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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΛΥΜΠΙΩΝ 

 

Άρθρο 1: Επωνυμία / Έδρα 

 

(α) Η επωνυμία του Σωματείου θα είναι «Αθλητικό Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών». 

 

(β) Έδρα του Σωματείου θα είναι το χωριό Λύμπια της Κύπρου. 

 

Άρθρο 2: Έμβλημα / Σφραγίδα / Χρώματα 

 

(α) Έμβλημα του Σωματείου θα είναι ο θεός ΑΠΟΛΛΩΝ ολόσωμος, βαστάζων το δόρυ 

και τη λύρα.  

 

(β) Η σφραγίδα θα είναι στρογγυλή και θα φέρει ως επιγραφή την επωνυμία του 

Σωματείου και στη μέση το έμβλημα. 

 

Άρθρο 3: Σκοποί 

 

Οι σκοποί του Σωματείου είναι: 

 

(α) Η συμβολή στην ευόδωση των εθνικών ιδεωδών του Κυπριακού λαού. 

 

(β) Η συμβολή στη σωματική, ηθική, και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του. 

 

(γ) Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητισμού και της φυσική αγωγής εν γένει, η 

ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των 

φιλάθλων. 

 

(δ) Η συμβολή στην ευημερία και ανάπτυξη της Κοινότητας Λυμπιών. 

 

(ε) Η συμβολή στην ανύψωση του καλλιτεχνικού επιπέδου των μελών του. 

 

(στ) H εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών αυτού με κάθε νόμιμο μέσο, και η 

συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τους. 

 

Άρθρο 4: Μέσα 

 

Οι πιο πάνω σκοποί του Σωματείου επιδιώκονται: 

 

(α) με τη διατήρηση εντευκτηρίου το οποίο περιλαμβάνει γραφείο, βιβλιοθήκη, 

αίθουσα διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων. 
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(β)  με τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, στίβου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και 

άλλων αθλοπαιδιών είτε μεταξύ των μελών του Σωματείου είτε με άλλα αθλητικά 

σωματεία. 

 

(γ) με τη διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων, εορτασμών, χοροεσπερίδων, 

εκδρομών και κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

 

(δ)  με τη διατήρηση αίθουσας παιχνιδιού και θεατρικών παραστάσεων. 

 

(ε)  με την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα αθλητικά σωματεία. 

 

(στ) με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου κρίνει πρόσφορο. 

 

Άρθρο 5: Μέλη 

 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: 

 

(α) Τακτικά μέλη 

 

Τακτικό μέλος δύναται να είναι κάθε Έλληνας που διακατέχεται από υγιείς εθνικές και 

κοινωνικές αξίες, ασπάζεται τους σκοπούς που εκτίθενται στο παρόν Καταστατικό, και 

συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας. 

 

(β) Έκτακτα μέλη 

 

Έκτακτο μέλος του Σωματείου δύναται να είναι οποιοσδήποτε πληροί τα προσόντα 

εγγραφής του τακτικού μέλους, αλλά δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας, καθώς 

επίσης και οι ποδοσφαιριστές και άλλοι αθλητές του Σωματείου, οι οποίοι δεν πληρούν 

τα προσόντα του τακτικού μέλους. 

 

(γ) Επίτιμα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση δύναται μετά από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών να 

ανακηρύξει ως Επίτιμο μέλος του Σωματείου οποιοδήποτε πρόσωπο συνέβαλε 

σημαντικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου, ανεξάρτητα εάν πληροί τα 

προσόντα ενός τακτικού μέλους. 

 

(δ) Επίτιμος Πρόεδρος 

 

Η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

και με πλειοψηφία των 2/3 των τακτικών μελών της να ανακηρύξει ως Επίτιμο 
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Πρόεδρο του Σωματείου, πρόσωπο που η προσφορά του προς το Έθνος ή το Σωματείο 

είναι εξαιρετικά σημαντική. 

