχύσει την οικονομική του θέση μπορεί, να εγγράψει συνδρομητές
πρόσωπα που προσφέρονται καταβάλλουν τακτικές ετήσιες συνδρομές δραχμές τουλάχιστον
είκοσι χιλιάδες (20.000) ή 58,694 ευρώ.
ΔΩΡΗΤΕΣ
Δωρητές του Συνδέσμου γίνονται όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του υλική
ενίσχυση τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών ή 293,470 ευρώ.
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Ευεργέτες του

Συνδέσμου

γίνονται

όσοι

προσφέρουν

στο Σύλλογο για τον πιο

πάνω λόγο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές ή 2.934,702 ευρώ. Μεγάλοι
Ευεργέτες ονομάζονται όσοι προσφέρουν στο Σύλλογο οικονομική ενίσχυση πάνω από πέντε
εκατομμύρια (5.000.000)
δραχμές ή 14.673,514 ευρώ.
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Στους Μεγάλους Ευεργέτες τοποθετείται η εικόνα τους στις αίθουσες του Συνδέσμου, μαζί με
πινακίδα, στην οποία γράφεται το όνομα και ο τίτλος τους, ως και η ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης κατά την οποία ανακηρύχτηκαν Μεγάλοι Ευεργέτες.
Τα ονόματα των Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών χαράσσονται σε ίδιους
πίνακες, που θα τοποθετούνται στα γραφεία του Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από, τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και τα μέλη, τη Γενική
Συνέλευση των μελών και τη Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων των ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α) Μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την εκλογή του από την αρχαιρεσιακή Γενική
Συνέλευση συνέρχεται το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε Σώμα, και εκλέγει
μετά από μυστική ψηφοφορία των υπολοίπων συμβούλων, δυναμένων να αναλάβουν ειδικές
αρμοδιότητες ή θέσεις που θα δημιουργηθούν από το Δ. Σ. τον Πρόεδρο, Α και Β Αντιπρόεδρο,
Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη
διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας του,
για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. καθώς και τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται
στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διαίρεση σε γεωγραφικές ζώνες των
ομάδων και των σχετικών παικτών
δ) Τα μέλη του Δ.Σ. δεν εισπράττουν αμοιβή για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν
του Γραμματέα και του Ταμία, ιδιαίτερα όταν αυτοί ανήκουν στα μη εν ενεργεία αθλούμενα μέλη
(παλαίμαχοι Πετοσφαιριστές) και απασχολούνται ειδικά με τις

πιο πάνω ιδιότητες για

Λογαριασμό του Συνδέσμου και για εκείνα τα άτομα που ενεργούν ακριβή επαγγελματικά
καθήκοντα για το Σύνδεσμο.)
ε) Σε περίπτωση αποδημίας ή παραίτησης του Προέδρου, τα μέλη του Δ. Σ.
συμπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά την σειρά επιτυχίας τους και με νέα μυστική
ψηφοφορία εκλεγούν από την αρχή τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα όργανα του Διοικητικού

