
 

 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 
ΩΜΑΣΔΙΟΤ “ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΔΥΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΙΣΩΝ V-STROM ” 

 

 
Άξζξν 1 

  
ΙΓΡΤΗ- ΔΠΩΝΤΜΙΑ- ΔΓΡΑ 

 
1. Ιδξχεηαη Σσκαηείν κε θεξδνζθνπηθφ κε ηελ επσλπκία “ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΛΔΥΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΙΣΩΝ V-STROM”, κε έδξα ηελ Αζήλα. Τν 

Σσκαηείν έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη απηνλνκία, ε δε 
ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ εθάζηνηε 
ηζρπφλησλ λφκσλ. 

2. Γηα ηηο Γηεζλείο ηνπ ζρέζεηο ην Σσκαηείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 
επσλπκία “V-STROM HELLAS CLUB”. 

3.  Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σσκαηείνπ ζην δηαδίθηπν, βξίζθεηαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.vstrom.gr 
 

 
Άξζξν 2 

  
ΚΟΠΟ - ΜΔΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΟΠΟΤ 

 

1. Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη:  
 

1.  Γηάδνζε κνηνζπθιεηηζκνχ σο κέζν επηθνηλσλίαο, κεηαθνξάο ,  
ςπραγσγίαο θαη ηνπξηζκνχ. 

2.  Σχζθημε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

κνηνζπθιεηηζηή απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
3.  Υιηθή θαη εζηθή αξσγή κεηαμχ κνηνζπθιεηηζηψλ. 

4.  Αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο Σπιιφγνπο θαη Σσκαηεία 
ηεο ρψξαο κε θνηλνχο ζθνπνχο  

 

2. Η απνζηνιή απηή πξαγκαηψλεηαη κε ηελ νξγάλσζε αλάινγσλ δξάζεσλ:  
 

1.  Οξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ, ζπδεηήζεσλ, ζεκηλαξίσλ, κε ζθνπφ ηελ   
βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο κνηνζπθιέηαο, αιιά θαη αζθαινχο 
νδήγεζεο γεληθφηεξα. 

2.  Οξγάλσζε πεξηεγήζεσλ, εθδξνκψλ, μελαγήζεσλ γηα ςπραγσγία θαη 
επηκφξθσζε. 

3.  Σπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο θαη ζπλαθή ζσκαηεία γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ηνπ ζσκαηείνπ.  

4.  Τελ έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ θαη άιισλ εληχπσλ πιηθψλ ή 

ςεθηαθψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 
Σσκαηείνπ. 

5.  Τελ αληηπξνζψπεπζή ηνπ Σσκαηείνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζην δηαδίθηπν. 
6.  Παξνρή εζηθήο αιιά θαη πιηθήο βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ. 
7.  Κνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ Σσκαηείνπ κε δξάζεηο ζε θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

 
 

 
 

www.vstrom.gr


 

 

Άξζξν 3 
 

ΓΗΜΟΙΔ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΥΔΔΙ 

ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ 

 

1.  Τν Σσκαηείν κπνξεί λα έξρεηαη ζε επαθή θαη ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο 
θνξείο θξαηηθνχο ή ηδησηηθνχο θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπο, φπσο θαη κε 
άιινπο νξγαληζκνχο αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ, 

ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ, φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γεληθφηεξα 
ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξναγσγή ησλ πξνεγνπκέλσλ.  

2.  Τν Σσκαηείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξγαλψλεη κε θξαηηθνχο ή ηδησηηθνχο 
θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα ή 
εθδειψζεηο επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα. 

3.  Τν Σσκαηείν ζα εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ. ή 
απφ κέινο ηνπ Σσκαηείνπ, ην νπνίν ζα νξίδεηαη κε έγγξαθε εληνιή ηνπ  

Γ.Σ.. 
 
 

Άξζξν 4 
 

ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 
 

1. Μέινο ηνπ Σσκαηείνπ κπνξεί λα εγγξαθεί θάζε ελήιηθν θπζηθφ πξφζσπν 

πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, απνδέρεηαη ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ Σσκαηείνπ θαη πξνηαζεί απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ 

Σσκαηείνπ.  
Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ  
1. Όπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ,  
2. Όπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα βίαο 

ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ 
θαξκαθνδηέγεξζεο, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, θαηαζθνπία, 
ιεζηεία, θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία, 

θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, δσξνιεςία, παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, 
απάηε, απηζηία, εθβίαζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, έγθιεκα θαηά ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 
δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ θαη πεξί κεζαδφλησλ θαη 
φπνηνο έρεη παξαπεκθζεί κε ακεηάθιεην βνχιεπκα γηα πξάμεηο πνπ 

δηψθνληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο,  
3. Όπνηνο έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα γηα φζν ρξφλν δηαξθεί 

ε ζηέξεζε  
4. Oπνηνο έρεη ηηκσξεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 

2725/99 θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ηηκσξία.  

Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πην πάλσ θσιχκαηα 
ράλεη απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κέινο ηνπ Σσκαηείνπ.  

Η δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζεο εθδίδεηαη απφ ην Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ 
κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε.  

2. Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηδξπηηθά, ηαθηηθά, επίηηκα, θαη 

ζπλεξγαδφκελα. 
1.  Ιδξπηηθά κέιε είλαη εθείλνη πνπ είραλ ηελ πξσηνβνπιία ηεο ίδξπζεο ηνπ 

Σσκαηείνπ θαη νη νπνίνη ππνγξάθνπλ αξρηθά ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. 
Δμνκνηψλνληαη ζε φια κε ηα ηαθηηθά κέιε. 