 

Άρθρο 6: Ευεργέτες 

 

Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανακηρύξει ως Ευεργέτη του Σωματείου οποιοδήποτε 

πρόσωπο έχει προσφέρει στο Σωματείο δωρεά για την προώθηση των σκοπών του 

μέσω χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ (€1,708) 

(αντίστοιχο ποσό των 1.000 Λ.Κ), και αυτή η δωρεά έχει γίνει αποδεκτή από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Το χρηματικό ποσό της δωρεάς μπορεί να διαφοροποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 7: Δικαιώματα – Καθήκοντα – Υποχρεώσεις Μελών 

 

(1) Δικαιώματα 

 

(α) Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου. 

 

(β) Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και κάθε 

άλλο δικαίωμα ψήφου. Έχουν δικαίωμα προσέλευσης στις Γενικές Συνελεύσεις και 

συμμετοχής στις συζητήσεις. 

 

(γ) Τα έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα προσέλευσης στις Γενικές Συνελεύσεις και 

συμμετοχής στις συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

(δ) Τα επίτιμα μέλη δύνανται να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις ως 

Παρατηρητές. 

 

(ε) Κάθε μέλος δικαιούται να συνοδεύει στο οίκημα του Σωματείο κατά τη διάρκεια 

των εκδηλώσεων τα μέλη της οικογένειάς του. 

 

(2) Καθήκοντα και Υποχρεώσεις 

 

1.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

(α) Όλα τα τακτικά μέλη εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το 

Σωματείο μέσω της καταβολής μηνιαίας συνδρομής για το ποσό των πέντε ευρώ 

(€5.-). 

 

(β)  Κάθε τακτικό μέλος που καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του για περίοδο 

πέραν των τριών (3) μηνών στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

κατά τη Γενική Συνέλευση και την αρχαιρεσία. 
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(γ) Η είσπραξη των συνδρομών γίνεται από τον εισπράκτορα, που διορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο ειδικά για αυτό τον σκοπό. 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να: 

 

(α) Υπακούνε στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου 

και να μην προβάλλουν οποιαδήποτε εμπόδια στην εκτέλεση και εφαρμογή αυτών 

των αποφάσεων. 

 

(β) Σέβονται το Καταστατικό και να μην προβαίνουν σε ενέργειες, που δυνατό να 

δυσχεράνουν την πραγματοποίηση ή προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 

 

(γ) Απέχουν από ενέργειες που τείνουν να διασύρουν το καλό όνομα ή να μειώσουν το 

ηθικό κύρος του Σωματείου. 

 

Άρθρο 8: Είσοδος και Αποβολή Μέλους 

 

1. (α) Νέο μέλος εγγράφεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που 

υποστηρίζεται από δύο τακτικά μέλη του Σωματείου. 

 

(β) Η αίτηση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου για οκτώ (8) 

συνεχόμενες ημέρες πριν την παρουσίασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο για 

έγκριση, ώστε να λάβουν γνώση αυτής τα μέλη του Σωματείου και να υποβάλουν 

ενστάσεις εναντίον της αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

(γ) Μετά την παρέλευση των οκτώ (8) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 

για την αίτηση με απλή πλειοψηφία. 

 

(δ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσβληθεί ενώπιον της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απλή πλειοψηφία να αποβάλει διά παντός ή 

προσωρινά οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α) Βαριά παράβαση των υποχρεώσεων προς το Σωματείο και των αναφερόμενων στον 

άρθρο 7.2.(β). 

 

(β) Καταδίκη από Δικαστήριο για κακούργημα ή για οποιοδήποτε αδίκημα ηθικής 

αισχρότητας. 

 

3. Η απόφαση αποβολής του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται κατόπιν ακρόασης 

του κρινόμενου μέλους, ώστε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 
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4. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσβληθεί ενώπιον της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

5.  Δικαίωμα αποβολής μέλους διατηρεί και η Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο 

 

(α) 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι ενδεκαμελές και απαρτίζεται από 

τους: 

  

 Πρόεδρο 

 Αντιπρόεδρο 

 Γενικό Γραμματέα 

 Βοηθό Γενικό Γραμματέα 

 Ταμία 

 Βοηθό Ταμία και Εισπράκτορα 

 Υπεύθυνο Νεολαίας και Καλλιτεχνικών Θεμάτων 

Κοσμήτορα και Έφορο Περιουσίας 

Έφορο Ποδοσφαίρου και Αθλοπαιδιών 

Μέλος Εφορείας Ποδοσφαίρου και Αθλοπαιδιών 

Μέλος Εφορείας Ποδοσφαίρου και Αθλοπαιδιών 

 

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αντιπροσωπευτικό σώμα του Σωματείου και 

εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Καταστατικού. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα μόλις καταρτιστεί κατά την 

πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) 

ημερών από την εκλογή του. 

