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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)»
«MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)»
ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων – Μ.Α.Σ.Κ.
» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του σωματείου είναι:
Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για συμμετοχή τους
σε κάθε μορφής αγώνες μοτοσυκλέτας. Επίσης η κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το
δίκυκλο, όπως η οργάνωση αγώνων ή επιδείξεων, η επιμόρφωση στελεχών ως κριτών, χρονομετρών κ.λ.π.,
η συνεργασία με άλλα σωματεία ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών. Την
εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των
νόμων και του παρόντος καταστατικού.
Επίσης κύριοι σκοποί του σωματείου είναι:
Α) Η έρευνα, μελέτη και προβολή των προβλημάτων των αναβατών μοτοσυκλέτας σε όλη την
Ελλάδα.
Β) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στους αναβάτες μοτοσυκλέτας του πνεύματος της σωστής και
ασφαλούς κυκλοφορίας μέσα και έξω από την πόλη.
Γ) Η δημιουργία κατάλληλου κλίματος και προβολής των μοτοσυκλετιστών απέναντι στο κοινό και
στους αρμόδιους φορείς καθώς και η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσά τους και στους υπόλοιπους
πολίτες.
Δ) η μελέτη και προώθηση θεμάτων που αφορούν τους μοτοσυκλετιστές όπως τεχνικά και
κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς και η γενική και ειδική ενημέρωση πάνω στο αντικείμενο της
μοτοσυκλέτας.
Ε) Η αναβάθμιση της σχέσης νέων-μοτοσυκλέτας και η σωστή και συνειδητοποιημένη εμπλοκή τους
σ΄αυτήν.
ΣΤ) Η τεχνική υποστήριξη των μελών πάνω σε τομείς που αφορούν άμεσα τους μοτοσυκλετιστές, σε
συνεργασία με εμπόρους και τεχνικούς.
Ζ) η ασφαλιστική και νομική κάλυψη των μελών και η συνεχής ενημέρωση τους για τους λόγους
που προκαλούν ατυχήματα στις μηχανές, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους.
Η) Η υγιής συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον, η προστασία του από πυρκαγιές, αυθαίρετη
δόμηση, παράνομο κυνήγι και ψάρεμα.
Θ) Η ψυχαγωγία των μελών του σωματείου.
I) Το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα και η ενεργός και αλτρουιστική συμμετοχή στα
κοινωνικά δρώμενα.
ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα για την επίτευξη του Σκοπού
Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:
Α) Οργάνωση και τέλεση ετησίως κάθε είδους αγώνα μοτοσυκλέτας.
Β) Η συμμετοχή των αθλητών και των αθλητριών του σωματείου σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα
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Γ) Η ηθική και εφόσον είναι δυνατόν η υλική ενίσχυση των αθλητών για την προαγωγή του
επιδιωκόμενου σκοπού.
Δ) Η επιδίωξη δημιουργίας αγωνιστικών χώρων για τα αθλήματα της μοτοσυκλέτας.
Ε) Η έκδοση επισήμου περιοδικού δελτίου και κάθε άλλου μέσου, που θα βοηθήσει στη
δημοσιότητα και την προβολή του σωματείου.
ΣΤ) Η οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων και η δημοσίευσή τους με στόχο την ανάπτυξη του
αθλήματος και την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος.
Ζ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων οδήγησης μοτοσυκλέτας, όπως και σεμιναρίων
εκπαίδευσης μελών του σωματείου για την απόκτηση οργανωτικής πείρας στη διεξαγωγή αγώνων
μοτοσυκλέτας.
Η) Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ του σωματείου με άλλα σωματεία, ελληνικά ή του
εξωτερικού, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
Θ) Η συνεργασία με τις υπηρεσίες των Υπουργείων Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών
αλλά και στους υπόλοιπους φορείς της Πολιτείας ή νομικών προσώπων, που σχετίζονται με την κυκλοφορία
οχημάτων και την ασφάλεια αυτών.
Ι) Η διοργάνωση εκδρομών, που θα ξεφεύγουν από το βασικό τουριστικό χαρακτήρα,
δημιουργώντας επαφές με ντόπιους, θέτοντας τα προβλήματά τους τόσο σε άμεσο ανθρώπινο και
προσωπικό όσο και σε σωματειακό επίπεδο.
ΙΑ) Η συμμετοχή του σε υπερκείμενη αθλητική ένωση ή Ομοσπονδία σωματείων που έχουν τους
ίδιους σκοπούς.
ΙΒ) Η δημιουργία Τράπεζας αίματος, στην οποία τα μέλη θα δίνουν αίμα για την κάλυψη κατά
προτεραιότητα των αναγκών των μελών της λέσχης και των συγγενών τους πρώτου βαθμού (α΄)
ΑΡΘΡΟ 4
Μέλη Σωματείου
Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και δεν
επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες διακρίσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους
στο σωματείο και τον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτουμένων
βάσει του παρόντος καταστατικού συνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των μελών του
σωματείου πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Για την εγγραφή κάποιου μέλους του σωματείου απαιτείται:
1) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή σε περίπτωση ανήλικου εξουσιοδότηση από
έναν γονέα.
2) Να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση τριών (3) μελών του σωματείου. Η
έγκριση του Δ.Σ. παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών και απαιτείται ομόφωνη
απόφαση και των 5 μελών
3) Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών
στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει: 1η – 8η νίκη σε ολυμπιακούς
αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
4) Πλην των ιδρυτικών μελών του σωματείου, τα υπόλοιπα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους. Η
διαγραφή και η αποβολή μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του
Αστικού κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 5
Κωλύματα και περιορισμοί εγγραφής
Δεν μπορεί να είναι κάποιος μέλος του σωματείου εάν:
1) Δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον/την
γονέα.
2) Εμπίπτει στα κωλύματα και περιορισμούς του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999
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ΑΡΘΡΟ 6
Αθλητές του σωματείου
Οι αθλητές του σωματείου γράφονται στο μητρώο αθλητών του σωματείου και δεν μπορεί να είναι
μέλη του σωματείου. Έχουν δε τη δυνατότητα μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και
ένα έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα να εγγραφούν ως μέλη με τους λοιπούς
όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. Επίσης κατ εξαίρεση μπορούν να εγγραφούν ως μέλη εν ενεργεία
αθλητές εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 73 του νόμου 3057/2002
Οι αθλητές του σωματείου οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό στα μέλη του Δ.Σ. τους
εφόρους και τους προπονητές τους, να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται πρόθυμα στις οδηγίες των
προαναφερομένων. Να σέβονται την περιουσία του σωματείου. Είναι υποχρεωμένα να αποζημιώσουν για
οποιαδήποτε φθορά προκαλέσουν. Να φέρονται αθλοπρεπώς. Κάθε αθλητής, του οποίου η συμπεριφορά
κριθεί ασυμβίβαστη προς τις παραπάνω αρχές και γενικά προς τις αρχές του σωματείου, διαγράφεται ή
αποβάλλεται για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και κλήση του σε απολογία ενώπιον του Δ.Σ. Οι ποινές αυτές μπορούν να επιβληθούν και για συμπεριφορά
που βλάπτει τα γενικότερα νόμιμα συμφέροντα του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις των Μελών
1. Κάθε μέλος του σωματείου και οι αθλητές, υποχρεούται να καταβάλει για την εγγραφή του εφάπαξ
δικαίωμα είκοσι ευρώ (20€) και ακόμη να πληρώνει ετήσια συνδρομή τριάντα ευρώ (30€). Η ετήσια
συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται κατά τον πρώτο μήνα κάθε έτους δηλαδή τον Ιανουάριο και πάντως
πριν τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τα πιο πάνω ποσά του εφάπαξ
δικαιώματος εγγραφής και τακτικής εξάμηνης συνδρομής κάθε μέλους μπορούν να αυξηθούν ή να
μειωθούν.
3. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών αυτού, τηρώντας
το Νόμο, το παρόν Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό, εφόσον υπάρξει, καθώς και τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης και ακόμη να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το
σωματείο.
4. Ειδικότερα τα μέλη του σωματείου, οφείλουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία
που τους ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση, ή το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να προσέρχονται
στις Γενικές Συνελεύσεις και τις άλλες συγκεντρώσεις του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα των μελών
1. Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις αυτού.
2. Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν, γνωστοποιώντας αυτό εγγράφως στο Δ.Σ. Οι έως
τότε καταβληθείσες εισφορές δεν αναζητούνται.
ΑΡΘΡΟ 9
Διαγραφή των Μελών
1. Παύουν να είναι μέλη του Σωματείου:
α) Όσοι το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ.
β) Όσοι καθυστερούν τις ετήσιες συνδρομές τους κατά το άρθρο 7 του παρόντος.
γ) Όσα μέλη προβαίνουν σε ενέργειες που είναι αντίθετες με το καταστατικό του σωματείου ή
αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του.
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δ) Όσα μέλη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του σωματείου και δεν σέβονται τα υπόλοιπα
μέλη.
2. Στις περιπτώσεις 2, 3, 4 της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του
σωματείου με απόλυτη πλειοψηφία 5/5 των μελών του ύστερα από σχετική εισήγηση μέλους του Δ.Σ. Το
Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει προηγουμένως εγγράφως το προς διαγραφή μέλος σε απολογία και
να την συμπεριλάβει στην επόμενη Γ.Σ για γνωστοποίηση των μελών.
ΑΡΘΡΟ 10
Πόροι του Σωματείου
Πόροι του σωματείου καθορίζονται:
α) Τα δικαιώματα από την εγγραφή των μελών
β) Τα δικαιώματα από τις ετήσιες συνδρομές των μελών,
γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, έρανοι, επιχορηγήσεις ή έσοδα από άλλες πηγές που
περιέρχονται νόμιμα στο Ταμείο του σωματείου.
ε) Επιχορηγήσεις της Αθλητικής Ομοσπονδίας, της Γ.Γ.Α., του Δημοσίου, Οργανισμών, συλλόγων ή
Νομικών προσώπων.
στ) Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
ζ) Το αντίτιμο από υπηρεσίες που θα παρέχει το σωματείο για την εκμάθηση των αθλημάτων που,
κατ’ άρθρο 2 του παρόντος, καλλιεργεί το σωματείο. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το αντίστοιχο
αντίτιμο για τις υπηρεσίες αυτές. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή για τους
αθλητές των τυχόν αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
Ειδικά, στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 1886/92).
ΑΡΘΡΟ 11
Διαχειριστική Περίοδος
1. Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος
(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου).
2. Κάθε έτος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στη Τακτική Γενική
Συνέλευση ο προϋπολογισμός του σωματείου, όπου φαίνονται λεπτομερώς τα έξοδα και οι δαπάνες
αυτού.
3. Στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ο απολογισμός
της διαχείρισης του παρελθόντος έτους.
ΑΡΘΡΟ 12
Βιβλία
1. Ο Μ.Α.Σ.Κ. τηρεί τα κάτωθι Βιβλία:
α) Μητρώο Μελών.
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εσόδων – Εξόδων.
ε) Περιουσιακών Στοιχείων.
στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα Βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
2. Επίσης το Σωματείο τηρεί και Μητρώο αθλητών όπου εγγράφονται οι αθλητές του.

