ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός- Μέσα
Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ- ΈΔΡΑ
1.Οι επίσημοι Έλληνες Κριτές Καλαθοσφαίρισης, κάτοικοι Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας και Ευβοίας, ιδρύουν Σύνδεσμο με έδρα τη Θήβα και επωνυμία
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ»
2. Η έδρα του Συνδέσμου θα είναι η ίδια με την έδρα της Ένωσης για στενότερη
συνεργασία μεταξύ. Η έδρα μπορεί να αλλάξει, μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, χωρίς αλλαγή του καταστατικού ,υπό τον όρο, ότι παραμένει στα όρια
της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε
3.Η απόφαση για αλλαγή της έδρας του συνδέσμου χρειάζεται να επικυρωθεί από
την Γενική συνέλευση.
4.
Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία περιφερειακά θα
αναγράφει την επωνυμία του σωματείου, δηλ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», στο μέσο δε αυτής θα
αναγράφετε ο λογότυπος ΣΚΚΑΣΕ – ΘΗΒΑ 1997, θα απεικονίζεται ο χάρτης της
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και της Ευβοίας, ένα χρονόμετρο αγώνων και ένα
καλάθι με μια μπάλα του μπάσκετ.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
1.
Η πρόοδος της καλαθοσφαίρισης στη χώρα μας.
2. Η λειτουργία σχολών κριτών, η διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων
των σχολών αυτών, η επιμόρφωση όλων των Κριτών, η κατάρτιση πινάκων Κριτών
και η στελέχωση των αγώνων του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
3. Η καλύτερη συνεργασία με ΕΟΚ, ΕΣΚΑΣΕ και τα Σωματεία που ανήκουν
στην ΕΟΚ, και ΕΣΚΑΣΕ και όποια Ομοσπονδία ή ανάλογη Ένωση – Σύνδεσμο
ιδρυθεί.
4. Η από κοινού με άλλους συνδέσμους και ομοσπονδίες αντιμετώπιση των
ζητημάτων της καλαθοσφαίρισης.
5. Η προστασία των δικαιωμάτων των κριτών καλαθόσφαιρας γενικά, η
προστασία τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και έκδοση σχετικών
αποφάσεων.
6. Η φροντίδα για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεών
τους.

7. Η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η
παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη.
8.Για την διοίκηση και πειθαρχία των μελών του στο έργο τους σαν Κριτές.
9.Για την ομαδική και ατομική προστασία των Κριτών και την πληρέστερη
κατάρτιση των νέων κριτών και την ενημέρωση των παλαιοτέρων.
Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:
1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής
δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, εκδρομές αθλητικού και μη
περιεχομένου, εκδηλώσεις, ίδρυση λέσχης βιβλιοθήκης.
2. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου με τη διαρκή επαφή των
οργάνων και μελών του με όλους τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς και νόμιμες
αρχές, καθώς και με τους ομοειδείς συλλόγους του εσωτερικού και του εξωτερικού.
3. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, μελετών και
τεχνικών επιτροπών.
4. Η πραγματοποίηση διαβημάτων και παραστάσεων στις αρμόδιες αθλητικές
αρχές, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 4
Προϊστάμενη αρχή
Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει σαν προϊστάμενη αρχή την Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) και την τοπική ένωση σωματείων καλαθοσφαίρισης
Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας (Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μέλη-Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Άρθρο 5
Μέλη
1.
2.
3.

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε ενεργά και μη ενεργά μέλη.
Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα
μέλη,ή άλλες παρόμοιες διακρίσεις.
Τα μέλη του Συνδέσμου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός έτους από
την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα
όργανα του Συνδέσμου. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να
παρίστανται στις εκάστοτε Γ.Σ να παίρνουν το λόγο, να ελέγχουν τις πράξεις
του Δ.Σ και γενικά να έχουν γνώμη για κάθε ζήτημα που τίθεται στην Γ.Σ και
έχει σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου

.
4.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί
στην εκπλήρωση των σκοπών του με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους

5.