 

 

2.  Ταθηηθά κέιε είλαη ν θχξηνο θνξκφο ηνπ Σσκαηείνπ θαη καδί κε ηα 
ηδξπηηθά απαξηίδνπλ ην ζψκα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο (Γ.Σ.). Ωο 
ηαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ φινη φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

δέθαην φγδνν (18) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σπιιφγνπ.  

3.  Δπίηηκα κέιε αλαθεξχζζνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, 
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Σ. θαη δέθα (10) ηαθηηθψλ κειψλ φζνη 
πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επφδσζεο 

ησλ ζθνπψλ ηνπ Σσκαηείνπ. Γελ έρνπλ ηακεηαθέο ππνρξεψζεηο, αιιά 
νχηε δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, εθηφο αλ είλαη ηαπηνρξφλσο θαη 

ηαθηηθά κέιε. 
4.  Σπλεξγαδφκελα κέιε είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ 

παξάιιεινπο ή ζπλαθείο ζθνπνχο θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο θξίλεηαη 

σθέιηκε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σσκαηείνπ. Αλαθεξχζζνληαη κε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.Σ.  

3. Τα κέιε ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
Σσκαηείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη ηνπ Γ.Σ..  

4. Η εγγξαθή ησλ κειψλ γίλεηαη κε αίηεζή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

(Γ.Σ.) πξνζππνγξακκέλε απφ δχν ηαθηηθά κέιε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ 
φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ.  

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο απφ ην Γ.Σ., ην κέινο εγγξάθεηαη 
ζηνλ Σσκαηείν. 

5. Γηθαίσκα εθιέγεηλ έρνπλ ηα ηαθηηθά κέιε κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο. Τν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη ζηα 
φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά κέιε θαη απνθηάηαη κεηά ηελ 

πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο. 
6. Κάζε νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλν ηαθηηθφ κέινο δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη 

ζηηο Γ.Σ. κε δηθαίσκα ιφγνπ.  

7. Όια ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ α) ην εθάπαμ 
πνζφ εγγξαθήο ζην Σσκαηείν θαη β) ηηο πξνο ην Σσκαηείν εηήζηεο  

ζπλδξνκέο ηνπο.   Τα ηαθηηθά κέιε πνπ είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα 
θαηά ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ ην Γ.Σ., ηελ 
Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (Δμ.Δ) θαη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (Δθ.Δ.) ηνπ 

Σσκαηείνπ. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Άξζξν 5 

 
ΠΟΙΝΔ - ΑΠΟΥΩΡΗΗ - ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΩΝ - 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ 
 

1. Τν Γ.Σ. θαη ε Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ πνηλέο ζε φια 

ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ παξαβαίλνπλ ην παξφλ 
θαηαζηαηηθφ ή ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ή ην λφκν ή ζε πεξίπησζε πνπ 

παξεκβάιινπλ πξνζθφκκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. ή 
ηεο Γ.Σ.. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξαπηψκαηνο είλαη: 



 

 

έγγξαθε παξαηήξεζε/απζηεξή επίπιεμε, απνκάθξπλζε απφ ην Σσκαηείν 
γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηέινο ε δηαγξαθή απφ απηφλ.  

2. Κάζε κέινο κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηνλ Σσκαηείν, αθνχ θαηαζέζεη 

ζην Γ.Σ. ζρεηηθή γξαπηή δήισζή ηνπ. 
3. Η δηαγξαθή κέινπο ηνπ Σσκαηείνπ επέξρεηαη κε απφθαζε είηε ηνπ Γ.Σ. 

είηε ηεο Γ.Σ..  
1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. δηαγξάθεηαη απφ ηνλ Σσκαηείν ην κέινο πνπ 

θαζπζηεξεί ηηο ζπλδξνκέο πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο, αθνχ 

βέβαηα έρεη πξνεγεζεί πξνο απηφ πξνεηδνπνίεζε. Δμαηξνχληαη εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ.  

2.  Με απφθαζε ηεο Γ.Σ. θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.Σ. δηαγξάθεηαη απφ 
ηνλ Σσκαηείν ην κέινο πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξίλεηαη επηβιαβήο γηα 
ηνλ Σσκαηείν. Τν κέινο δηαγξάθεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

θαη ςεθηζάλησλ. 
4. Τν Γ.Σ. έρεη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ησλ δηθαησκάησλ ελφο 

κέινπο κέρξη ηελ απφθαζε ηεο Γ.Σ. 
5. Τν δηαγξαθέλ κέινο κπνξεί λα επαλεγγξαθεί απφ ην φξγαλν πνπ ην 

δηέγξαςε: 

1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ. εθφζνλ θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο εγγξαθήο θαη 
ηελ ζπλδξνκή ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία επαλεγγξαθήο . 

2.  Με απφθαζε ηεο Γ.Σ. εθφζνλ αξζεί ν ιφγνο ηεο επηβιαβνχο γηα ηνλ 
Σσκαηείν ζπκπεξηθνξάο ηνπ ή θξηζεί εθ ησλ πζηέξσλ άθπξε ε 
απφθαζε δηαγξαθήο. 