5

ΑΡΘΡΟ 13
1. Το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών
επιχορηγήσεων. Ο ειδικός αυτός απολογισμός θα υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.
2. Αν το ποσό της κρατικής επιχορήγησης είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000.) € το Δ.Σ.
δικαιούται αντί ειδικού απολογισμού, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ποσό της
επιχορήγησης διατέθηκε για τους αθλητικούς σκοπούς που επιχορηγήθηκε.
3. Το γενικότερο έλεγχο και τη διαχειριστική εποπτεία του σωματείου και των ενεργειών του Δ.Σ.,
ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων του τελευταίου έναντι της Γενικής Συνέλευσης, ασκούν οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 14
Όργανα Σωματείου
Όργανα σωματείου είναι: (α) η Γενική Συνέλευση, (β) το Διοικητικό Συμβούλιο και (γ) η
Εξελεγκτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 15
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου. Η Γ.Σ.
είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υποβαλλόμενο σ΄αυτή θέμα και έχει
γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου.
2. Επιπλέον των πιο πάνω γενικών αρμοδιοτήτων, η γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα
όπως:
α) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
με βάση σχετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β) Απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
γ) Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με διετή θητεία.
δ) Τροποποιεί το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
ε) Λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του σωματείου.
στ) Εκλέγει κάθε φορά πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες της και γραμματέα, για την τήρηση των
πρακτικών.
3. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 16
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, έκτακτα δε όσες φορές
αποφασίσει γι΄αυτό το Δ.Σ. ή ζητήσουν τη σύγκληση αυτής το 40% τουλάχιστον των τακτοποιημένων
μελών του σωματείου, με έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., στην οποία θα καθορίζουν και τα
θέματα προς συζήτηση. Το Δ.Σ., είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε τριάντα
(30) μέρες από την υποβολή της παραπάνω αίτησης.
2. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση – ηλεκτρονικό μήνυμα (μέσω
υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου ) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σωματείου (εάν είναι διαθέσιμη)
προς τα μέλη, που καθορίζει σαφώς:
α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης,
β) τα θέματα που θα συζητηθούν (ημερήσια διάταξη) και
γ) αν η καλούμενη συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη
Η πιο πάνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται στο γραφείο του σωματείου (7) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα συγκλήσεως της Συνέλευσης.
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1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εκτός αν με ειδικότερη διάταξη ορίζεται διαφορετικά, εφόσον παρίστανται
σ΄αυτή τα μισά συν ένα (50%+1) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί
απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται δεύτερη με τα ίδια ακριβώς θέματα, μετά από παρέλευση
τριών (3) το ελάχιστο ή δέκα (10) το αργότερο ημερών από αυτήν που αναβλήθηκε. Η δεύτερη
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
ΑΡΘΡΟ 17
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
1. Κατά την ορισμένη στην πρόσκληση ημέρα και ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., αφού ο πρόεδρος του Δ.Σ.
διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, η Γ.Σ. προσχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα
αυτής, και μετά εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Οι ψηφοφορίες για όλα τα ζητήματα, εκτός των αρχαιρεσιών για εκλογή Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής,
καθώς και για προσωπικά θέματα και για διαγραφή μελών, διεξάγονται με ανάταση των χεριών.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών, εκτός αν με ειδικότερη διάταξη Νόμου, του παρόντος Καταστατικού ή του
εσωτερικού Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά. Στις αποφάσεις που λαμβάνονται με ανάταση των χεριών,
σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 18
Τακτική Γενική Συνέλευση
1. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση:
α) ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε,
β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και
γ) η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Έπειτα ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία για τα παραπάνω θέματα και για τα υπόλοιπα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