προς τα όργανα διοίκησης, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην
πρόταση και την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών
του Συνδέσμου, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται
τους σκοπούς αυτής καθώς και καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται με απόφαση της γενικής
συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ο τίτλος του
επίτιμου μέλους , σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά του
στο Σωματείο ή στον αθλητισμό γενικά. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από
τη συνδρομή τους προς το Σωματείο, δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου ενώ δεν έχουν το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 6
Εγγραφή Μελών
1.

2.

Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης
ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να γνωρίζει
άριστα την Ελληνική γλώσσα, και να διαθέτει τα προσόντα που
προβλέπονται για την εγγραφή του σαν μέλος.
Για να εγγραφεί κάποιος σαν μέλος του Συνδέσμου απαιτείται:

α) Να είναι κάτοικος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας.
β) Να έχει τη ιδιότητα του ενεργού κριτή, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται με το
πτυχίο αποφοίτησης από επίσημη Σχολή Κριτών ή πιστοποίηση ίσης αξίας.
γ) Υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Δ.Σ., με την οποία να ζητά να γίνει
μέλος και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα άρθρα του Καταστατικού
και τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) μελών του Συνδέσμου
και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα
(60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται
ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του
Συνδέσμου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή
αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί με
αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του
ενδιαφερομένου ως μέλους του Συνδέσμου.
Δ)Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Συνδέσμου να είναι παράλληλα μέλη σε άλλο
σύνδεσμο στο χώρο της Καλαθοσφαίρισης. Ενδεικτικά: Σύνδεσμος Διαιτητών,
Κομισάριων, Γυμνασιαρχών, Προπονητών και να ασκούν την ιδιότητα αυτή σε
επίσημα ή μη παιγνίδια.
Ε) Πρώην διαιτητές , κομισάριοι ή μη ενεργεί διαιτητές , και δεν ανήκουν σε άλλο
σύνδεσμο στο χώρο της καλαθοσφαίρισης, μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη του
Συνδέσμου, μετά από επιτυχής συμμετοχή σε σχολή του Συνδέσμου.
Δ) Τα μέλη του Συνδέσμου που εγγράφονται στην δύναμη του καταβάλουν
υποχρεωτικά στο ταμείο του Συνδέσμου εφάπαξ εισφορά δέκα (10) € για το
δικαίωμα εγγραφής τους, συν το κόστος για τις στολές του Συνδέσμου.
Όλα τα εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του
Συνδέσμου 1) ετήσια συνδρομή, είκοσι (20)€ για τους κριτές τοπικών κατηγοριών,
και είκοσι πέντε (25)€ των Εθνικών κατηγοριών και

Τα μη εν ενεργεία μέλη καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του Συνδέσμου
ετήσια συνδρομή πέντε (5)€, τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν εισφορές ή συνδρομές
πάσης φύσης. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται μετά από απόφαση
του Δ.Σ η οποία θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος
απολυτηρίου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου.
Όλα τα μέλη του Συνδέσμου εφοδιάζονται με δελτίο αναγνώρισης μέλους το οποίο
εκδίδεται με μέριμνα του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος του Συνδέσμου:
1) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα
βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων
φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή
υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,
παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση,
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει
παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό
κακουργήματος.
2) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα κα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
3) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2.725/1999
(Τήρηση φιλάθλου πνεύματος) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. .
4.)Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Συνδέσμου κριτής εν ενεργεία ή μη εν
ενεργεία που είναι υπάλληλος αθλητικών φορέων και οργανισμών ή αναγνωρισμένων
αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν την καλαθοσφαίριση.1. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του εν ενεργεία κριτή με την ιδιότητα του
μέλους ή του προπονητή ή γυμναστή σωματείου - Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. ή η
σύνδεσή του με οποιαδήποτε άλλη σχέση με αυτά. - Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και για την πρόοδο και καλλιέργεια του λειτουργήματος
του κριτή, μπορεί να επιτρέπεται με απόφαση της Κ.Ε. ., που εγκρίνεται
από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. σε κριτή να είναι και ενεργός καλαθοσφαιριστής
σε επίπεδο τοπικών κατηγοριών αλλά και σε επίπεδο Εθνικών
Κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ορίζεται ή κληρώνεται ως
κριτής σε αγώνες της ίδιας Εθνικής Κατηγορίας, στην οποία συμμετέχει
οποιοδήποτε τμήμα της ομάδας στην οποία δραστηριοποιείται ως
καλαθοσφαιριστής.
2. 2. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του κριτή εν ενεργεία με την ιδιότητα
του μέλους της Κ.Ε. . /Ε.Ο.Κ. ή άλλης Αθλητικής Ένωσης και Τοπικής