Συμβουλίου.
Σε περίπτωση παραίτησης του Αντιπροέδρου ή του Γεν. Γραμματέα ή του Ταμία το Δ.Σ.
συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες, κατά τη σειρά επιτυχίας τους και με νέα μυστική
ψηφοφορία, εκλέγουν μεταξύ τον μελών του Δ.Σ., όλα τα όργανα
του, εκτός από τον Πρόεδρο.
Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα μέλη του Δ. Σ. ταυτόχρονα, μεταξύ των οποίων
ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων μελών για το Δ. Συμβούλιο ή
σε περίπτωση που για λόγους ομαλής λειτουργίας του Συνδέσμου, επιβάλλεται να μπουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο και άλλα τακτικά μέλη για να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις του, συγκαλεί
το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε εύλογο χρόνο Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για τη διενέργεια
αρχαιρεσιών.
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί Διοίκηση κανονικά και με περιορισμένη
σύνθεση, δηλαδή εφόσον συμμετέχουν σ' αυτό τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, μεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 12
Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν μόνον τα Τακτικά του Συνδέσμου μέλη, εφόσον
υποβάλλουν έγγραφα πριν από πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση την υποψηφιότητα
τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε και για
ορισμένα θέματα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν έγγραφα τρία (3) μέλη του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστο
μέλη του μεταξύ όμως αυτών ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, και αποφασίζει με πλειοψηφία των
παρόντων.
Σε περίπτωση που παρίσταται ή εκπροσωπείται άρτιος αριθμός Συμβούλων, αποφασίζει
επίσης με πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία δε νικά η ψήφος του Προέδρου ή του
Αντιπροέδρου που προεδρεύει.
Το Δ. Σ. συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτελεί τις αποφάσεις τους και λογοδοτεί σ'
αυτές. Εφορεύει των αρχών και των μελών του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά
γενικά την εκτέλεση των σκοπών του και τέλος επιμελείται για την ακριβή τήρηση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και το Δ.Σ. ενώπιον των Δικαστικών,
Πολιτικών και Αθλητικών Άρχων και σε όλες τις σχέσεις γενικά προς τους τρίτους. Συγκαλεί και
διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διακόπτει και διαλύει αυτές. Προεδρεύει στις Γενικές
Συνελεύσεις» όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού. Υπογράφει μαζί με
τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις των εισπράξεων και τις επιταγές αναλήψεων χρημάτων που
έχουν κατατεθεί, υπογράφει μαζί. με τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών,
υπογράφει όλη την αλληλογραφία του Συνδέσμου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. Δικαιούται να
καλεί και να ελέγχει οποιοδήποτε μέλος του Δ. Σ. ή του Συνδέσμου σε περίπτωση απείθειας ή
παράβασης του καταστατικού και τέλος παίρνει κάθε μέτρο ασφάλειας των συμφερόντων του
Συνδέσμου, ακόμη και χωρίς την απόφαση του Δ.Σ., εάν επίκειται κίνδυνος από την αναβολή.
Επίσης μπορεί να διορίσει για λογαριασμό του και για συγκεκριμένες πράξεις Ειδικούς
πληρεξουσίους.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ. Σ. είναι απών ή κωλύεται των αναπληρώνει ο Α.
Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. έχοντας πλήρεις αρμοδιότητες. Εάν δε κωλύεται και αυτός ή είναι απών,
τον αναπλήρωνε ο Β Αντιπρόεδρος ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος.
ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.,
προΐσταται των Γραφείων και της Λέσχης του Συνδέσμου, αλλά και του προσωπικού του.
Επιμελείται της διεκπεραιώσεως της αλληλογραφίας, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα
έγγραφα και εντάλματα πληρωμών, υπογράφει μετά από εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις
των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, φυλάει το Αρχείο"
και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει
τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένας που θα ορισθεί από τα
παρόντα μέλη του Δ. Σ.
ΑΡΘΡΟ 16

ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας πραγματοποιεί τις Εισπράξεις και τις πληρωμές, υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών. Τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχείρισης του
συνδέσμου, καταθέτει τα μετρητά που έχει στα χέρια του, με εξαίρεση ένα ποσό το οποίο θα
καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με
Συντάσσει

καταστάσεις

τις

προβλεπόμενες

τρέχουσες

ανάγκες.