Η επαλεγγξαθή επέξρεηαη κεηά απφ αίηεζε πνπ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο 
ζην Γ.Σ.. Η αίηεζε ζπδεηείηαη θαη θξίλεηαη απφ ην Γ.Σ. ζηελ 1ε ζπλεδξίαζε 

πνπ ζα αθνινπζήζεη (ηεο αίηεζεο). Τν Γ.Σ. ππνρξενχηαη, φζνλ αθνξά ηελ 
πεξίπησζε 5.2, ζηε ζχγθιηζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο ε νπνία ζα απνθαζίζεη 
γηα ηελ επαλέληαμε ή ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ 

ηνλ Σσκαηείν, αθνχ βέβαηα πξνεγεζεί θιήζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε 
“απνινγία” θαη ζρεηηθή εηζήγεζε απφ ην Γ.Σ.   

 
 

Άξζξν 6 

 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

 
1.  Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ αλειιηπψο ηηο 

ζπλδξνκέο ηνπο πξνο ην Σσκαηείν λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνλ θαλνληζκφ 
ηνπ Σσκαηείνπ, κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ απηνχ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ θαη γεληθά λα πξάηηνπλ ην βέιηηζην γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 
ηνπ Σσκαηείνπ. 

2.  Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ πνπ είλαη ηακεηαθψο εληάμεη κε ηελ επηθχιαμε 

άιισλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο, δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο 
Σπλειεχζεηο, λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σσκαηείνπ, λα ςεθίδνπλ, λα εθιέγνπλ, λα 
πξνηείλνπλ κέιε γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη γεληθά 
λα αζθνχλ θάζε δηθαίσκα πνπ ηνπο αλαγλσξίδεη ην παξφλ θαη ν λφκνο. 

Δπηπιένλ, ηα κέιε δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψλεη ην Σσκαηείν. 

3.  Γελ επηηξέπεηαη ε επίζεκε εθπξνζψπεζε - ζπκκεηνρή κέινπο ηνπ 
Σσκαηείνπ ζε άιιεο εθδειψζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ρσξίο 



 

 

ηελ έγθξηζε ηνπ Σσκαηείνπ. Σε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ Σσκαηείνπ 
ελεξγήζεη απζαίξεηα, ε πξάμε ηνπ απηή θξίλεηαη σο πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα, θαη ην Γ.Σ. κπνξεί λα εηζεγεζεί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ 

απνπνκπή ηνπ ελ ιφγσ κέινπο απφ ηνλ Σσκαηείν, ή ηελ πνηλή ηνπ πνπ 
ηζνδπλακεί κε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην Σσκαηείν γηα δηάζηεκα ην νπνίν 

απνθαζίδεη ε Γεληθή Σπλέιεπζε. 
4.  Τα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ δηαζέηνπλ, ηέινο, θάξηα κέινπο ηνπ Σσκαηείνπ, 

ηελ νπνία εθδίδεη ην Σσκαηείν, κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θάζε κέινπο ζην 

Μεηξψν πνπ ηεξεί ην Σσκαηείν.  
 

 
Άξζξν 7 

 
ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

 

1.  Δπηηξέπεηαη ζην Σσκαηείν λα δέρεηαη δσξεέο απφ θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ λφκνπ. 
Δπηπιένλ επηηξέπεηαη ζην Σσκαηείν λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή 

δηαθήκηζεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη δηαηάμεηο.  

2.  Πφξνη ηνπ Σσκαηείνπ είλαη: 
1.  Τν πνζφλ εγγξαθήο πνπ θαηαβάιιεη θάζε κέινο κε ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο εγγξαθήο. 

2. Τν πνζφλ ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ησλ κειψλ ηνπ 
3. Τν Σσκαηείν, γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ δχλαηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ. λα νξίδεη αληίζηνηρν ηίκεκα ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ. [Σηελ πεξίπησζε απηή 
ην Σσκαηείν έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (Π.Γ 186/1992)].  
4. Οη εζεινληηθέο, έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ θαη νη επηρνξεγήζεηο απφ 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  
5. Οη θάζε είδνπο δσξεέο, ρνξεγίεο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, 

επηρνξεγήζεηο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνηήκαηα πξνο απηφλ.  

6. Τα ηπρφλ έζνδα απφ ηηο πνιηηηζηηθέο ή ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, 
ξαδηνηειενπηηθά δηθαηψκαηα, εθδφζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

7. Τα εηζνδήκαηα απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ. 
8. Κάζε άιιν έζνδν πνπ πεξηέξρεηαη λφκηκα ζηνλ Σσκαηείν. 
9. Τα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο έπεηηα 
απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 
 

Άξζξν 8 

 
ΟΡΓΑΝΑ 

 
Όξγαλα ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.), ην Γηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην (Γ.Σ.), ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (Δμ.Δ.) θαη νη Δπηηξνπέο.  

Καηά ηελ θάζε ίδξπζεο ηνπ Σσκαηείνπ θαη κέρξη ηελ πξψηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε, ε δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκάησλ γίλεηαη απφ πεληακειή Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή, ε νπνία δηαιχεηαη απηνκάησο κεηά ηελ εθινγή, απφ ηε Γ.Σ., ηνπ 
λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  



 

 

Άξζξν 9 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 

1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.) είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Σσκαηείνπ θαη 

απνθαζίδεη, σο θπξίαξρν ζψκα, γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 
αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. Σπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. Σηηο 
Γεληθέο Σπλειεχζεηο κεηέρνπλ φια ηα ηακεηαθψο εληάμεη, κε ή ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ κέιε ηνπ Σσκαηείνπ. Δηδηθά γηα ηα κέιε ηεο Πεξηθέξεηαο 
πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ κέζνπ πνπ ζα 

επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξέκβαζε ζηε δηάξθεηα ηεο Γ.Σ. Τα 
κέιε πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, παξίζηαληαη 
κφλν κε δηθαίσκα ιφγνπ εθηφο εάλ είλαη ηηκσξεκέλα. Η Γ.Σ. ζπδεηεί θαη 

ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε 
πξνο ηα κέιε. Απφθαζε ζε ζέκα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζέκαηα 

πξφζθιεζεο είλαη άθπξε. 
2. Η ζχγθιηζε Ταθηηθήο ή Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γ.Σ. θαη γλσζηνπνηείηαη, είηε κε αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηηο 

εθεκεξίδεο, είηε εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε ή ειεθηξνληθή επηζηνιή πξνο ηα 
κέιε δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ 

νξίζζεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Σ., πξνθεηκέλνπ γηα ηαθηηθή θαη δέθα (10) 
ηνπιάρηζηνλ πξνθεηκέλνπ γηα Έθηαθηε. Σηελ πξφζθιεζε ζα αλαθέξνληαη 
επίζεο ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Σ., ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο, θαζψο θαη ν 
ρξφλνο, κεηαμχ επηά (7) θαη είθνζη ελφο (21) εκεξψλ, θαη ηφπνο 

επαλάιεςεο ηεο ζπλεδξίαζεο ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο.  
3.  Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο κηα θνξά θάζε έηνο θαη εθηάθησο 

φπνηε θξηζεί απηφ αλαγθαίν. Η Γ.Σ. ζπγθαιείηαη έθηαθηα:  

1.  φπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν ην Γ.Σ., ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηα ζέκαηα πξνο 
ζπδήηεζε. 

2. αλ ην δεηήζεη ην έλα δέθαην (1/10) ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ 
ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ κε έγγξαθε αίηεζή ηνπ πξνο ην Γ.Σ. 
φπνπ αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. 

3. αλ ην δεηήζεη ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή κε έγγξαθε αίηεζή ηεο πξνο ην 
Γ.Σ. φπνπ αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. 

Σηηο πεξηπηψζεηο 1), 2) θαη 3) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. είλαη ππνρξεσκέλνο 
κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα ζπγθαιέζεη ην Γ.Σ. γηα 
ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο ζχγθιεζεο ηεο Γ.Σ. πνπ δελ πξέπεη λα είλαη 

αξγφηεξα απφ ηνλ έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
4.  Η Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

1. Κξίλεη θαη απνθαζίδεη γηα ηνλ δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ 
Γ.Σ. θαη γηα ηελ απαιιαγή ή φρη απηνχ απφ θάζε επζχλε.  

2. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Σσκαηείνπ 

ηεο πξνζερνχο εηήζηαο ρξήζεο. (Σηελ Ταθηηθή Γ.Σ. δηαβάδεηαη θαη 
θαηαηίζεηαη ε έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Οηθνλνκηθφ 

έηνο πνπ ιήγεη). 
3. Δθιέγεη κε εηήζηα ζεηεία ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

4. Κξίλεη θάζε άιιν ζέκα, ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

5.  Οη Γ.Σ. έρνπλ απαξηία εθφζνλ παξίζηαληαη ζ' απηέο ην ήκηζπ (1/2) ζπλ 
έλαο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ 



 

 

κειψλ. Σε πεξίπησζε δε κε επίηεπμεο ηεο απαξηίαο απηήο, ε Γεληθή 
Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη κεηαμχ επηά (7) θαη είθνζη ελφο (21) εκεξψλ απφ 
ηελ αξρηθή εκεξνκελία ηεο Γ.Σ. αλεμαξηήησλ αξηζκνχ παξφλησλ, κε ηα 

ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ ίδηα ψξα θαη ρσξίο 
άιιε πξφζθιεζε. Η λέα Γ.Σ. ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία κε νπνηνδήπνηε 

αξηζκφ κειψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ. 
6.  Οη απνθάζεηο ηεο Γ.Σ. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, αλ ην 
απνθαζίζεη ε Γ.Σ.  Απφιπηε πιεηνςεθία είλαη ν ακέζσο κεγαιχηεξνο 

αθέξαηνο αξηζκφο ηνπ ήκηζπ (1/2) ησλ παξφλησλ θαηά ηελ ςεθνθνξία θαη 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
κειψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε Γ.Σ. Κάζε κέινο δηαζέηεη κφλν κία ςήθν. 

7.  Η Γ.Σ. απνθαζίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ζηηο αξραηξεζίεο θαη ζε 
δεηήκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γηνίθεζε. Οη απνθάζεηο είλαη άθπξεο 

φηαλ δελ ππάξρεη απαξηία. Οη ςεθνθνξίεο ζηηο Γ.Σ. είλαη θαλεξέο κε 
αλάηαζε ρεξηνχ ή κε νλνκαζηηθή θιήζε, κπζηηθέο δε θαη κε ςεθνδέιηηα 
κφλν θαηά ηελ εθινγή Γ.Σ θαη Δμειεγθηηθήο επηηξνπήο θαζψο θαη ζε 

ζέκαηα εκπηζηνζχλεο. 
8.  Καηά ηελ έλαξμε ηελ ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.Σ. αθνχ δηαπηζηψλεηαη ε απαξηία, 

εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Σ. γηα λα δηεπζχλεη απηή θαη ν Γξακκαηέαο 
απηήο γηα ηε ζχληαμε ησλ Πξαθηηθψλ. Γελ κπνξεί λα εθιεγεί Πξφεδξνο 
ζηελ απνινγηζηηθή Γ.Σ. κέινο ηνπ Γ.Σ. ή ηεο Δ.Δ. ή ππνςήθηνο γηα 

νπνηνδήπνηε φξγαλν ζηελ ζπγθεθξηκέλε Γ.Σ. 
 

