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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ  

α) Ιδρύεται στην Κύπρο σωματείο με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Πρόκειται γιά 

έναν πολυδιάστατο μή κερδοσκοπικό οργανισμό πολλαπλής δράσης που παρεμβαίνει ενεργά στο 

καθημερινό γίγνεσθαι γιά προώθηση των αρχών του και υλοποίηση των σκοπών του.  

β) Έδρα του Σωματείου είναι η Λευκωσία.  

γ) Έμβλημα του Σωματείου είναι το αστέρι της Βεργίνας  

δ) Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική. Φέρει στο κέντρο το έμβλημα, το έτος ίδρυσης και την 

επωνυμία του Σωματείου. Η σφραγίδα απαραίτητα συνοδεύει τα επίσημα έγγραφα του Σωματείου.  

ε) Το λάβαρο του Σωματείου απεικονίζει το έμβλημα του, την Ελληνική  σημαία το δικέφαλο αετό του 

Βυζάντιου  και την Κύπρο.  

ΑΡΘΡΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

α) Η λύση του Κυπριακού Ζητήματος θα πρέπει να είναι δίκαιη, δημοκρατική, εθνικά αποδεκτή, να 

συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο και το Κοινοτικό Κεκτημένο, να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα,  

και να διασφαλίζει την φυσική και εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στη Γή των προγόνων 

του.  

β) Ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να τυγχάνει εκπαίδευσης η οποία να 

στηρίζεται στην εθνική του ταυτότητα και να προάγει την εθνική του φυσιογνωμία, την ιστορία, τον 

πολιτισμό και την παράδοσή του.  

γ) Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να προσφέρει Ελληνική Παιδεία και ανθρωποκεντρική αγωγή προς 

τα Ελληνόπουλλα της Κύπρου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προδημοτική μέχρι την 

πανεπιστημιακή.  

δ) Η συνεχής παρέμβαση για ενίσχυση της δημοκρατίας, της ατομικής  ελευθερίας, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της ισοπολιτείας στην Κύπρο καθώς και η αδιάκοπη προσπάθεια για 

επικράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

ε) Η διάδοση και ενίσχυση της Ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης.  

ζ) Το Σωματείο απέχει από οποιαδήποτε κομματική τοποθέτηση ή δραστηριότητα και έχει 

υπερκομματικό χαρακτήρα.  

ΆΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΙ  

α) Η καλλιέργεια, διάδοση και προβολή της Ιστορίας, της Γραμματείας, της Λογοτεχνίας, της Τέχνης της 

Θρησκείας, της Γλώσσας, του Αθλητισμού, του Ολυμπιακου Πνεύματος της Πολιτικής Ηθικής και κάθε 

άλλης πτυχής του Ελληνικού Πολιτισμού.  

β) Η προαγωγή των ακατάλυτων ιδεωδών του Ελληνοχριστιανικού  

Πολιτισμού που είναι η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη, η Αγάπη, η Θυσία και η Ειρήνη.  
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γ) Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 -59 και των 

μείζονων απελευθερωτικών αγώνων του Έθνους και του Γένους των Ελλήνων.  

δ) Η συνεχής και πολύπλευρη σύσφιγξη των αδελφικών δεσμών και των σχέσεων του Ελληνισμού της 

Κύπρου με την Ελλάδα και τον απανταχού Ελληνισμό. Ιδιαίτερες σχέσεις θα συνάπτονται με τον όπου 

γης ξεριζωμένο και δυσπραγούντα Ελληνισμό.  

ε) Η πνευματική ανάπτυξη των μελών μέσα στο πλαίσιο των εθνικών, ηθικών, οικογενειακών, 

θρησκευτικών και Ελληνικών παραδόσεων και αρχών και η διαφύλαξη του εθνικού φρονήματος για 

εξυπηρέτηση της πατρίδας.  