της ταμειακής κίνησης που τις υποβάλλει στο Δ. Σ. στο τέλος κάθε

τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά
παραστατικά έγγραφα. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του Δ. Σ. για έλεγχο το
Ταμείο του Σωματείου όποτε αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο. Συντάσσει τον απολογισμό κάθε
έτους, τον Ισολογισμό, ως επίσης και τον Προϋπολογισμό, οι οποίοι αφού εγκριθούν από το Δ.Σ.,
τους υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για την τελική τους έγκριση και γενικά διαχειρίζεται την
περιουσία του Συνδέσμου για την οποία είναι και υπεύθυνος. Τον Ταμία όταν κωλύεται
αναπληρώνει το μέλος του Δ. Σ. που αυτός με ευθύνη του θα υποδείξει. Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο
ή όποιον άλλον ορίσει με έγγραφο ο τελευταίος σε περίπτωση απουσίας του, έχουν δικαίωμα να
κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις ή και όλες τις καταθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα αρχεία του Σωματείου, το πρωτόκολλο, το μητρώο των Επίτιμων και Τακτικών μελών κ.λ.π. και
γενικά βοηθάει το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα του. Στην άσκηση των καθηκόντων του
προετοιμάζει όλη την αλληλογραφία του Συνδέσμου, επιμελείται της αποστολής της
αλληλογραφίας και βοηθάει γενικά το Γενικό Γραμματέα στο έργο του, τον οποίο και αναπληρώνει
όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του.
ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα
ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
α) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα Τακτικά μέλη του Σωματείου και συνέρχεται
τακτικά μεν μία (1) φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει Τακτικών μελών, με έγγραφη αίτηση, που πρέπει
να γράφει και τα θέματα για συζήτηση.
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε εικοσιπέντε (25)
ημέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.
β) Οι Γενικές Συνελεύσεις προσκαλούνται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου προς τα μέλη είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που
ορίστηκε η Συνέλευση και βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά από τα μέλη
συν ένα, που είναι ταμειακώς εν τάξει, αποφασίζουν δε έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων και εκπροσωπουμένων.
γ) Η Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει το οίκημα, την ώρα και τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
δ) Η Γενική Συνέλευση που ματαιώθηκε γιατί δεν είχε απαρτία καλείται ξανά το πολύ
μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη χρονολογία της Συνέλευσης που ματαιώθηκε στον ίδιο τόπο, με
την ίδια ημερήσια διάταξη θεμάτων, χωρίς νέα πρόσκληση και βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
ε) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και
αποφασίζει για κάθε υπόθεση του.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, κάθε
χρόνου. Στη διάρκεια της γίνεται Λογοδοσία, απολογισμός και συζήτηση για τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου και ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.

Επίσης

διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει καταρτιστεί
μέχρι

την προηγουμένη

εβδομάδα

της

Συνέλευσης.

Στην

Τακτική

Ετήσια

Γενική

Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά ο Ισολογισμός και
Απολογισμός κάθε χρόνου, επίσης δε και η έκθεση της Ελεγκτικής

Επιτροπής για το

οικονομικό έτος που έληγε την 31η Δεκέμβρη, εφαρμοζομένου έτσι του νόμου για υποχρεωτική
υποβολή αυτών στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
στ) Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου.
ζ) Κάθε δεύτερο χρόνο και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Μαρτίου γίνεται με
μυστική ψηφοφορία ή εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου και Τρίμερους
Ελεγκτικής Επιτροπής, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται γι’ αυτό το λόγο. Για

την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζεται το
σύστημα της απλής αναλογικής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 12 του Ν.1264/1982. Στην
Συνέλευση αυτή γίνεται η έγκριση του ισολογισμού του προηγούμενου έτους επίσης ο
απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του προηγηθέντος διαχειριστικού
έτους και η έγκρισή του επίσης η απαλλαγή του ΔΣ, επιπλέον διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής και απαλλάσσονται τα μέλη της ενώ εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός του επόμενου
χρόνου. Η ψηφοφορία γίνεται φανερά και συμμετέχει με απλή έγερση του μέλους που ψηφίζει,
εκτός από τις εξαιρέσεις που ο νόμος προβλέπει η υστέρα από ειδική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εκπροσωπουμένων.
η) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο
μεγαλύτερος σε ηλικία από τα δυο μέλη, τα άλλα δε δυο θεωρούνται ως γραμματείς και διενεργεί
τις αρχαιρεσίες.
Αφού τελειώσει η ψηφοφορία των Τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αφού
πραγματοποιήσουν

την

διαλογή

των

σταυρών προτίμησης,

η Εφορευτική Επιτροπή

ανακηρύσσει τους εκλεγέντες κατά την σειρά επιτυχίας τους.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για
την ανάδειξη της σειράς επιτυχίας, οπότε ο ευνοηθείς από την κλήρωση προηγείται στην τελική
κατάταξη.
θ) Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα σε δυο (2) μήνες από την έγκριση του
παρόντος καταστατικού και την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των Σωματείων της Έδρας του
Πρωτοδικείου. Μέχρι δε της εποχής εκείνης, ο Σύλλογος θα διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή (Πενταμελή) η οποία θα εκλεγεί από τα ιδρυτικά μέλη.
ι) Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους συνδρομητές δωρητές Ευεργέτες και μεγάλους
ευεργέτες.
ΑΡΘΡΟ 20
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου, για τις συνεδριάσεις δε αυτές συντάσσονται πρακτικά από τον εκλεγμένο γι' αυτό το
Λόγο Ειδικό Γραμματέα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει, επίσης, στις Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που η Γενική Συνέλευση πρόκειται να συζητήσει
θέματα που αφορούν την εμπιστοσύνη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή

προεδρεύει ο Πρόεδρος που
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται με ευθύνη του Προέδρου και των
Γραμματέων, υπογράφονται από αυτούς και καταχωρούνται στα ειδικά βιβλία, τα οποία για το
πιστό της αντιγραφής βεβαιώνουν με την υπογραφή τους ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διαπίστωση των Τακτικών μελών που παρίστανται σε κάθε Γενική Συνέλευση και έχουν
δικαίωμα ψήφου, γίνεται με την υπογραφή αυτών στο ειδικό βιβλίο και στο οποίο υπογράφουν
κατά την προσέλευση τους στη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 21
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Αποτελείται από ένα (1) παίκτη από κάθε ομάδα και εκλέγονται για δυο (2) χρόνια από τα μέληπαίκτες της ίδιας Ομάδας το μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνου.
Οι ίδιοι παίκτες εκλέγουν μαζί και τον αντικαταστάτη τους. Οι Αντιπρόσωποι είναι
υποχρεωμένοι να καταθέτουν κατά την έναρξη της θητείας τους το Πρακτικό της εκλογής τους
αφού θα έχει υπογραφεί από όλους τους παίκτες -μέλη του Συνδέσμου στη γραμματεία του Δ.Σ.
Οι Αντιπρόσωποι έχουν το καθήκον να διαδώσουν στους παίκτες -μέλη τις ειδήσεις και το
υλικό που λαμβάνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από όποιον ενεργεί για Λογαριασμό του και
τηρούν ενήμερο το Δ.Σ. για τις αιτήσεις, προτάσεις και διευκρινίσεις γενικά που προέρχονται από
τους παίκτες - μέλη.
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Ομάδων συγκαλείται όταν ο αποφασίζει το
Δ. Σ. του Συνδέσμου η όταν το ζητήσει το μισό συν ένα από ιούς αντιπροσώπους όλων των
Ομάδων που ανήκουν στο Σύνδεσμο, σε μέρος και ώρα που το Δ. Σ. θα ορίζει και θα φροντίζει να
τους ενημερώσει σχετικά, οκτώ (8) ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη κατά τα πιο πάνω
συνέλευση. Στη Συνέλευση αυτή συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που προεδρεύει της
Συνέλευσης, και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ., που κρατά τα Πρακτικά. Σε περίπτωση μεταγραφής
ή παραίτησης του αντιπροσώπου κάθε ομάδας, διενεργείται νέα ψηφοφορία μεταξύ των μελών
παικτών της ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τον αναπληρωτή του.
ΑΡΘΡΟ 22
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
Η Τροποποίηση του καταστατικού αυτού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, οπότε

απαιτείται η παρουσία των μισών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου πλέον ενός και η πλειοψηφία
των 3/4 (τριών τετάρτων) αυτών. Η διάλυση του Συνδέσμου αναγγέλλεται μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται, γι’ αυτόν
πέμπτων

(4/5)

το λόγο,

με

πλειοψηφία

των τεσσάρων

των παρευρισκομένων από τα δικαιούμενα ψήφου Τακτικά μέλη. Εάν δεν

υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3)
μηνών ,οπότε αποφασίζει πλέον με πλειοψηφία των τριών τέταρτων (3/4) από τα τακτικά
παρευρισκόμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Για να υπάρξει απαρτία σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη η παρουσία του
μισού πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει ευρισκομένων μελών.
Στην

περίπτωση

διάλυσης

του

Συλλόγου

και

εφόσον

δεν αποφασισθεί

διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, διατηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Α.Κ., η
περιουσία αυτού περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής
εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 12 του
Ν.1264/1982. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο της να παρακολουθεί