 
Άξζξν 10 

 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

1.  Τν Σσκαηείν δηνηθείηαη απφ πεληακειέο (5) Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ 
εθιέγεηαη θάζε έλα έηνο απφ ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. Τα πέληε (5) 
κέιε ηνπ Γ.Σ. είλαη νη πξψηνη πιεηνλνςεθήζαληεο. Σε πεξίπησζε πνπ, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, ην Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ δελ εμαληιήζεη ηε ζεηεία γηα 
ηελ νπνία εθιέρηεθε, ην λέν Γ.Σ. πνπ ζα εθιεγεί έρεη ζεηεία ίζε κε ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ. Αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 
Γ.Σ. ιφγσ παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή έθπησζεο κεησζεί ην Γ.Σ. 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ην επφκελν θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 

επαλαζπγθξνηείηαη ζε ζψκα ην Γ.Σ.. Δάλ δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθά 
κέιε ή ππάξρνπλ αιιά αξλνχληαη, ζπγθαιείηαη Έθηαθηε Δθινγηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κέινπο ή ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. πνπ 
εθιείπνπλ. Μέινο ηνπ Γ.Σ. πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο 
ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ή θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ 

ή αξλείηαη αδηθαηνιφγεηα λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ην 
θαηαζηαηηθφ ή ηηκσξεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. κε ηελ 

πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απνβνιήο, ράλεη ηε ζέζε ηνπ, ηελ νπνία ιακβάλεη ην 
επφκελν θαηά ζεηξά απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά, χζηεξα απφ ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ Γ.Σ.. 

2.  Τν λέν Γ.Σ. κε πξσηνβνπιία θαη πξφζθιεζε ηνπ κέινπο πνπ 
πιεηνςήθεζε θαη ζε ηζνςεθία ηνπ πξεζβπηέξνπ ζε ειηθία, ζπγθαιείηαη 

κέζα ζε κία εβδνκάδα απφ ηελ εθινγή ηνπ κε ζέκα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζε 
ζψκα. Καηά ηελ πξψηε ηνπ ζπλεδξίαζε ην Γ.Σ. ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα κε 



 

 

ςεθνθνξία θαη εθιέγνληαη: ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο, ν Τακίαο θαη έλα Μέινο. 

3.  Τν απεξρφκελν Γ.Σ. είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαδψζεη ζην λέν κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ ζε ζψκα, ην αξρείν ηνπ 
Σσκαηείνπ, ηα βηβιία, ηε ζθξαγίδα, ην ηακείν, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

γεληθά θάζε πξάγκα πνπ αλήθεη ζην Σσκαηείν. Η παξάδνζε απηή γίλεηαη 
κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ.  

4.  Τν Γ.Σ. ζπλεδξηάδεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ην 

ίδην. Έθηαθηα ζπλεδξηάδεη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ή εθφζνλ ην 
δεηήζνπλ εγγξάθσο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ, θαζνξίδνληαο θαη ηα 

ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, νπφηε ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξεηο (3) 
κέξεο απφ ηελ επίδνζε ζ' απηφλ ηεο αίηεζεο λα θαιέζεη ην Γ.Σ. ζε 
ζπλεδξίαζε.  

5.  Τν Γ.Σ. βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ παξίζηαληαη ηα ηξία (3) απφ ηα 
πέληε κέιε ηνπ θαη νη απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε πνπ 
εςήθηζε ν Πξφεδξνο. Τα πξαθηηθά πνπ ηεξνχληαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε 
ππνγξάθνληαη απφ φια ηα παξφληα θαηά ηε ζπλεδξίαζε κέιε ηνπ Γ.Σ.  

6.  Τν Γ.Σ. επηκειείηαη θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηνπο 
ζθνπνχο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σσκαηείνπ θαζψο 

θαη ζε θάζε άιιν ζέκα πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ.  
7.  Τν Γ.Σ. γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Σσκαηείνπ ζπγθξνηεί επηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ κέιε ή κε ηνπ 

Σσκαηείνπ θαζνξίδνληαο επαθξηβψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ηνκείο 
δξάζεο απηψλ. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Σσκαηείνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ Γ.Σ. Σηηο Δπηηξνπέο 
πξνΐζηαληαη Έθνξνη νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην Γ.Σ.      

 

 
Άξζξν 11 

 
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Γ.. 

 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. έρεη ηα εμήο θαζήθνληα: 
1. Δθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Σσκαηείν ελψπηνλ θάζε 

δηθαζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή άιιεο Αξρήο θαη θάζε ηξίηνπ ζε φιεο ηηο 
ζρέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα δηνξίδεη πιεξεμνχζην 
δηθεγφξν. 

2. Σπγθαιεί ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη πξνεδξεχεη 
ζε απηφ. 

3. Δπηκειείηαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Γ.Σ.  
4. Υπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα θάζε είδνπο έγγξαθα ηνπ 

Σσκαηείνπ. 

5. Υπνγξάθεη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο, ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, ηηο 
επηηαγέο θαη ηα ινηπά αμηφγξαθα. 

6. Δπηκειείηαη γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ 
Καλνληζκψλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη ιακβάλεη θάζε κέηξν εμαζθαιηζηηθφ 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Σσκαηείνπ αθφκε θαη ρσξίο απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

εάλ απφ ηελ αλαβνιή δηαθηλδπλεχνπλ ζνβαξά ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηα 
νπνία ελ ζπλερεία θέξεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Σ. 