ζ) Η ψυχαγωγία, επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια των μελών δια συγκεντρώσεων, διαλέξεων, 

συμποσίων, εκθέσεων, λαϊκών πανηγυριών, γιορτών, εκδρομών, κινηματογραφικών και θεατρικών 

παραστάσεων, συνεστιάσεων και χοροεσπερίδων ως επίσης και αθλητικών, καλλιτεχνικών, 

πνευματικών, μουσικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, και κοινωνικών εκδηλώσεων.  

η) Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.  

θ) Η οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη των μελών.  

ι) Η διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

κ) Η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

ΑΘΡΟΝ 4 ΜΕΛΗ  

α) Τα μέλη του Σωματείου χωρίζονται σε τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα, αθλητικά και μέλη  

Τμήματος Νεολαίας.  

β) Τακτικό Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος, άνδρας ή 

γυναίκα, εφόσον τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.  

• Αποδέχεται να εφαρμόζει ανεπιφύλακτα τους σκοπούς και τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού, τους κανονισμούς και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 

Συνελεύσεων .  

• Ουδέποτε έχει καταδικαστεί από δικαστήριο σε φυλάκιση για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής 

αισχρότητας.  

γ) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται ύστερα από γραπτή αίτηση που θα συνοδεύεται από 

δικαίωμα εγγραφής και θα υποστηρίζεται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τρία τακτικά μέλη μή διοικητικά.  

Η αίτηση θα περιέχει έγγραφη δέσμευση για συμμόρφωση προς το Καταστατικό και επικυρώνεται 

αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Το 

μέλος αποκτά πλήρη δικαιώματα να εκλέγει και να εκλέγεται, μετά την πάροδο έξι μηνών από την 

ημερομηνία της έγκρισης της εγγραφής του από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
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δ) Η έγκριση νέων μελών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο 

υποβάλλων αίτηση έγγραφή ς, πρέπει να ειδοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως για την 

παρθείσα στην αίτηση του απόφαση εντός 20 ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και ουχί αργότερον πέραν των δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης 

εγγραφής μέλους. Εάν η αίτηση του γίνει δεκτή, ο αιτητής εγγράφεται στο μητρώο των τακτικών μελών 

του Σωματείου και υποχρεούται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής του συμφώνως των προνοιών 

του παρόντος καταστατικού. Εάν η αίτηση του απορριφθεί, μαζί με την ειδοποίηση απόρριψης, 

επιστρέφεται το πληρωθέν δικαίωμα εγγραφής. Αίτηση για εγγραφή μέλους που απορρίφθηκε μπορεί 

να υποβληθεί εκ νέου μετά παρέλευση ενός έτους.  

ε) Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο  πρόσωπα που πρόσφεραν ή 

που κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς 

εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.  

ζ) Ως επίτιμος πρόεδρος μπορεί να ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση πρόσωπο που διετέλεσε 

αξιωματούχος του Σωματείου ή που πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών 

του Σωματείου. Η γνώμη του θα ζητείται και θα λαμβάνεται υπόψη για όλα τα σοβαρά θέματα,  

που αφορούν το Σωματείο και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.  

. η) Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωπικότητες 

από τον ακαδημαικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτειακό, επαγγελματικό χώρο ή 

προσωπικότητες με διεθνές κύρος που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, επισκέπτονται δε την Κύπρο 

περιοδικά για διαλέξεις, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές παρουσιάσεις που συνάδουν 

με τις αρχές και τους σκοπούς του Σωματείου.  

θ) Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, 

δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις συζητήσεις, δεν 

μπορούν όμως να μετέχουν στη Διοίκηση του Σωματείου, ούτε να Ψηφίζουν στις συνελεύσεις εκτός και 

αν γίνουν τακτικά μέλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου του παρόντος 

Καταστατικού.  

ι) Αθλητικά μέλη μπορεί να γίνουν άτομα έχοντα αθλητική ιδιότητα ανεξαρτήτως ηλικίας αφού 

υποβάλουν αίτηση σε σχετικό έντυπο και εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολούθως τους 

παραχωρείται ταυτότα αθλητή του Σωματείου και εντάσσονται στη δύναμη του Τμήματος Αθλητισμού 

-Ολυμπισμού.  