ΑΡΘΡΟ 19
Αρχαιρεσίες
1. Κάθε δύο χρόνια η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., εκλέγει το νέο Δ.Σ. και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Πριν από τις αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Μετά ο
Γραμματέας διαβάζει τους καταρτισμένους από το Δ.Σ. πίνακες υποψηφίων για το Δ.Σ. και την
Εξελεγκτική Επιτροπή και τους παραδίδει στην επιτροπή. Κατά του καταλόγου αυτού είναι δυνατόν να
διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις για τις οποίες αποφασίζει αμέσως η Γ.Σ. Κατόπιν ανακηρύσσονται οι
υποψήφιοι και διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή πέντε (5) μελών του Δ.Σ. και τριών (3) μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται πρώτα όλοι οι υποψήφιοι για
το Δ.Σ. με αλφαβητική σειρά και ακολουθούν επίσης με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι για την
Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και
εγκρίνεται από την Γ.Σ. και διανέμεται στους παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή. Επί του
ψηφοδελτίου ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ.
μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης και των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι έναν (1)
σταυρό προτίμησης.
5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο
που δεν πληροί τους παραπάνω όρους ή έχει περισσότερους σταυρούς ή έχει πάνω σημάδια που
ανατρέπουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσεται από αυτήν άκυρο. Φάκελος που περιέχει
περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δε λαμβάνεται υπόψη. Ως επιτυχόντες για το Δ.Σ. θεωρούνται οι πέντε
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(5) πλειονοψηφήσαντες από τους υποψηφίους ενώ οι επόμενοι δύο (2) εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.
Ως επιτυχόντες για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται οι πρώτοι τρεις (3) πλειονοψηφήσαντες από
τους υποψηφίους ενώ ο επόμενος θεωρείται αναπληρωματικός.
6. Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό της
Ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς συμβούλους.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων κατά του κύρους των
αρχαιρεσιών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου το αργότερο εντός της επομένης από
τις αρχαιρεσίες ημέρας. Απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών. Οι αποφάσεις
της Εφορευτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικες.
ΑΡΘΡΟ 20
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον υπεύθυνο Υλικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του σωματείου. Εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, επί διετή θητεία.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο φυσικά πρόσωπα.
4. Το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση με
πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους αυτού και αφού διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε απαρτία
(παρίστανται δηλαδή τουλάχιστον τρία μέλη) συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία
μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τον
υπεύθυνο Υλικών του σωματείου.
5. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργων, προμηθειών ή
οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα,
γονείς τους ή αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα παραπάνω μέλη, εκτός και εάν
αποδεδειγμένα γίνεται προς όφελος του σωματείου. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει το Δ.Σ. ομόφωνα
να το ψηφίσει. Η παράβαση της διάταξης συνεπάγεται αυτοδίκαια την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που
έλαβαν την απόφαση ή προχώρησαν στην εκτέλεσή της.
ΑΡΘΡΟ 21
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται γενικά τα συμφέροντα και την περιουσία του σωματείου, επιτηρεί τη
λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού αυτού, συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό
και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και γενικά έχει την αρμοδιότητα
για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 22
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. συνέρχεται με την πρόσκληση του προέδρου και συνεδριάζει τακτικά, μια φορά το μήνα και
έκτακτα όσες φορές κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) τουλάχιστον μέλη αυτού, αφού
υποβάλλουν έγγραφη αίτηση. Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει
το Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και αν αυτός αρνείται ή