Επιτροπής και των επιτροπών διαιτησίας τους που έχουν συγκροτηθεί
και λειτουργούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

5.) Όσοι είναι προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως
σύμβαση εργασίας τους μ’ αυτό, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το
Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε
ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Α.Ε., για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου.
6). Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους
εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή
την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι
αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Η ίδια απαγόρευση
ισχύει και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους,
καθώς και για συζύγους ,τα τέκνα και τους γονείς τους αλλά μόνο για σωματεία που
καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία
προγνωστικών που διακινεί το πρακτορείο.
7) Του εν ενεργεία ή μη με αυτή του αθλητικογράφου που αρθρογραφεί επώνυμα ή
ανώνυμα στο γραπτό ή στον ηλεκτρονικό τύπο επαγγελματικά ή κατά συνήθεια.
8). Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, χάνει
αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το
Δ.Σ. του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε
γνώση. Σε περίπτωση παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη
εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, Π.Ε και η Γ.Σ. είναι αρμόδια όργανα για την
επιβολή ποινών στα μέλη του Συνδέσμου ανάλογα με το παράπτωμα του μέλους. Τα
παραπτώματα για τα οποία επιβάλλονται ποινές στα μέλη είναι τα εξής:
α) Ανέντιμη διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του μέλους και το λειτούργημα του κριτή.
β) Ηθελημένη από το μέλος παράβαση των διατάξεών του Καταστατικού ή του
Εσωτερικού Κανονισμού του Συνδέσμου.
γ) Συμπεριφορά του μέλους αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη του
Συνδέσμου.
δ) Αντίδραση του μέλους στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου ή
δημιουργία από αυτό προσκομμάτων ή εναντίωσή του στις νόμιμα λαμβανόμενες
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου.
Ε) Παρακάμπτουν τα ΟΡΓΑΝΑ του Συνδέσμου με οποιοδήποτε τρόπο και γενικά
δυσφημούν τον Σύνδεσμο με τις ενέργειες τους ,
Τα μέλη παραπέμπονται στο Δ.Σ. ή στην Π.Ε:
α) Μετά από έγγραφη αιτιολογημένη καταγγελία μέλους ή τρίτου προσώπου
προς το Δ.Σ. ή απόφαση της Πειθαρχικής επιτροπής,