κ) Μέλη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΑΑΙΑΣ γίνονται πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 30 έτος της 

ηλικίας τους και αποδέχονται εγγράφως τους σκοπούς και τις διατάξεις του καταστατικού του 

Σωματείου. Μπορούν να συχνάζουν ελεύθερα στο οίκημα του Σωματείου και να δραστηριοποιούνται 

για προώθηση των σκοπών του. Τα μέλη αυτά δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομής και δεν 

έχουν δικαίωμα ψήφου  

λ) Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται ξεχωριστό μητρώο. Ο Γραμματέας μπορεί να εκδίδει στα μέλη 

βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένα στο Σωματείο για την περίοδο μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, 

για το οποίο κατέβαλαν συνδρομή.  



4 
 

μ) Το ύψος της ετήσιας συνδρομής και δικαιώματος εγγραφής μέλους καθορίζεται από την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση.  

ν) Η ετήσια συνδρομή των μελών καλύπτει ένα ημερολογιακό χρόνο (από Ιη Ιανουαρίου μέχρι 31η 

Δεκεμβρίου).  

ΑΡΘΡΟΝ 5 ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ • ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ •  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

α) Το Σωματείο δημιουργεί και λειτουργεί ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ¬ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ που εκπροσωπεί το 

Σωματείο σε όλες τις αθλητικές και  

συναφείς με το ιδεώδες του Ολυμπισμού δραστηριότητες του. Διοικείται και λειτουργεί με δική του 

Επιτροπή όπως προνοείται στο παρόν καταστατικό.  

β) Το Σωματείο δημιουργεί και λειτουργεί ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΑΑΙΑΣ που προάγει τους σκοπούς του και 

προωθεί δραστηριότητες που προσφέρουν αγωγή στους νέους ώστε να γίνουν χρηστοί και ενάρετοι 

πολίτες. Το Τμήμα Νεολαίας διοικείται από Επιτροπή η οποία ορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό 

Συμβούλιο όπως προνοεί το παρόν Καταστατικό.  

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του Σωματείου μπορεί να δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου με 

απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία θα προσδιορίζει και τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας τους.  

ΑΡΘΡΟΝ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΜΕΛΩΝ  

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα:  

α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται. Κανένα μέλος δεν θα ασκεί το δικαίωμα αυτό αν δεν έχει 

διευθετήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.  

β) Να λαμβάνουν μέρος σε επιτροπές που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των 

σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.  

γ) Να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα αρχεία του Σωματείου και με δική τους δαπάνη να λαμβάνουν 

φωτοαντίγραφα οποιουδήποτε εγγράφου, αφού προηγουμένως ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα.  

δ) Να συμμετέχουν ενεργά σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο ή Ένωση προσώπων με συγγενείς ή άλλους 

σκοπούς που όμως δεν αντιστρατεύονται και δεν συγκρούονται με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 

Σωματείου.  

ε) Να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτώς απόψεις, προτάσεις, εισηγήσεις ή τα τυχόν 

παράπονά τους προς μελέτη.  

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο οποιαδήποτε στιγμή 

ΑΡΘΡΟΝ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΜΕΛΩΝ  

α) Να παρευρίσκονται στις τακτικές, έκτακτες και καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις.  
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β) Αν οποιαδήποτε μέλη απουσιάσουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις, 

χωρίς σοβαρό λόγο} το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί αφού τους ζητήσει τον λόγο της απουσίας 

τους, να προχωρήσει στη διαγραφη τους.  

γ) Να συμμετέχουν στις τακτικές εκδηλώσεις του Σωματείου.  

δ) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ε) Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και να  

διακατέχονται από ανώτερο και ευγενικό πνεύμα στις σχέσεις και τη συμπεριφορά τους, τόσο προς το 

Σωματείο όσο και προς τα υπόλοιπα μέλη του.  