και να ελέγχει τις

εισπράξεις και τις πληρωμές, γενικότερα δε την οικονομική διαχείριση κατά τη διάρκεια της
θητείας του Δ.Σ. και να υποβάλει στο Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις τις σχετικές εκθέσεις για
τους πιο πάνω ελέγχους.
Τις εργασίες της

Επιτροπής αυτής προΐσταται

το

μέλος που

έλαβε

τις

περισσότερες ψήφους και επί ισοψηφίας αυτός που θα ευνοηθεί από τον κλήρο.
Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται επίσης και δύο αναπληρωματικά μέλη.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα για να ολοκληρώσει τους σκοπούς του Σωματείου να
καταρτίζει από τα μέλη του Επιτροπές. Συγκεκριμένα μπορεί να συστήσει μεταξύ των άλλων
Επίτροπων και
(α) Επιτροπή για τη διοργάνωση διαλέξεων και εορταστικών εκδηλώσεων,
(β)

Οικονομική

Επιτροπή για τη

μελέτη όλων των θεμάτων γενικά

της οικονομικής

κατάστασης του Συλλόγου,
(γ) Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την έκδοση περιοδικού, εφημερίδας,
εντύπων και άλλων δραστηριοτήτων που έχει σαν σκοπό την προώθηση των θεμάτων του
Συνδέσμου και την ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Όλες οι πιο πάνω Επιτροπές, ως και άλλες που θα συσταθούν μελλοντικά, βρίσκονται
κάτω από τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργούν μέσα στα όρια που τους έχουν
καθοριστεί.
Β) Ο Σύνδεσμος μπορεί να συμμετέχει και ν' αποτελεί μέλος Ένωσης ή Ομοσπονδίας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα έχει σκοπό την καλύτερη προώθηση και επίλυση των
προβλημάτων του, υστέρα από πρόταση του Δ. Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 25
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
α) Για την αρμονική και απρόσκοπτη λειτουργία του Συνδέσμου και την ευόδωση και
πραγματοποίηση των σκοπών του, είναι απαραίτητος ο σεβασμός των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού, των Κανονισμών των αθλητικών αρχών, των συναφών διατάξεων του Αστικού
Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου, ως και άλλων γενικά διατάξεων.
β) Οποιεσδήποτε παραβιάσεις συμβούν είτε με πράξη, είτε με παράλειψη από κάποιο
μέλος του σωματείου σχετικά με τα πιο πάνω αναφερόμενα, εκτός από άλλες απειλούμενες
κυρώσεις των Αρχών, έχει σαν αποτέλεσμα να επιβληθούν στο μέλος αυτό και πειθαρχικές
κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και την αποβολή του υπαιτίου από το Σωματείο.
γ) Οι λόγοι επιβολής των πειθαρχικών κυρώσεων που ενδεικτικά αναφέρονται στο παρόν
Καταστατικό και επιφέρουν κωλύματα, εκπτώσεις και ποινικές κυρώσεις, είναι και η απρεπής και
η μη φίλαθλος συμπεριφορά του μέλους, ως και η ανάρμοστη κοινωνική διαγωγή του στις
διάφορες εκδηλώσεις της ζωής του Συνδέσμου, αλλά και κατά των παραγόντων, φιλάθλων και
μελών του Σωματείου, για το λόγο ότι υπάρχει κίνδυνος να δυσφημιστεί ο Σύνδεσμος.
δ) Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται με το παρόν:
1) Η έγγραφη παρατήρηση, 2) Η αυστηρή έγγραφη επίπληξη, 3) Η απομάκρυνση από τις
εκδηλώσεις και τα εντευκτήρια του Συνδέσμου, μέχρι πέντε (5) μήνες και 4) Η Οριστική διαγραφή
από τα μητρώα του Συνδέσμου, που υπόκειται στον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν
έγγραφης καταγγελίας δυο τουλάχιστον μελών του Συνδέσμου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται
με Λεπτομέρεια τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα αυτών.

Προϋπόθεση επιβολής οποιασδήποτε ποινής είναι η προηγουμένη κλήση του μέλους για
απολογία, την ορισμένη ημέρα, στην οποία φέρνει οτιδήποτε μέσον έχει για την υπεράσπιση του.
Οι

αποφάσεις

του

πλειοψηφία των μελών που

Δ. Σ.