αμελεί, τότε το δικαίωμα της συγκλήσεως το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.
2. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, αποστέλλεται σε όλα τα μέλη με μέριμνα του
Γραμματέα του σωματείου το αργότερο την προηγούμενη της συνεδριάσεως. Σ΄αυτήν πρέπει να
αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, και ο τόπος της συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση θέματα.
3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών αυτού, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις στο παρόν ή στον Εσωτερικό Κανονισμό.
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4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, εκτός αν
ορίζεται επί ειδικών περιπτώσεων στο παρόν, ή στον Εσωτερικό Κανονισμό. Σε ισοψηφία υπερισχύει η
άποψη υπέρ της οποίας ήταν η ψήφος του Προέδρου.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου. Στην
αρχή κάθε συνεδριάσεως διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγουμένης, εφόσον δεν
επικυρώθηκαν αυτά στην ίδια συνεδρίαση. Πάντως τα πρακτικά μετά την επικύρωσή τους υπογράφονται
από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 23
Παύση και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο
του αξιώματος του και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
2. Στην περίπτωση αυτή και σε οποιαδήποτε άλλη αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. (λόγω θανάτου,
παραιτήσεως, κωλύματος κ.α) που κατέχει θέση ευθύνης στο Δ.Σ. αυτό συγκροτείται σε σώμα εξ’ αρχής
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 24
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις
αυτού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις,
προεδρεύει αυτών, κηρύσσοντας την έναρξη και λήξη σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. ανακοινώνει τα
τελευταία συμβάντα, δίνει και αφαιρεί το λόγο στους Συμβούλους, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία,
συγκαλεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τα μέλη σε Γενική Συνέλευση ή σε συγκέντρωση και εκθέτει
την κατάσταση και τη δράση του σωματείου.
2. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και με τον ταμία τα χρηματικά εντάλματα, επαγρυπνεί για την κανονική γενικά λειτουργία
των γραφείων του σωματείου και της ακριβούς εφαρμογής του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού και γενικά επιμελείται για την επιδίωξη και επιτυχία των σκοπών αυτού.
3. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
ΑΡΘΡΟ 25
Γενικός Γραμματέας
1. O Γενικός Γραμματέας ασκεί την εποπτεία στα γραφεία και διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το
πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και τα μητρώα μελών και τα βιβλία
πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., διαβάζει τα αποστελλόμενα στο σωματείο έγγραφα και
συντάσσει τις απαντήσεις σ΄αυτά, τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του σωματείου, προσυπογράφει με
τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει με τον Ταμία τον απολογισμό και τον
Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου και για όσα ειδικότερα ορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 26
Ταμίας
1. Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των έκτακτων
εισφορών και όλων των οφειλών προς το σωματείο, εκδίδοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, εκτελεί
με την έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή που αποφασίσθηκε
από το Δ.Σ., υποβάλλει στο Δ.Σ. σύντομη έκθεση ανά τριμηνία για την κατάσταση του Ταμείου.
Υποβάλει αναλυτική δε όμοια, που βεβαιώνεται με συνημμένες έγγραφες αποδείξεις και εντάλματα, στο
τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Συντάσσει με τον Γενικό Γραμματέα τον Προϋπολογισμό και
απολογισμό, τηρεί τα βιβλία του Ταμείου και τα λοιπά βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη
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που γίνεται κατά Παράβαση του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όλες οι πληρωμές γίνονται με την έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής, όλες οι εισπράξεις με την
έκδοση αντιστοίχου γραμματίου είσπραξης. Τα παραπάνω υπογράφονται από τον Ταμία και θεωρούνται
από τον Πρόεδρο, είναι διπλότυπα και το στέλεχος παραμένει στο αντίστοιχο μπλοκ, που τηρεί ο ταμίας.
ΑΡΘΡΟ 27
Αρμοδιότητες λοιπών Μελών
Υπεύθυνος Αγωνιστικού Τμήματος
Ο Υπεύθυνος Αγωνιστικού Τμήματος μεριμνά για την διοργάνωση - συμμετοχή σε κάθε μορφής
αγώνες μοτοσυκλέτας, και βοηθάει τους αθλητές της λέσχης στη συμμετοχή τους σε αγώνες, αλλά και για
την προπόνησή σους και προώθησή τους στο χώρο. για την επίτευξη των σκοπών του Άρθρου 2 του