 

4. Μετά τον καταρτισμό του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει σε σώμα θα 

υποβάλλεται γνωστοποίηση του καταρτισμένου σώματος στις αρμόδιες αρχές και 

στις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται το Σωματείο. 

 

5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής, εκτός εάν καθορίζεται 

διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. 

 

6. Μετά τη λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί μέσω του 

Προέδρου του στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφωνεί με τον Πρόεδρο, δύναται να 

λογοδοτήσει προσωπικά και ξεχωριστά μετά το πέρας της λογοδοσίας του 

Προέδρου. 
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7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα, και 

έκτακτα όταν καλέσει συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή υποβάλλουν γραπτό αίτημα στον 

Πρόεδρο. 

 

8. Για τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να 

δίνεται μονοήμερη τουλάχιστον ειδοποίηση από τον Πρόεδρο προς τα μέλη, και 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται ειδικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

καθώς και ο ακριβής χρόνος της συνεδρίασης. 

 

9. Στις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η ημερήσια διάταξη 

καταρτίζεται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αφού αναγνωστούν τα 

πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ή της έκτακτης συνεδρίασης και γίνει 

συζήτηση επ’ αυτών. Στην ημερήσια διάταξη κάθε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δύναται να θέσει θέμα. 

 

10. Στις έκτακτες συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται μόνο με τα 

θέματα για τα οποία έγινε σύγκληση της συνεδρίασης. 

 

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν επτά τουλάχιστον μέλη είναι 

παρόντα. 

 

12. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας τη νικώσα ψήφο έχει ο Πρόεδρος. 

 

(β) 1. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών από την 

αρχαιρεσία, και σε περίπτωση έλλειψης επιλαχόντα, το Διοικητικό Συμβούλιο 

ορίζει τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος ή έκπτωτου μέλους από τα τακτικά 

μέλη του Σωματείου. 

 

2. Εάν τα παραιτηθέντα ή έκπτωτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 

εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου είναι πέραν των πέντε (5), συγκαλείται 

έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός ενός 

(1) μηνός από την ημερομηνία παραίτησης ή έκπτωσης, και εφαρμόζεται η 

διαδικασία που προνοείται στο άρθρο 8. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 

παραίτηση ή έκπτωση μέλους που προήλθε από επιλαχούσα θέση ή αντικατάσταση 

ή παραίτηση ή έκπτωση μέλους, δεν θεωρείται ως παραίτηση ή έκπτωση. 

 

3.  Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει αρχικά μέχρι τη λήξη της θητείας 

του παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. Εάν Διοικητικό Συμβούλιο που παραιτήθηκε δυνάμει του εδαφίου 2 της παρούσας 

παραγράφου διανύσει θητεία για εννέα (9) μήνες, δεν διενεργούνται εκλογές, αλλά 
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η έκτακτη Γενική Συνέλευση διορίζει επταμελή Διοικούσα Επιτροπή από τα 

τακτικά μέλη του Σωματείου που διοικούν μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική 

Συνέλευση. 

 

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες 

συνεδριάσεις, εκπίπτει από τη θέση του σε περίπτωση που το Διοικητικό 

Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία δεν θεωρήσει τις απουσίες του επαρκώς 

αιτιολογημένες. 

 

6. Εκτός από την περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν δύναται να αποβληθεί από αυτό εκτός εάν διέπραξε παράπτωμα 

που δικαιολογεί τη διαγραφή του από το Σωματείο σύμφωνα με το άρθρο 8 (1)(1). 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3. 

 

(γ). Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να τηρεί απαραίτητα αρχεία σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Σωματείου, όπως Μητρώο Μελών, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο 

Πρακτικών, Βιβλίο Περιουσίας, Αρχείο Αλληλογραφίας και εγγράφων, κ.τ.λ. 

 

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε οποιοδήποτε μέλος του 

Σωματείου την εκτέλεση, χειρισμό, ή εποπτεία έργου, εάν μεταξύ των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να βρεθεί αρμόδιο πρόσωπο. 