β) Με απόφαση του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. ή η Π.Ε είναι υποχρεωμένα να καλέσουν εγγράφως, το μέλος με έντυπο
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον παραπεμπόμενο Κριτή να απολογηθεί
εμφανιζόμενος αυτοπροσώπως ή υποβάλλοντας εγγράφως την απολογία του, με
έντυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να απολογηθεί μέσα σε δέκα (10) μέρες
από την καταγγελία σε προθεσμία που θα ορίσει το ίδιο και όχι πέραν του ενός (1)
μηνός από την καταγγελία. Στην κλήση πρέπει να αναφέρεται το παράπτωμα για το
οποίο κατηγορείται το μέλος. Αν το μέλος, παρόλο που προσκλήθηκε δεν προσέλθει
αδικαιολόγητα για να απολογηθεί ή δεν υποβάλει έγγραφη απολογία, το Δ.Σ. ή η ΠΈ
να πάρει απόφαση ερήμην του. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι
αιτιολογημένες. Το μέλος του Συνδέσμου που δόλια κατηγόρησε άλλο, διαγράφεται
από το Σύνδεσμο με απόφαση της Γ.Σ.. Οι ποινές που επιβάλλονται στα μέλη,
ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε αυτό και
είναι:
1. Έγγραφη επίπληξη. Η ελαφρότερη των ποινών που σκοπό έχει να
συνετίσει τον κριτή πριν υποπέσει σε βαρύτερης μορφής
παράπτωμα. Αυτή δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν στη βαθμολογία του
κριτή.
(2) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
(3) Πρόσκαιρος αποκλεισμός, από 30 ημέρες μέχρι 360 ημέρες από κάθε
δραστηριότητα του Συνδέσμου.
(4) Οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ ή η Π.Ε είναι αρμόδιο για να επιβάλει ή να επικυρώσει τις αναφερόμενες
(1), (2), και(3) ενώ για την ποινή (4), της διαγραφής, αρμόδια να την επιβάλει είναι
μόνο η Γ.Σ. των μελών με την αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ..
5,Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται μέλος για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 4
του παρόντος καταστατικού. Πρόταση για διαγραφή μέλους και παραπομπή του στη
Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ..
Η Γ.Σ. που θα επιληφθεί του θέματος της διαγραφής, μπορεί να είναι έκτακτη ή
τακτική, εάν είναι έκτακτη, συγκαλείται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο υπό
κατηγορία μέλος αποστέλλεται σε ιδιαίτερη πρόσκληση για την παρουσία του στη
Γ.Σ. στην οποία αναγράφεται το παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται και η
πρόταση του Δ.Σ. για τη διαγραφή του. Η απόφαση της Γ.Σ., καταδικαστική ή
απαλλακτική, κοινοποιείται στο μέλος έγγραφα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15)
ημερών από τη λήψη της.
Μέλος το οποίο διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. δεν έχει δικαίωμα
επανεγγραφής.
6. Μέλος του Συνδέσμου που τιμωρείται είτε με επίπληξη είτε με στέρηση
καθηκόντων κριτή έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκάστοτε
αρχαιρεσίες του Συνδέσμου. Μέλος που έχει αποβληθεί είτε προσωρινώς είτε
οριστικώς με απόφαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου στερείται του δικαιώματος εκλέγειν
και εκλέγεσθαι στις εκάστοτε αρχαιρεσίες εκλογών του Συνδέσμου. Στην περίπτωση
κατά την οποία μέλος του Συνδέσμου που εξελέγη για το αξίωμα είτε του μέλους του
Δ.Σ. είτε μέλους της ελεγκτικής επιτροπής, αποβληθεί, είτε προσωρινώς, είτε
οριστικώς με μεταγενέστερη της εκλογής του οριστική απόφαση της Γ.Σ., τότε
αποβάλλεται οριστικώς από το εν λόγω αξίωμα, ταυτόχρονα δε το διαδέχεται στην
θέση του το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγέν μέλος του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α) Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύνδεσμο με
έγγραφη αίτηση διαγραφής του από τα μητρώα, χωρίς επιστροφή οποιασδήποτε
χρηματικής καταβολής. Η διαγραφή επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ
β) Όλα τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται ταυτότητα μέλους, η οποία
θεωρείται από το Σύνδεσμο, και φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου, καθώς και τις
υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού γραμματέα.
γ)Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο να καθορίζει τη στολή του Συνδέσμου. Όλα τα
μέλη υποχρεούνται να την φορούν σε επίσημους αγώνες, διεθνείς αγώνες και επίσημα
τουρνουά.
δ)Το Δ.Σ. δύναται να διαπραγματευθεί νόμιμα και να αποφασίσει την
ύπαρξη διαφήμισης στη στολή των μελών του Συνδέσμου, καταρτίζοντας τα σχετικά
έγγραφα (συμβόλαια ή συμφωνητικά) με τον διαφημιζόμενο, προς όφελος του
Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1.Μετά από απόφαση του Δ.Σ. απονέμονται τιμητικές διακρίσεις ως εξής:
α)Τιμητική πλακέτα με το σήμα του Συνδέσμου και με δίπλωμα στα μέλη
του που συμπλήρωσαν 30χρονη παρουσία.
β) Με δίπλωμα και σήμα του Συνδέσμου στα μέλη του που συμπλήρωσαν
20χρονη παρουσία.
γ)Με δίπλωμα στα μέλη του που συμπλήρωσαν 10χρονη παρουσία.
δ) Σε όλους τους απόφοιτους σχολών του Συνδέσμου, δίνεται πτυχίο μετά
από επιτυχείς εξετάσεις.
Ε) Ο Σύνδεσμος δίνατε να τιμήσει ανθρώπους του αθλητισμού που έχουν
προσφέρει στο χώρο.
Άρθρο 11
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ο Σύνδεσμος έχει την υποχρέωση να τηρεί τα εξής βιβλία:
α)
Μητρώου μελών, σε αυτό καταγράφονται τα πλήρη ατομικά
στοιχεία των μελών του Συνδέσμου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα,
επάγγελμα ημερομηνία εγγραφής κ.τ.λ.
β)
Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ..
γ)
Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
δ)
Εσόδων – Εξόδων.
ε)
Περιουσιακών στοιχείων.
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.
2.Τα βιβλία που τηρούνται από τον Σύνδεσμο, πριν από τη χρήση τους,
θεωρούνται από την εξουσιοδοτημένη Επιτροπή της περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
1.