παρόντος καταστατικού.
Υπεύθυνος Εκδρομικού Τμήματος
Ο Υπεύθυνος Εκδρομικού Τμήματος μεριμνά για την διοργάνωση - συμμετοχή σε εκδρομές του
σωματείου εντός και εκτός της Ελλάδας για την επίτευξη των σκοπών του Άρθρου 2 του παρόντος
καταστατικού.
Υπεύθυνος Υλικών του Σωματείου
Ο Υπεύθυνος Περιουσιακών του Σωματείου ασκεί τον έλεγχο στα περιουσιακά υλικά (εκτός
χρημάτων) της λέσχης. Καταγράφει και απογράφει τα υλικά, Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, σε
συνεργασία με το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σωστή χρήση αυτών και προτείνει στο Δ.Σ. για την αντικατάσταση
ή συμπλήρωση αυτών.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα σε έναν ή
περισσότερους συμβούλους.
ΑΡΘΡΟ 28
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του σωματείου αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1)
αναπληρωματικό, που εκλέγονται κατά την διαδικασία του άρθρου 16 από την Γενική Συνέλευση του
σωματείου με διετή θητεία.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο επί της διαχείρισης και γενικά της οικονομικής κατάστασης
του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση κάθε χρόνο, την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική
Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 29
Συμμετοχή Τρίτων σε συνεδριάσεις
Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, όταν
συζητούνται θέματα ασφαλείας και κυκλοφοριακών συνθηκών, μπορούν να προσκαλούνται και να
συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και μεταφορών, της Τροχαίας καθώς και
άλλων σωματείων με παρεμφερείς σκοπούς. Εκπρόσωποι άλλων σωματείων μπορούν να καλούνται και σε
άλλες περιπτώσεις με γενικότερο ενδιαφέρον, με απόφαση του Δ.Σ. Όλοι οι προσκεκλημένοι έχουν
δικαίωμα λόγου αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
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ΑΡΘΡΟ 30
Τροποποίηση Καταστατικού
1. Για την Τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. ευρισκομένης σε απαρτία με την
παρουσία των μισών και ενός επιπλέον από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου και αποφαίνεται με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση, ενόψει και των σχετικών
διατάξεων των περί σωματείων ισχυόντων κάθε φορά νόμων.
ΑΡΘΡΟ 31
Σφραγίδα και Έγγραφα του Σωματείου
1. Το σωματείο θα έχει σφραγίδα κυκλικής μορφής, στην περίμετρο της οποίας θα αναγράφονται η
επωνυμία του σωματείου και η έδρα του, ενώ στο κέντρο θα αναγράφεται το έτος ίδρυσης. Στο κέντρο
της σφραγίδας μπορεί να προστεθεί με εφάπαξ εκδιδόμενη απόφαση του Δ.Σ., καλλιτεχνική παράσταση
με θέμα σχετικό με τη μοτοσυκλέτα. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αλλάξει και η διάταξη των
λογότυπων στη σφραγίδα.
2. Η ίδια παράσταση καθώς και τα στοιχεία της σφραγίδας και η ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων του
σωματείου θα αναγράφονται και στα επιστολόχαρτα του σωματείου, στους φακέλους, στην επιγραφή και
σε λοιπά έγγραφα.
3. Το σωματείο, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβαίνει σε εκτύπωση διαφόρων ειδών, όπως μπλούζες
κ.τ.λ., που να φέρουν την επωνυμία και το σήμα του σωματείου ή άλλες γραφικές παραστάσεις και να τα
διανέμει στα μέλη αλλά και στους φίλους της μοτοσυκλέτας.
ΑΡΘΡΟ 32
Λύση του Σωματείου
1. Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό.
2. Για να ληφθεί απόφαση από την Γ.Σ. για διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών και
επιπλέον ενός (50%+1) από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου και η απόφαση με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται
στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
ΑΡΘΡΟ 33
Διεύθετηση άλλων θεμάτων
1. Για κάθε ειδικότερο θέμα του οποίου η διευθέτηση δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό,
αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νόμου και εντός
των πλαισίων του καταστατικού, υπό την έγκριση της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού που αντίκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.2725/1999 είναι
αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη και η εφαρμογή της δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
ΑΡΘΡΟ 34
Τελικές Διατάξεις
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα τρία (34 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε
κατ΄άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου
που έγινε στις ……………………..
Καλαμπάκα ……………………….
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ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Βλαχογιάννης Βασίλειος