 

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του 

Σωματείου να ορίζει ειδικές Επιτροπές πέραν από τις καθορισμένες από το παρόν 

Καταστατικό, για προώθηση ειδικών σκοπών. 

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Α. (1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις 

συνεργασίες του και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού και φυσικού προσώπου. 

 

2. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις έκτακτες 

Γενικές Συνελεύσεις, κηρύττει την έναρξη και τη λήξη τους, διευθύνει τις 

συζητήσεις δίνοντας το λόγο σε όσους ζητούν και διακόπτοντας αυτούς που 

παρεκτρέπονται, θέτει τα ζητήματα προς ψηφοφορία αφού ορίσει τη διατύπωση της 

σχετικής πρότασης. 

 

3. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις Έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

4. Συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα επίσημα έγγραφα του Σωματείου. 

 

5.  Έχει τη νικώσα ψήφο σε περιπτώσεις ισοψηφίας στις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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6. Συνυπογράφει με τον Ταμία όλες τις οικονομικές συναλλαγές και επιταγές, κ.τ.λ. 

 

Β. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθιστά τον Πρόεδρο στις 

περιπτώσεις απουσίας του ή άλλου κωλύματος. 

 

Γ. 1. Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του 

Σωματείου. 

 

2. Κρατεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 

Συνελεύσεων. 

 

3. Τηρεί και φυλάγει τη σφραγίδα, καθώς επίσης και το Βιβλίο Πρακτικών, το Αρχείο 

Αλληλογραφίας, Έγγραφα, και κατάσταση όλων των διαλέξεων. 

 

4. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα επίσημα έγγραφα του Σωματείου. 

 

5. Εκτελεί καθήκοντα Προέδρου, όταν απουσιάζει και ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος. 

 

Δ. Βοηθός Γενικός Γραμματέας. Βοηθά το Γενικό Γραμματέα στην αλληλογραφία, 

και γενικά στην εκτέλεση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα. 

 

Ε. Γενικός Ταμίας. Ο Γενικός Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου 

έχοντας επίβλεψη και έλεγχο από γραφείο εγκεκριμένου Λογιστή. 

 

2. Έχει στη φύλαξή του τα διπλότυπα των αποδείξεων σύμφωνα με οποία εισπράττει 

τα έσοδα του Σωματείου. 

 

3. Εκτελεί τις πληρωμές κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. Οφείλει να καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τις 100Λ.Κ. στην Τράπεζα επ’ 

ονόματι του Σωματείου με έγκριση από το Διοικητικό Συμβουλίου, έχοντας 

προσωπική ευθύνη για τα χρήματα του Ταμείου. 

 

5. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει τις 100Λ.Κ. θα γίνεται με επιταγή. 

 

6. Οφείλει να ετοιμάζει και να παρουσιάζει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου τον 

οικονομικό απολογισμό του έτους, μία (1) εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 

7. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις οικονομικές συναλλαγές, επιταγές, κ.τ.λ. 
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Στ. Βοηθός Ταμίας και Εισπράκτορας: 

 

1. Αναπληρώνει τον Γενικό Ταμία όταν απουσιάζει ή αντιμετωπίζει κώλυμα. 

 

2. Βοηθά τον Γενικό Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του Γενικού Ταμία που 

αναφέρονται στα εδάφια 2 και 3 της προηγούμενης παραγράφου, και μπορεί να 

αναλάβει αποκλειστικά τα αναφερόμενα αυτά καθήκοντα εάν το εγκρίνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

3. Έχει στη φύλαξή του το Μητρώο Μελών του Σωματείου. 

 

4. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών. 

 

Ζ.  Υπεύθυνος Καλλιτεχνικών και Νεολαίας. 

 

1. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της νεολαίας του Σωματείου και για τη σύσφιξη 

των σχέσεων μεταξύ της νεολαίας. 

 

2. Είναι υπεύθυνος για όλες τις εορτές και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

 

3.  Τηρεί κατάσταση όλων των εκδηλώσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο 

Σωματείο. 

 

Η.  Κοσμήτορας και Έφορος Περιουσίας. 

 

1. Είναι υπεύθυνος για όλη την περιουσία του Σωματείου. 