2.  Ο Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ, φηαλ απηφο αδπλαηεί λα αζθήζεη πξνζσξηλά ηα 



 

 

θαζήθνληά ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή νξηζκέλα θαζήθνληα πνπ ηνπ 
αλαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

3.  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηα εμήο θαζήθνληα: 

1. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ Μεηξψσλ Μειψλ, ησλ 
Βηβιίσλ Πξαθηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ Γ.Σ. θαη Γ.Σ., ηνπ Πξσηνθφιινπ 

Δηζεξρνκέλσλ - Δμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη γεληθά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
Αξρείνπ ηνπ Σσκαηείνπ. 

2. Δπηκειείηαη ηα Πξαθηηθά ησλ Σπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη κεξηκλά γηα 

δηελέξγεηα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Σσκαηείνπ. 
3. Φπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ Σσκαηείνπ. 

4.  Σπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν θάζε έγγξαθν ηνπ Σσκαηείνπ. 
5. Φξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ Γ.Σ. 
6. Καηαξηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν, ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο 

Γηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. 
7. Σπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. 

8. Διέγρεη θαη ππνγξάθεη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ κειψλ. 
Τνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θσιπφκελν αλαπιεξψλεη κέινο ηνπ Γ.Σ., πνπ 
νξίδεη ην Γ.Σ.. 

4.  Ο Τακίαο ηνπ Γ.Σ. έρεη ηα εμήο θαζήθνληα:  
1. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Σσκαηείνπ. 
2. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ πιεξσκψλ θαη 

εηζπξάμεσλ θαη εθδίδεη ηηο αληίζηνηρεο δηπιφηππεο απνδείμεηο. 

3. Υπνγξάθεη ηα γξακκάηηα είζπξαμεο, ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, ηηο 
επηηαγέο θαη ηα ινηπά αμηφγξαθα. Σηα εληάικαηα πιεξσκψλ πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο απφθαζεο ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ έγθξηζε ηεο 
δαπάλεο . 

4. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη ζε Τξάπεδα ζην φλνκα ηνπ 

Σσκαηείνπ ή ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα, 
ηα ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη, κε εμαίξεζε έλα πνζφ πνπ κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ. Τν χςνο ηνπ πνζνχ δελ ζα μεπεξλά ηα 300 
Δπξψ (ην νπνίν κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
Γ.Σ.).  

5. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θαηαζηάζεσλ ηακεηαθήο θίλεζεο 
ππνβάιινληαο απηέο ζην Γ.Σ. θάζε ηέζζεξηο (4) κήλεο ή φηαλ ηνπ 

δεηεζεί. Η θαηάζηαζε πξέπεη λα πεξηέρεη αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη ηα 
έμνδα. 

6. Καηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Γ.Σ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ 

νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ . 
7. Φξνληίδεη γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ θαη ελεκεξψλεη ην 

Γ.Σ. γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο απηψλ απφ ηα κέιε. 
8. Αλαιακβάλεη κε ηνλ Πξφεδξν, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ., φιεο ηηο 

ππάξρνπζεο θαηαζέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ ζηηο Τξάπεδεο. 

9. Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Σσκαηείνπ. 
Τνλ Τακία θσιπφκελν αλαπιεξψλεη κέινο ηνπ Γ.Σ., πνπ νξίδεη ην Γ.Σ..  

5. Τν Γ.Σ. κπνξεί λα νξίδεη  απφ ηα κέιε ηνπ ή απφ ηα άιια κέιε ηνπ 

Σσκαηείνπ εθφξνπο, νη νπνίνη πξνΐζηαληαη ησλ Δπηηξνπψλ θαη 
επηθνξηίδνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε νξηζκέλσλ 

απφ ηνπο ηνκείο ή ηα αληηθείκελα δξάζεο ηνπ Σσκαηείνπ. Μεξηθά απφ ηα 
θαζήθνληα ησλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ Δθφξσλ είλαη: λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 

εχξεζε ρψξσλ φπνπ ζα δηεμάγνληαη, ηα ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, επηδείμεηο, 
δηνξγαλψζεηο ηνπ Σσκαηείνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα 



 

 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζθνπψλ ηνπ Σσκαηείνπ, λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή 
βνήζεηα ζηα κέιε ηνπο, λα εξεπλνχλ, λα ζπιιέγνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ 
ζηνηρεία γηα ηελ πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

Σσκαηείνπ, λα βνεζνχλ ζηε δηνξγάλσζε θάζε είδνπο εθδειψζεσλ ηνπ 
Σσκαηείνπ, λα βνεζνχλ ζηελ έθδνζε θαη ηε δηαθίλεζε παληφο είδνπο 

πιηθνχ, εθδφζεσλ ηνπ Σσκαηείνπ θ.ά.  
 
 

Άξζξν 12 
 

ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
1. Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Σσκαηείνπ δηελεξγείηαη απφ 

ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. Η Δμ.Δ. ειέγρεη θαη επηβιέπεη ηελ νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε ηνπ Γ.Σ. θαη ηνπ ηακία. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σσκαηείνπ 

εθιέγεη θάζε έλα ρξφλν, καδί κε ην Γ.Σ., θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 
(Δμ.Δ.), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε. Τα κέιε ηεο Δμ.Δ. Γελ 
κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ Γ.Σ. ή λα ζπγγελεχνπλ κε απηά. Η Δμ.Δ. κέζα 

ζε κία εβδνκάδα απφ ηελ εθινγή ηεο ζπλεδξηάδεη θαη εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ 
ηεο, ν νπνίνο ηελ εθπξνζσπεί θαζψο θαη ηνλ Γξακκαηέα.  