3. Τα βιβλία αυτά μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή, αν υπάρχει
η δυνατότητα μηχανογράφησης, και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Όλα τα χειρόγραφα βιβλία πριν την χρήση τους, να αριθμούνται και να
υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου.
4. Δίνεται η δυνατότητα να τηρούνται με ευθύνη του Γ.Γ του συνδέσμου, εκτός
από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων και ηχογραφημένα πρακτικά από τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ, όσο και από τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, μετά
από απόφαση του, τόσο ως προς την ακριβή καταγραφή, όσο και για την
αποφυγή παρανοήσεων, αντιθέσεων, ή διαφοροποιήσεων, ή συγκρούσεων των
μελών του Δ.Σ από όσα ειπώθηκαν- αποφασίστηκαν στο Δ.Σ.
Άρθρο 12
Α.– Όργανα του Συνδέσμου είναι:
1.
2.
3.

Η Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 13
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε
θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα Όργανα.
Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα
άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης
πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την
ευθύνη. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συνδέσμου.
Έχει δε την αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) Να κρίνει και να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ..
β) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ, και της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του
ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη .
δ) Να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου, ο οποίος
καταρτίζεται από το Δ.Σ..
ε) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
στ) Να αποφασίσει μετά από πρόταση του Δ.Σ για το ποσοστό που θα
καταβάλουν τα μέλη του Συνδέσμου, από τις αποζημιώσεις των αγώνων.
ζ) Να αποφασίζει τη διάλυση του Συνδέσμου.
2.
Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος και
Γραμματέας αυτής. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του
αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική
ψηφοφορία μόνον εάν ζητηθεί τέτοια, και πάρει σχετική απόφαση η Γ.Σ..
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις
περιπτώσεις που ρητά ορίζεται άλλη πλειοψηφία.
Μέλος του Συνδέσμου δεν μπορεί να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την
επιχείρηση δικαιοπραξίας του ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του