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται 

 

ΑΡΘΡΟΝ 8 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ  

α) Κάθε μέλος του οποίου η διαγωγή ήθελεν κριθεί ασυμβίβαστη με την ηθική ή ζημιώνει την 

αξιοπρέπεια ή τα συμφέροντα του Σωματείου ή συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του 

Καταστατικού ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, 

διαγράφεται με απόφαση κατά απόλυτη πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

επισταμένη εξέταση της υπόθεσης και αφού του παρασχεθεί κάθε ευκαιρία υπεράσπισης ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του να παρουσιασθεί ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου δια να υπερασπίσει τον εαυτό του τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει 

οιανδήποτε απόφαση στην απουσία του.  

β) Εάν το διαγραφέν μέλος δείξει μεταμέλεια δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση δια επανεγγραφή 

του μετά παρέλευση ενός έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εξετάσει με επισταμένη 

προσοχή την αίτηση αυτή. Εαν πεισθεί κατά πλειοψηφία ότι υπήρξε ειλικρινής μεταμέλεια τότε το 

Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασης του υποχρεούται να παραπέμψει την αίτησή του στην 

πλησιέστερη Ετήσια Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης. Σε περίπτωση επανεγγραφής του θα 

πρέπει να καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές του, ουχί όμως πέραν των τριών (3) ετών.  

γ) Οιονδήποτε μέλος που καθυστερεί να εξοφλήσει τη συνδρομή του κατά τη  

διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν θα δικαιούται να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Θα 

διαγράφεται δε από το μητρώο μελών κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όταν οφείλει 

συνδρομές τριών ετών και άνω αφού προηγουμένως του γίνει γραπτή προειδοποίηση δίδοντας του 

έτσι μια τελευταία ευκαιρία αποφυγής της διαγραφής.  

Εάν το εν λόγω διαγραφέν μέλος επιθυμεί να γίνει και πάλι μέλος πρέπει να υποβάλει αίτηση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να μελετήσει την αίτησή του. Σε περίπτωση μη έγκρισης του, 

εάν επιθυμεί δύναται να υποβάλει αίτηση δια παραπομπή του θέματος του στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση διά τελική απόφαση. Σε περίπτωση επανεγγραφής του υποχρεούται να πληρώσει 

καθυστερημένες συνδρομές τριών ετών.  
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δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επιβάλει και άλλες ποινές στα μέλη ανάλογα με την 

έκταση και το μέγεθος της παράβασης, ως Σύσταση, Παρατήρηση και Προσωρινή αποβολή. Ενόσω 

ισχύει η αποβολή του, το μέλος χάνει τα δικαιώματα του.  

ΆΡΘΡΟΝ 9 ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

α) Οι πόροι του Σωματείου μπορούν να προέρχονται από κάθε νόμιμη πηγή.  

Κανένα ποσό δεν θα εισρέει στο Ταμείο, χωρίς η προέλευση του να φαίνεται καθαρά στους 

ισολογισμούς.  

β) Οι Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:  

Τα δικαιώματα εγγραφής μελών, οι Συνδρομές των μελών, έσοδα από την περιουσία ή επενδύσεις του 

Σωματείου  

γ) Οι Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι:  

Έσοδα από εράνους, έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις και κληροδοτήματα, κέρδη από λαχεία. 

Εθελοντικές εισφορές μελών, φίλων και οπαδών του Σωματείου. Οποιεσδηποτε έκτακτες εισφορές τις 

οποίες ενδέχεται να ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εισπράξεις και έσοδα από εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες του Σωματείου ως καθορίζονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος καταστατικού. 

Οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που περιέρχεται στο Σωματείο με νόμιμο τρόπο. Η σύναψη δανείου για 

τους σκοπούς του Σωματείου. Η απόκτηση ακινήτου ιδιοκτησίας δι' αγοράς, δωρεάς, ή άλλως πως.  

Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει από 1/1-31/12 εκάστου ετους 

Ο προϋπολογισμός του σωματείου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και  υποβάλλεται 

για ψήφιση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Ο προϋπολογισμός του σωματείου περιλαμβάνει όλα τα 

προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

α) Τα κεφάλαια του Σωματείου τα διαχειρίζεται το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.  

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει το ποσό που ο Ταμίας του Σωματείου δύναται να 

διατηρεί σαν μικρό Ταμείο για την πληρωμή μικροεξόδων.  

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνάψει δάνειο μόνο κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης.  

δ) Δια την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας, εκτός όταν αυτή αποκτάται δια δωρεάς, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται να πράξει τούτο κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης.  

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθινούς λογαριασμούς οι οποίοι να 

δείχνουν τα ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται, μαζί με τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και 

των πληρωμών και τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι εισπράξεις και οι πληρωμές. Επίσης, οι 

λογαριασμοί θα πρέπει να εμφανίζουν την περιουσία, τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του Σωματείου. 

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα ελέγχου των λογαριασμών. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται 

σε λογικούς περιορισμούς ως προς τον χρόνο και τον τρόπο του ελέγχου, χωρίς ωστόσο να 

υπονομεύεται η αρχή της διαφάνειας.  
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ζ) Τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο οι λογαριασμοί του Σωματείου θα ελέγχονται ή δε ορθότητα του 

λογαριασμού εσόδων και εξόδων θα πιστοποιούνται από εγκεκριμένο ελεγκτή σύμφωνα με τους 

νόμους του κράτους.  

η) Ο εγκεκριμένος ελεγκτής ορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.  

Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες,  σε 

οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του σωματείου 

ΑΡΘΡΟΝ 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΟΡΓΑΝΑ  

• Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου  

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Οι Γενικές Συνελεύσεις χωρίζονται σε 

Ετήσιες, Έκτακτες και Καταστατικές. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το δικαίωμα άσκησης 

ψήφου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις (Ετήσιες, Έκτακτες και Καταστατικές) έχουν μόνο τα τακτικά 

μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι η «ΕΤΗΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» επί πλέον άλλων συνελεύσεων οι οποίες πιθανόν να γίνουν μέσα στον ίδιο χρόνο. 

Η «Ετήσια Γενική Συνέλευση» θα συγκαλείται μέσα στην περίοδο Οκτωβρίου ¬Δεκεμβρίου.  

Οι γνωστοποιήσεις σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης να επιδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

προς τα μέλη του Σωματείου είτε προσωπικά., είτε με την ταχυδρόμησή τους στις διευθύνσεις που 

δήλωσαν στο Σωματείο, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email] ή με μήνυμα [sms] στον αριθμό κινητού 

τηλεφώνου, τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι 

γνωστοποιήσεις θα αναρτώνται και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου και θα δημοσιεύονται 

σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες.  

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση διαλαμβάνει τα πιο κάτω θέματα: 

 • Πεπραγμένα  

• Έκθεση Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου  

• Ταμιακή Έκθεση  

• Έγκριση των ως άνω δύο (2) Εκθέσεων  

• θέματα που τυχόν υπεβλήθησαν γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο από μέλη του Σωματείου 

προς λήψη 

 

ΆΡΘΡΟΝ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα μέλη που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια από την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση με δικαίωμα επανεκλογής. 