2. Η Δμ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα ειέγρεη ηα δηαρεηξηζηηθά βηβιία 

θαη έγγξαθα θαη ην ηακείν ηνπ Σσκαηείνπ. Τν Γ.Σ. ππνρξενχηαη λα ζέηεη 
ζηε δηάζεζή ηεο φια ηα δεηνχκελα θαη κε έγγξαθα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 
3. Η Δμ.Δ. ζπληάζζεη απνινγηζηηθή έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

Γ.Σ., ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηελ εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε. Η έθζεζε 
ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

4. Η Δμ.Δ. έρεη δηθαίσκα γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο λα δεηήζεη απφ ην 

Γ.Σ. ζχγθιεζε έθηαθηεο Γ.Σ.. 
 

 
Άξζξν 13 

 
ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ 

 
1. Γηα ηε δηεμαγσγή αξραηξεζηψλ εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ δηελεξγείηαη 
κπζηηθή ςεθνθνξία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε εθιέγεη ηξηκειή Δθνξεπηηθή 

Δπηηξνπή (Δθ.Δ.). Τα κέιε απηήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη γηα 
ηελ εθινγή ηνπο ζηα πην πάλσ φξγαλα. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 

απνηειείηαη απφ ηξία ηαθηηθά κέιε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα αλαπιεξσκαηηθφ 
ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γ.Σ.  

2. Η Δθνξεπηηθή επηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα: 

1. Τε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δμ.Δ.. 
ηελ ίδηα κέξα ή χζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ.Σ. ζε άιιε 

νξηδφκελε εκεξνκελία. 
2. Τε ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο ησλ κειψλ (Όζνη 

επηζπκνχλ θαη έρνπλ δηθαίσκα βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ λα ζέζνπλ 

ππνςεθηφηεηα γηα ηα παξαπάλσ φξγαλα, ππνβάιινπλ έγγξαθε αίηεζε 
πξνο ηελ Δθ.Δ.). Η Δθ.Δ. αλαθνηλψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη δέρεηαη ππνςεθηφηεηεο κέρξη θαη 
κηζή ψξα πξηλ ηε ιήμε απηήο. 



 

 

3. Τελ απνζηνιή ζηα κέιε ηεο επαξρίαο φπνπ δελ ππάξρεη παξάξηεκα, 
ζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ θαη ςεθνδειηίσλ. Τα κέιε ηεο επαξρίαο 
ππνρξενχληαη αθνχ ςεθίζνπλ, λα εζσθιείζνπλ ηνπ ςεθνδέιηην ζην 

ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη αθνχ ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζε άιιν θάθειν λα 
ηνλ ηαρπδξνκήζνπλ πίζσ ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή.  

3. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ ε Δθ.Δ. ζπληάζζεη ηα νλφκαηα 

ησλ ππνςεθίσλ θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά ζην ςεθνδέιηην, ρσξηζηά γηα ην 
Γ.Σ. θαη ηελ Δμ.Δ.. 

4. Σηα παξαξηήκαηα, δχλαηαη λα νξηζηεί ηνπηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη λα 

δηεμαρζεί ηνπηθά ε ςεθνθνξία. Με ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο, ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαζψο θαη ν θαηάινγνο ησλ ςεθηζάλησλ, 
απνζηέιινληαη κε θαμ ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ζηελ θεληξηθή 
Δθ.Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα καδί κε ηνπο θαθέινπο θαη ηα ςεθνδέιηηα πνπ 

ξίρηεθαλ ζηελ θάιπε, απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηελ θεληξηθή Δθ.Δ.  
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο νξηζκνχ εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ηα κέιε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ςεθίδνπλ φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ (άξζξν 13 2.3). 
 

Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή. Κάζε ςεθνθφξνο έρεη δηθαίσκα λα βάιεη απφ 

έλαλ σο πέληε (1-5) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο γηα ην Γ.Σ. θαη απφ έλαλ σο ηξεηο 
(1-3) ζηαπξνχο πξνηίκεζεο γηα ηελ Δμ.Δ.. Η αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη απζεκεξφλ. 
Δθιέγνληαη γηα ην Γ.Σ. πέληε (5) ηαθηηθά κέιε θαη κέρξη ηξία (3) 

αλαπιεξσκαηηθά. 

Δθιέγνληαη γηα ηελ Δμ.Δ. ηξία (3) ηαθηηθά κέιε θαη κέρξη δχν (2) 
αλαπιεξσκαηηθά. 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κειψλ ηνπ Γ.Σ. ή ηεο Δμ.Δ. δηελεξγείηαη 
θιήξσζε απφ ηελ Δθ.Δ. 

Η Δθ.Δ. ζπγθαιεί εληφο εβδνκάδνο ην Γ.Σ. ζε ζπλεδξίαζε κε ζέκα ηελ 

ζπγθξφηεζε απηνχ ζε ζψκα. 
 

 
 

Άξζξν 14 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 
Τν Σσκαηείν κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα ζε άιιεο πφιεηο εθηφο ηεο 

έδξαο ηνπ, γηα ηελ θαιχηεξε επαθή κε ηα κέιε ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο.  

1. Ολνκαζία 
Η νλνκαζία ηνπ θάζε παξαξηήκαηνο νξίδεηαη απφ ηελ επίζεκε νλνκαζία 

ηεο ιέζρεο „V-STROM HELLAS CLUB‟ ζπλνδεπφκελε απφ ην γεσγξαθηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παξαξηήκαηνο. π.ρ.: V-Strom Hellas Club Γπηηθήο 
Κξήηεο, V-Strom Hellas Club Θεζζαιίαο θ.ν.θ. 