 

2. Τηρεί βιβλίο για την περιουσία με όλες τις λεπτομέρειες, εκτός από την περιουσία 

ποδοσφαίρου και εγκαταστάσεων του γηπέδου. 

 

3. Ελέγχει την περιουσία του Σωματείου ανά τριμηνία ή και όποτε το θεωρήσει αυτός 

αναγκαίο. 

 

4. Είναι υπεύθυνος για την καλή εμφάνιση του Σωματείου και του εξοπλισμού του. 

 

Θ.  Έφορος Ποδοσφαίρου και Αθλοπαιδιών 

 

1. Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα του Σωματείου και 

τις αθλοπαιδιές. 

 

2. Διαφυλάττει όλη την περιουσία που αφορά το ποδόσφαιρο και τις εγκαταστάσεις 

γηπέδου, και τηρεί σχετικό βιβλίο. 

 

3. Έχει στενή επαφή με τον προπονητή του Σωματείου. 
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4. Τηρεί μητρώο ποδοσφαιριστών. 

 

Άρθρο 11: Επιτροπές 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε σύσταση Επιτροπών για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών του Σωματείου και την γρήγορη 

προώθηση των σκοπών του. 

 

2. Κάθε Επιτροπή είναι τριμελής και προΐσταται αυτής ο Έφορος του Τμήματος, ο 

οποίος πρέπει να προέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

3. Τα μέλη των Επιτροπών πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου που δεν μετέχουν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

4. Κάθε Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση όταν καλείται από τον Έφορο της 

Επιτροπής, που προεδρεύει, και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την 

Επιτροπή, παρόντων του Εφόρου και τουλάχιστον ενός (1) μέλους από τα 

υπόλοιπα δύο (2) μέλη. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εγγράφονται στο ειδικό 

βιβλίο Πρακτικών και υποβάλλονται στον Έφορο στην αμέσως επόμενη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.  

 

5.  Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκτελούνται από την Επιτροπή και αφού 

προηγηθεί συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να 

διασφαλιστεί ο συντονισμός της δράσης του Σωματείου. 

 

6. Οι Επιτροπές δεν διαθέτουν οικονομική διαχείριση εκτός από περιπτώσεις που θα 

εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοδήποτε αιτούμενο κονδύλι για τη 

διαχείριση του οποίου θα λογοδοτήσει η Επιτροπή. 

 

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντικαταστάτης του έχουν δικαίωμα 

να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και να προεδρεύουν αυτών. 

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση δύνανται να ορίζουν Εξεταστική 

Επιτροπή για την εξέταση ειδικού ζητήματος. 

 

Άρθρο 12: Εξελεγκτική Επιτροπή 

 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό 

Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση για κάθε έτος. 

 

2. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των 

οικονομικών ζητημάτων του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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3.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της κατά την πρώτη συνεδρίαση 

μετά την εκλογή της και συνέρχεται όταν καλείται τέτοια συνεδρίαση από τον 

Πρόεδρό της. 

 

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τον Ταμία ανά τριμηνία. 

 

5. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκθέτει το πόρισμα της Επιτροπής από 

τον έλεγχο του οικονομικού έργου του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 13: Γενικές Συνελεύσεις 

 

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει 

για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε άλλου 

οργάνου. 

 

2. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου 

και δύναται να ακυρώνει τις αποφάσεις του. 

 

3. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών 

δύναται να παύσει συλλογικά το Διοικητικό Συμβούλιο στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

 (α) Βαριά παράβαση του Καταστατικού 

 (β) Απεμπόληση των αρχών και σκοπών για τα οποία τάχθηκε να υπηρετήσει το 

Σωματείο. 

 

4. Σε περιπτώσεις παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση 

βάσει του προηγούμενου εδαφίου συγκαλείται Γενική Συνέλευση για ανάδειξη 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός ενός (1) μηνός από της παύσεως και 

εφαρμόζεται η διαδικασία που προνοείται στην παράγραφο (Γ) του παρόντος 

άρθρου. 

 

5. Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του 

παυμένου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

6. Εάν το παυμένο Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει του εδαφίου (3) της παρούσας 

παραγράφου διανύσει πέραν των εννέα (9) μηνών θητεία, δεν διενεργούνται 

εκλογές αλλά εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 9 (β) (4). 
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Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κατά το μήνα Ιούνιο κάθε έτους. 