2

Γατσάς Ιωάννης

3

Γκατζής Ευάγγελος

4

Θανασούλας Αργύρης

5

Καϊκης Άγγελος

6

Καραγγέλης Χρήστος

7

Κοράκης Χρήστος

8

Κορκός Διονύσης

9

Λαγούδης Νεκτάριος

10

Λιάκος Γεώργιος

11

Λουμπουνάκης Εμμανουήλ

12

Μπερντές Παναγιώτης

13

Πούλιος Σωτήριος

14

Πρεβέντης Αθανάσιος

15

Ράπτης Χριστόφορος

16

Τάμπας Κωνσταντίνος

17

Τασίκας Κωνσταντίνος

18

Τσαγκρασούλης Γεώργιος

19

Τσάμης Βασίλειος

20

Τσικέλης Χρήστος

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΘΛΗΜΑ

1

Πούλιος Σωτήριος

SCRAMBLE

2

Καραγγέλης Χρήστος

SCRAMBLE - ENDURO

3

Τσάμης Βασίλειος

SCRAMBLE - ENDURO

4

Τόλιος Ηρακλής

MOTOCROSS

5

Τσικέλης Δημοσθένης

SCRAMBLE - ENDURO

6

Τασίκας Κωνσταντίνος

SCRAMBLE

7

Καϊκης Άγγελος

SCRAMBLE

8

Λουμπουνάκης Μανώλης

ENDURO

9

Κορκός Διονύσης

ENDURO

10

Πρεβέντης Αθανάσιος

SCRAMBLE