2. Πξνυπνζέζεηο γηα έλαξμε Παξαξηήκαηνο. 
1. Τα κέιε ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (05)  

2. Τα πέληε απηά κέιε λα είλαη κέιε Λέζρεο κε ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

3. Να έρεη ζπκπιεξσζεί θαη απνζηαιεί αίηεζε δεκηνπξγίαο 

παξαξηήκαηνο ζηελ νπνία ζα απνηππψλνληαη ηα ηδξπηηθά κέιε θαη ν 
εθπξφζσπφο ηνπ. Τν παξάξηεκα επηζεκνπνηείηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

εθάζηνηε Γ.Σ. 
3. Τξφπνο ιεηηνπξγίαο . 



 

 

Τα παξαξηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα αληηβαίλνπλ νχηε παξαβαίλνπλ απηφ. Τνπο 
δίλεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ δηθφ ηνπο εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ησλ 
κειψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο. Σε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ απηφο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο θαη ηνπ εθάζηνηε Γ.Σ. ηεο ιέζρεο.  

4. Δθπξνζψπεζε Παξαξηήκαηνο. 

Γηα ην θάζε παξάξηεκα νξίδεηαη έλαο εθπξφζσπνο ν νπνίνο ζα 
πξνθχπηεη κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη ζπδήηεζε απφ ηα κέιε ηνπ θαη 

έπεηηα απφ ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ παξαξηήκαηνο ζε 
πεξίπησζε πνιιψλ ππνςεθίσλ. Ο εθπξφζσπνο έρεη ην δηθαίσκα λα 
δηαηεξεί θαηάινγν ησλ κειψλ θαη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηελ ηακεηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ θάζε κέινπο. Τα ζηνηρεία ησλ κειψλ νθείινπλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαξηήκαηνο θαη γηα θαλέλα άιιν ιφγν. 
Πεξεηαίξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε ησλ παξαξηεκάησλ 
νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. 

 
 

 
Άξζξν 15 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ - 

ΓΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

 
1. Απφ ην Γ.Σ. θαηαξηίδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ.Σ. ν Δζσηεξηθφο 

Καλνληζκφο ηνπ Σσκαηείνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ην πνζφ ηεο 
εγγξαθήο θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο, ηηο ζρέζεηο κε ηα Παξαξηήκαηα ηνπ 

Σσκαηείνπ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ, ηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ επί κέξνπο Δπηηξνπψλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ 
Γ.Σ. Όπσο θαη λα έρεη, ε δξαζηεξηφηεηα θαη ην πλεχκα ηνπ Σσκαηείνπ 

είλαη αληίζεηα ζε θάζε κνξθήο δηαθξίζεηο, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ 
ζρεηίδνληαη κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο. Η ιεηηνπξγία ηνπ δε, έρεη πνιηηηζηηθφ, 
αθαδεκατθφ, επηκνξθσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα.  

2. Τέινο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ε δηάιπζε ηνπ Σσκαηείνπ 

απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γ.Σ. Γηα ηελ ιήςε απφθαζεο απαηηείηαη ε παξνπζία 
ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη 

ε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ αθφκε θαη ζηελ 
επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. (Τα θιάζκαηα ζηξνγγπιεχνληαη ζηνλ 
επφκελν αθέξαην αξηζκφ). Η δηάιπζε ηνπ Σσκαηείνπ εθηφο απφ ηελ 

απφθαζε ηεο Γ.Σ. επέξρεηαη αλ ηα κέιε ηνπ Σσκαηείνπ πεξηνξηζηνχλ 
θάησ ησλ δέθα (10). Σε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Σσκαηείνπ ε Γ.Σ. 

απνθαζίδεη ηελ δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σσκαηείνπ. 
 
 

 
 

 
 



 

 

Άξζξν 16 
 

ΗΜΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 

 

Τν Σσκαηείν έρεη ζθξαγίδα κε ηελ επσλπκία ηνπ, "V-STROM HΔLLΑS  

CLUB". Η ζθξαγίδα έρεη ζρήκα ζηξνγγπιφ. Σην πάλσ κέξνο ηεο 
αλαγξάθεηαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο 'ΉΔLLΑS CLUB", κε θακππισηή 
κνξθή κε άζπξα γξάκκαηα θαη καχξν θφλην ην νπνίν θαηαιήγεη ζε δχν 

ζρήκαηα νπνία πξνέξρνληαη ηα θψηα ηεο κεραλήο κεηά απφ ςεθηαθή 
επεμεξγαζία. Κάησ απφ ην 'ΉΔLLΑS CLUB" κε άζπξν θφλην θαη καχξν 

ρξψκα αλαγξάθεηαη ε ιέμε κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαη θακππισηή 
κνξθή «V STROM». Κάησ απφ ηελ ιέμε θαη ζην θέληξν ηεο ζθξαγίδαο 
εκθαλίδεηαη θπκαηηζηή ε ειιεληθή ζεκαία. Η ζθξαγίδα απεηθνλίδεηαη ζην 

θαησηέξσ εηθνλίδην : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Τν ζήκα έρεη θαηνρπξσζεί ζην ζσκαηείν απφ ην ππνπξγείν αλάπηπμεο κε 
Αξηζκφ Σήκαηνο 207621 ζηηο 20/12/2010. 

 
 
 