 

2. Για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται ειδοποίηση 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως προς τα μέλη. Στην ειδοποίηση 

πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής χρόνος που θα λάβει χώρα η Συνέλευση καθώς 

και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές. 

 

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εάν παρίστανται σε αυτή τα 

2/3 των τακτικών μελών. Σε αντίθετη περίπτωση, αναβάλλεται για επτά (7) ημέρες 

οπότε οποιαδήποτε παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία. 

 

4. Οι Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι: 

 

 α. Πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και έγκριση αυτών. 

  

 β. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και 

έγκριση αυτών. 

 

 γ. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση του ισολογισμού του Ταμείου. 

 

 δ. Κριτική του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

 

 ε. Αποφάσεις περί εισόδου ή αποβολής μέλους του Σωματείου ή αποβολής μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 στ. Υποβολή και έγκριση ψηφισμάτων. 

 

 ζ. Άλλα θέματα που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη 

ή που υποβάλλονται πριν την έναρξη της Συνέλευσης από οποιοδήποτε μέλος 

του Σωματείου που είναι παρόν και υποστηρίζονται από είκοσι (20) 

τουλάχιστον παρόντα τακτικά μέλη. 

 

 η. Εκλογές προς ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

5. Πριν την έναρξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται το 

Προεδρείο της από τα παρόντα τακτικά μέλη, το οποίο αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τρία μέλη. Η εκλογή καθενός γίνεται διά βοής. 
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6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ο Προεδρεύων της Συνέλευσης έχει τη νικώσα ψήφο. 

 

Β. ΕΚΛΟΓΕΣ 

 

1. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο δύο 

(2) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. 

 

2.  Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται έντεκα (11) υποψήφιοι, τότε τα τακτικά 

μέλη δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση 

με υπόδειξη και υποστήριξη δύο (2) μελών. 

 

3. Κάθε υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να υποστηρίζεται από δύο (2) τακτικά μέλη. 

 

4. Οι εκλογές διεξάγονται την ίδια ημέρα με την Τακτική Γενική Συνέλευση από την 

Εφορευτική Επιτροπή. 

 

5. Το Προεδρείο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποτελεί και την Εφορευτική 

Επιτροπή. 

 

6.  Η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να λαμβάνει κάθε μέτρο το οποίο δύναται κατά 

την κρίση της να βοηθήσει την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. 

 

7. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε 

περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. 

 

8. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει καθήκον να τηρεί Πρακτικά των Εκλογών στο οποίο 

θα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ονόματα των υποψηφίων και των μελών της 

Εφορευτικής Επιτροπής, οι εκλεγέντες και επιλαχόντες κατά σειρά προτιμήσεως, 

τυχούσες καταχωρημένες ενστάσεις για το κύρος των εκλογών, οι αποφάσεις της 

Εφορευτικής Επιτροπής επί των ενστάσεων, καθώς και η γνώμη κάθε μέλους της 

Επιτροπής επί των θεμάτων. Παράλειψη τήρησης των πρακτικών επιφέρει ποινή 

ακυρότητας.  

 

9. Κατά την καταμέτρηση των ψήφων οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο που έχει πέραν των 

έντεκα (11) ή λιγότερα των επτά (7) ονομάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο θα 

είναι άκυρο. 

 

10.  Η λανθασμένη ονομασία υποψηφία δεν επηρεάζει το κύρος του όλου ψηφοδελτίου, 

αλλά το λανθασμένο όνομα θα θεωρείται ότι δεν έχει τεθεί. Ως προς τα υπόλοιπα 

ονόματα, ισχύει το προηγούμενο εδάφιο. 
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11. Προσθήκη άλλων πλην των ονομάτων των υποψηφίων δύνανται να θεωρηθούν 

κατά τη γνώμη της Εφορευτικής Επιτροπής ως να φέρουν ακυρότητα του 

ψηφοδελτίου εν όλο ή εν μέρει. 

 

12. Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι πρώτοι έντεκα (11) 

πλειοψηφούντες υποψήφιοι από τις εκλογές. 