για

πειθαρχική

ποινή

μέλους

λαμβάνονται

με

είναι παρόντες, εκτός από την περίπτωση διαγραφής, οπότε

χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
ε) Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος που κατηγορείται είναι μέλος του Δ. Σ. ειδικά
τότε δεν λαμβάνει μέρος στη συνεδρίαση, οπότε τον αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος και
σε περίπτωση που και αυτό κωλύεται τον αντικαθιστά το επόμενο κλπ. Αν το μέλος του Δ. Σ.
που κατηγορείται ή τα αναπληρωματικά μέλη είναι τόσα ώστε να μην είναι δυνατή η νόμιμη και
έγκυρη σύνδεση του Δ. Σ. για την επιβολή κυρώσεων, τότε το θέμα αναγκαστικά πηγαίνει στην
πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά και ανέκκλητα. Το μέλος του
Δ. Σ. που προσωρινά απομακρύνεται από εκδηλώσεις του Συνδέσμου, δε συμμετέχει στο
χρονικό διάστημα της απομάκρυνσης του των συνεδριάσεων, οπότε αντικαθίσταται προσωρινά
από το αναπληρωματικό.
στ) Για μεγαλύτερη προάσπιση της προσωπικότητας των μελών αλλά και της λειτουργίας
του Συνδέσμου, η Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους, μπορεί ή να ακυρώσει
την απόφαση του Δ. Σ. που του επιβάλλει πειθαρχική ποινή, ή να την επικυρώσει, ή ακόμη να
επιβάλει βαρύτερη ποινή εάν έχει τη δυνατότητα.
Οι αποφάσεις αυτές της Συνέλευσης μπορούν να ληφθούν

με φανερή η κρυφή

ψηφοφορία.
ΑΡΘΡΟ 26
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για να αντιμετωπισθούν έκτακτα και πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Σύνδεσμο
και τα συμφέροντα των Πετοσφαιριστών γενικότερα σε επείγουσες περιπτώσεις, αντί να
συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, που απαιτεί, χρόνο και δαπάνη, είναι δυνατή η όσο
γρηγορότερη γίνεται σύγκληση μιας Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα αποτελείται από τα μέλη του
Δ. Σ. και από τους αρχηγούς -εκπροσώπους ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, από πέντε
τουλάχιστον ομάδες Πετοσφαίρισης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να πάρει οποιοδήποτε μέτρο χρειάζεται για κάθε
περίσταση, για να προστατεύσει τα δικαιώματα των Πετοσφαιριστών, που βλάπτονται,
συγκαλείται δε με φροντίδα και με ειδική απόφαση του Δ.Σ., η οποία ζητάει τη βοήθεια όλων των

αρχηγών ή εκπροσώπων των Ομάδων που μπορούν να προσφέρουν στη συγκεκριμένη
περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 27
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ
α) Σε περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού ή κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό,
θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι διατάξεις των νόμων.
β) Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εγγράψει μέχρι της πρώτης Γεν.
Συνέλευσης ως μέλος οποιονδήποτε επιθυμεί με την προϋπόθεση, όμως, ότι θα έχει τα προσόντα
και τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Καταστατικό.
γ) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μέχρι να εκλεγεί το πρώτο Δ. Σ. ασκεί νόμιμα τις εξουσίες
της, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα για τις ανάγκες της Λειτουργίας του Συνδέσμου, να
συγκροτείται σε σώμα, ανάλογο με αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται αθλητής πετοσφαίρισης ή πετοσφαιριστής νοείται
και η αθλήτρια πετοσφαίρισης όπου δε στο παρόν αναφέρεται το άθλημα της πετοσφαίρισης
νοείται η οποιαδήποτε μορφή τέλεσης του εν λόγω αθλήματος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφερόμενων, επί της άμμου, επί χόρτου, 3Χ3 κλπ.
ΑΡΘΡΟ 28
Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει είκοσι οκτώ (28) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τους
Ιδρυτές και θα ισχύει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία Σωματείων του
Πρωτοδικείου της Αθήνας.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣΑΠ
21.9.2012
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