Συνδέσμου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και το
τρίτο βαθμό.
3. Ανά τριετία συγκαλείται μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση στο πρώτο
15νθήμερο του Ιουνίου ή τον μήνα Σεπτέμβριο, και πάντως πριν την έναρξη των
αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Η τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου και μόνο αυτή:
α) Κρίνει τον απολογισμό, τα πεπραγμένα και τον προϋπολογισμό του
απερχόμενου Δ.Σ..
β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Διενεργεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. & Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο τότε δύναται να αποφασίζει και
για άλλα θέματα.
Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., που την προκηρύσσει είκοσι πέντε (25)
μέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της με ατομικές προσκλήσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή απλού ταχυδρομείου που θα φέρουν υπογραφές του Προέδρου και
του Γραμματέα.
Οι προσκλήσεις αυτές πρέπει να καθορίζουν λεπτομερώς τον τόπο, τον χρόνο και
τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και το αν
είναι η πρώτη ή η δεύτερη. Κανένα θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί αν δεν περιέχεται
στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση αυτής της
απαγόρευσης είναι άκυρη.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού ρυθμίζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.Το δικαίωμα συμμετοχής του μέλους στη Γενική Συνέλευση είναι απόλυτα
προσωπικό και δεν μπορεί να ασκηθεί με αντιπρόσωπο
Τα μη τακτοποιημένα ταμειακώς μέλη του Συνδέσμου δεν μπορούν να μετάσχουν σ’
αυτή. Εάν όμως μέχρι τη σύνοδο της τακτοποιήσουν όλες τις μέχρι τότε οικονομικές
εκκρεμότητες τους, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την αυτοπρόσωπη παρουσία ενός δευτέρου (1/2)
των ταμειακά εντάξει μελών. Στην περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γ.Σ.
μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα
και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων
ταμειακά εντάξει μελών.
4.
Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται:
α)
Για σοβαρά θέματα του Συνδέσμου με απόφαση του Δ.Σ..
β)
Με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των τακτικών ταμειακά
εντάξει μελών του Συνδέσμου.
γ)
Για ενημέρωση των μελών στα θέματα και την πορεία του
Συνδέσμου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ..
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο από την
υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ..
Αν σε δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. αδρανεί, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί
απευθείας από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Η πρόσκληση ή η
αίτηση για την έκτακτη Γ.Σ. πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης, χώρο και χρόνο και να φέρει τις υπογραφές των συγκαλούντων.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται σε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, διεξάγεται δε με την απαρτία της τακτικής
Γ.Σ..
6. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα
τουλάχιστον είκοσι (20) ταμειακά εντάξει μέλη του Συνδέσμου να προσφύγουν στο
αρμόδιο Πρωτοδικείο, για διορισμό νέας προσωρινής διοίκησης, που θα έχει
αρμοδιότητα να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ
7. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σα σώμα, υποχρεούται
να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της
παραίτησης του. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η
έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.
8.
Η καταστατική Γ.Σ. μπορεί να’ ναι τακτική ή έκτακτη. Τόσο για την
τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Συνδέσμου,
απαιτείται η παρουσία του μισού και πλέον ενός τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει
μελών του Συνδέσμου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Άρθρο 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.
Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα.
Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται σε επτά (7). Η θητεία του Δ.Σ. είναι
τριετής (3) και αρχίζει την επομένη της ημέρας εκλογής του και διαρκεί μέχρι την
εκλογή του επόμενου Δ.Σ..
2. Το κατά παραπάνω Δ.Σ. που εκλέχθηκε, συγκαλείται από τον πλειονοψηφήσαντα
Σύμβουλο, Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων, ενεργείται κλήρωση μετά
το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, και υπό την Προεδρία του συγκροτείται σε σώμα
μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ
των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο. Τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία,
και τρία (3) μέλη. Το απερχόμενο Δ.Σ. πρέπει σε διάστημα μικρότερο των επτά
ημερών από την ημερομηνία συγκρότησης του νέου Δ.Σ να παραδώσει στο
Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συνδέσμου,
όπως και να συνταχθεί εις διπλούν το πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και
από τα δύο Προεδρεία. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται με ευθύνη Προεδρείου για
τρεις (3) μήνες.
3.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο,
είναι δε δυνατό να συγκληθεί και από τέσσερα (4) μέλη, με κοινοποίηση τουλάχιστον
πριν από 24 ώρες με αναφορά του χώρου, χρόνου και των θεμάτων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι πλειοψηφία
σε σχέση με τους απόντες, δηλαδή παρίστανται κατά τη συνεδρίαση τέσσερα (4)
τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.5.Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή τέσσερα (4) από
τα μέλη του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.
Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που τα παριστάμενα μη μέλη του Δ.Σ..
διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν απόφασης της απόλυτης
πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ. να αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή
ψηφοφορία, εκτός από προσωπικά θέματα, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
6.Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ. αναθεωρούνται μόνο
με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ..
7.Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
8.Κανένα έγγραφο του Συνδέσμου δεν θεωρείται έγκυρο αν δεν έχει κάτω από το
λογότυπο του Συνδέσμου αριθμό πρωτοκόλλου, χρονολογία έκδοσης, υπογραφή
Προέδρου και Γεν. Γραμματέα και τη σφραγίδα του Συνδέσμου
9.Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παύεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των
καθηκόντων του ή για τιμωρία του από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του
Συνδέσμου. Την πρόταση μομφής, που συνεπάγεται την παύση, μπορεί να την κάνει
το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Συνδέσμου ή πέντε (5) μέλη του Δ.Σ..
10. Το Δ.Σ. προκειμένου να αντιμετωπίσεις ζητήματα για τα οποία απαιτούνται
νομικές γνώσεις βοηθείται από νομικό σύμβουλο ενώπιον κάθε αρμόδιου
Δικαστηρίου, ή Γενικής συνέλευσης. (Τακτική ή έκτακτης)
11.Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ και των επιτροπών είναι τιμητική και άμισθη για
τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον σύνδεσμο. Επιτρέπεται όμως να καταβάλλονται
έξοδα με σχετικά παραστατικά (αποδείξεις), λόγω μετακινήσεις, διαμονής, και
διατροφής για μετακινήσεις εξουσιοδοτημένων μελών του Δ.Σ, ή επιτροπών, εκτός
έδρας, για διεκπεραίωση υποθέσεων του συνδέσμου (παρακολούθηση ειδικών ή
άλλων εκδηλώσεων, που αφορούν το άθλημα, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις με
φορείς κ.τ.λ.). Τα ποσά θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη
κριτήρια. Π.Χ χιλιομετρική απόσταση κτλ
12. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου, να συνάπτει συμβάσεις
εργασία, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες
συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα,
τους γονείς και τα αδέρφια του ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα
προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την
έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται
σύμφωνα με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.
13. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις, ή απουσιάζει αδικαιολόγητα πέντε μη συνεχείς συνεδριάσεις σε
διάστημα επτά μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, και αντικαθίσταται από το κατά
σειρά αναπληρωματικό μέλος μετά από απόφαση του Δ.Σ.
14) Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών και εφόσον δημιουργηθεί κενό
πέραν των δύο (2) θέσεων, προκηρύσσεται Γ.Σ. αρχαιρεσιών Δ.Σ. για τη συμπλήρωση των
κενών θέσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας. Σε περίπτωση