 

13. Τα ονόματα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά 

του επιθέτου. 

 

14. Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει διά βοής εάν δεν 

υπάρχουν περισσότεροι των έντεκα (11) υποψηφίων. 

 

15. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, οπόταν και 

παραδίδει σε αυτόν τα αρχεία του Σωματείου τα οποία παραλαμβάνει από τον 

Πρόεδρο του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου μετά το πέρας των εργασιών της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

 

Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

1. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Σωματείου 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γραπτής αίτησης είκοσι (20) 

τουλάχιστον τακτικών μελών. 

 

2. Για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαιτείται ειδοποίηση επτά 

(7) ημέρες τουλάχιστον προηγουμένως, και εάν αυτή ζητείται από τα μέλη του 

Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τη συγκαλέσει εντός επτά (7) 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 

3. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναγράφεται η ημερήσια διάταξη και ο ακριβής χρόνος 

κατά τον οποίο θα λάβει χώρα η Συνέλευση. 

 

4. Θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι μόνο εκείνα για τα οποία 

συγκαλείται. 

 

5. Οποιαδήποτε μέλη παραστούν αποτελούν απαρτία, πλην των περιπτώσεων που 

προνοούνται στα άρθρα 9(β)(2) και 13.4, οπότε εφαρμόζονται οι πρόνοιες για τις 

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. 

 

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή του παρόντος Καταστατικού πλην της 

διάταξης του άρθρου 9 παράγραφος (α) θα γίνεται από την Καταστατική 
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Συνέλευση, η οποία συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

με αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών. 

 

2. Η Καταστατική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν τα 2/3 των τακτικών μελών 

του Σωματείου είναι παρόντα και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία 

των ¾ των παρόντων τακτικών μελών. 

 

Άρθρο 14: Οικονομικά 

 

α.  Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι:  

 

1. Οι συνδρομές των μελών. 

 

2. Οι εισπράξεις από τους αθλητικούς αγώνες και ποδοσφαιρικές συναντήσεις, από 

τους χορούς, τις εκδρομές και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. 

 

3. Οι εισφορές και οι δωρεές από τα μέλη ή τους φίλους του Σωματείου. 

 

4. Οι εισπράξεις των θεατρικών παραστάσεων και άλλων καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων. 

 

5. Τα έσοδα από την ενοικίαση του μπουφέ. 

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λάβει απόφαση με πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) των μελών του, για σύναψη δανείου με προσωπικές εγγυήσεις των 

μελών του ή υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας του Σωματείου. 

 

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως αναρτά την Οικονομική Χρήση κάθε 

έτους στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Σωματείου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 

πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 15: Ερμηνεία του Καταστατικού 

 

1. Η ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού επαφίεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη εκτός εάν 

προσβληθεί ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από είκοσι (20) 

τουλάχιστον μέλη. 

 

2. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Άρθρο 16: Επισκέψεις μελών – μη μελών 

 

1. Κάθε μέλος δικαιούται να προσκαλέσει στο οίκημα του Συλλόγου οποιοδήποτε 

ξένο πρόσωπο με τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό θα συνοδεύεται από το πρόσωπο 

που το προσκάλεσε. 

 

2. Το μέλος που συνοδεύει το ξένο πρόσωπο θα καταχωρεί το όνομα και τη 

διεύθυνσή του ξένου προσώπου στο Βιβλίο Επισκεπτών, καθώς και το δικό του 

όνομα. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη του κρίση δύναται να απαγορεύσει 

την είσοδο στο εντευκτήριο οποιουδήποτε μη μέλους του Σωματείου. 

 

Άρθρο 17: Γενικές Διατάξεις 

 

1. Η διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος (α) εδάφιο 1 που αναφέρεται στον αριθμό 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία. 

 

2. Διάλυση Σωματείου: Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου για ένα εκ των Περί 

Λεσχών Νόμου προβλεπόμενων λόγων, η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται 

στην εκκλησία του Αγίου Γεώργιου Λυμπιών. 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση, που έλαβε 

χώρα στις 10 Ιουλίου 2013, τροποποιεί, και ακυρώνει το τελευταίο αναθεωρημένο 

Καταστατικό ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 1982. Τίθεται σε ισχύ από τις 10/07/2013. 