Δύο πρόσθετα μέλη μπορούν να εκλεγούν ως επιλαχόντα. Ο πρόεδρος του Σωματείου εκλέγεται και 

ανακηρύσσεται απευθείας από τη Συνέλευση σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο σε σχέση με τα υπόλοιπα οκτώ 

μέλη. Στη Ψηφοφορία για τις λοιπές οκτώ θέσεις κάθε μέλος δικαιούται ένα μέχρι οκτώ σταυρούς. 
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β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται το αργότερο εντός οκτώ(8) ημερών μετά την 

εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ τους} τους λοιπούς αξιωματούχους ως εξής: Αντιπρόεδρος} Γενικός 

Γραμματέας} Γενικός Οργανωτικός και Ταμίας. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι Επίτροποι και 

αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υπευθυνότητες με βάση τις ανάγκες του Σωματείου που καθορίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαλύεται όταν παραιτηθούν πέντε από τα εννέα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου} οπότε και προκηρύσσονται εκλογές οι οποίες πρέπει να 

διεξαχθούν το αργότερο μέσα σε ένα μήνα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του διαλυθέντος. Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου το οποίο χωρίς σοβαρό λόγο απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες εκπίπτει από τη 

θέση του ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία. 

γ) ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού ενώπιον κάθε αρχής. 

Αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την 

έναρξη και τη λήξη των εργασιών αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις και δίδει το λόγο στους αιτούντες, 

αφαιρεί δε αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία ορίζοντας τη 

διατύπωση της σχετικής πρότασης. Προεδρεύει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. 

Δικαιούται να παρευρίσκεται και να προεδρεύει σε οποιαδήποτε Επιτροπή του Σωματείου. 

Συνυπογράφει με τον Γραμματέα κάθε συμβόλαιο του Σωματείου προς τρίτους, την αλληλογραφία, τα 

πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά κάθε έγγραφο το οποίο αφορά τη λειτουργία του 

Σωματείου. Συνυπογράφει με τον Ταμία εντάλματα πληρωμής. Τον Πρόεδρο κωλυώμενο ή 

απουσιάζοντα αναπληροί σε όλα αυτού τα δικαιώματα και καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε 

απόντα ή κωλυόμενον, ο Γενικός Γραμματέας. 

δ) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, εκτελεί την αλληλογραφία του 

Σωματείου και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο 

από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο. Τηρεί όλα τα αρχεία του Σωματείου και μεριμνά για την άμεση 

πρόσβαση των μελών σε αυτά. 

ε) Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, διπλότυπα αποδείξεων και όλα τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία με τα 

οποία εισπράπει τα έσοδα του Σωματείου, όπως δικαιωματα εγγραφής και συνδρομές των μελών, 

δωρεές, κληροδοτήματα και γενικά τηρεί όλα τα αναγκαία για την υπηρεσία αυτού βιβλία. Ο Ταμίας 

υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεων τις οποίες εκδίδει, εκτελεί πληρωμές κατόπιν έγκρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το τέλος του οικονομικού έτους 

κατάσταση ταμείου. Σε κάθε στιγμή πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει πλήρη λογαριασμό για το ταμείο 

του. Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, (το χρονικό διάστημα από την μια 

Ετήσια Γενική Συνέλευση έως την επόμενη) τρείς μήνες τουλάχιστο πριν από τη λήξη του τρέχοντος 

έτους και τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οφείλει να καταθέτει κάθε ποσόν που 

βρίσκεται στο ταμείο, σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

στο όνομα του Σωματείου. Ευθύνεται προσωπικώς για τα ευρισκόμενα στο ταμείο του χρήματα. Ο 

Ταμίας οφείλει ένα μήνα πριν από την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης να ετοιμάσει και να 

στείλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό απολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους. Κατά 

την ημέρα των εκλογών να έχει έτοιμο κατάλογο των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν. 
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ζ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Αθλητισμού - Ολυμπισμού, μαζί με άλλα δύο άτομα που διορίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούν την Επιτροπή η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα και τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου στον αθλητικό τομέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ανά πάσα 

στιγμή να παύει εν έκαστον ή όλα τα διορισθέντα μέλη της Επιτροπής. 

η) Το ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ διοικείται από τριμελή Επιτροπή με Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος οι 

οποίοι διορίζονται και παύονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή υλοποιεί την 

πολιτική και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το Τμήμα Νεολαίας. Τα άτομα 

της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη του Τμήματος. 

θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας για πιο 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σωματείου. Μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή επιτροπή την εκτέλεση ειδικών εργασιών με οποιουσδήποτε όρους θα έκρινε το Διοικητικό 

Συμβούλιο ως αναγκαίους για την υλοποίηση των στόχων και σκοπών του Σωματείου. 

ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου μπορεί να ορίζει 

Ειδικές Επιτροπές. Οι Επιτροπές αυτές υπάγονται για κάθε πράξη τους σε λογοδοσία και έλεγχο στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

κ) Το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα τηρεί απαραιτήτως τα πιο 

κάτω βιβλία: 

Μητρώο τακτικών μελών} όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, η πολιτική ταυτότητα, 

η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Μητρώο επιτίμων και 

αντεπιστελλόντων Μελών. Μητρώο Αθλητικών μελών και μελών του Τμήματος Νεολαίας σε 

συνεργασία με τον πρόεδρο του τμήματος Αθλητισμού - Ολυμπισμού και τον πρόεδρο του Τμήματος 

Νεολαίας. Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. Πρακτικά εκλογών που τηρούν οι 

Εφορευτικές Επιτροπές. Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Περιουσιακών στοιχείων. 

Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις  των οργάνων ή 

υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση  αποζημίωσης, νοουμένου ότι η 

ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά  την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν 

ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, 

κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα  ευθύνονται 

αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του σωματείου για την  αποκατάσταση της ζημιάς που έχει 

υποστεί 

Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που 

θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου 

και του εν λόγω μέλους ή  του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 

και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και 

εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη  διοίκηση της οποίας συμμετέχει το 

μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού 

συγγένειας 

ΆΡΘΡΟΝ 13 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ- ΧΗΡΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
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α) Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από 

έγγραφη αίτηση τουλάχιστο του 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

β) Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται όταν πρόκειται να γίνει προσθήκη ή 

τροποποίηση άρθρου ή άρθρων στο καταστατικό. Προκηρύσσεται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 

μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

γ) Χηρεύουσες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο πληρούνται από αναπληρωματικά μέλη (επιλαχόντα) 

κατά σειράν επιτυχίας τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά(επιλαχόντα) μέλη οι χηρεύουσες θέσεις 

πληρώνονται με Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το αργότερο σε δύο μήνες. Εάν η Ετήσια 

Γενική Συνέλευση θα γίνει σε λιγότερο από δύο μήνες τότε αυτή είναι και εκλογική για τις χηρεύουσες 

θέσεις. 

ε) Οι διαδικασίες λειτουργίας των  Έκτακτων και Καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων είναι οι ίδιες με 

αυτές των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ 

α) Διατάξεις του παρόντος καταστατικού τροποποιούνται μόνον με απόφαση Καταστατικής Γενικής 

Συνέλευσης η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Κάθε τροποποίηση πρέπει να 

αποφασίζεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Για την τροποποίηση σκοπών του 

Σωματείου όπως αυτοί περιέχονται στο καταστατικό ή για την απάλειψη ή την προσθήκη νέων αρχών ή 

σκοπών} απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 όλων των εχόντων δικαίωμα Ψήφου μελών. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 ΔΙΑΛΎΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΎ 

α) Το Σωματείο διαλύεται μόνο αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από τον αριθμό των είκοσι ένα (21) ή σε 

περίπτωση που αυτό αποφασισθεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 4/5 των εχόντων 

δικαίωμα ψήφου μελών. 

β) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου και μετά την πληρωμή όλων των χρεών και υποχρεώσεων 

του η ακίνητη και κινητή περιουσία του μεταβιβάζεται σε όργανο που προωθεί τους ίδιους σκοπούς με 

απόφαση της πιο πάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε για τελευταία φορά ως έχει  από τη Γενική Συνέλευση της 7ης 

Δεκεμβρίου 2016. 

 