παραίτησης από το Δ.Σ. ενός εκ των μελών που κατέχουν τις θέσεις του Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία τότε ακολουθεί αναδιάρθρωση του Δ.Σ. Το
αυτό ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κάποιου μέλους του Δ.Σ.
15.Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει την παραίτησή του από το Δ.Σ.. σε περίπτωση
αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. απ’ αυτό, αναπληρώνεται από το πρώτο

αναπληρωματικό. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών και εφόσον
δημιουργηθεί κενό πέραν των δύο (2) θέσεων, προκηρύσσεται Γ.Σ. αρχαιρεσιών Δ.Σ.
για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της
θητείας.
16.Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά σ’ αυτή
την περίπτωση απαιτείται απαρτία του ημίσεως (1/2) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών.
17.Το Δ.Σ προκηρύσσει τις εκλογές το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, στο δε διάστημα από την προκήρυξη
των εκλογών και μετέπειτα δεν δύναται να παίρνει αποφάσεις για θέματα τιμωρίας
μελών, δύναται όμως να διεκπεραιώνει τα τρέχοντα ζητήματα του Συνδέσμου (όπως
ορισμούς κα).
18) Επίσης το Δ.Σ:
Α) Εποπτεύει την λειτουργία επιτροπών που λειτουργούν στο Σύνδεσμο και
ορίζει τα μέλη των Επιτροπών που λειτουργούν σύμφωνα με το καταστατικό και των
εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου.
Β) Μεριμνά για τις σχολές κριτών και ορίζει τους καθηγητές τους.
Γ) Μεριμνά για την οργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των
κριτών.
Δ) Μεριμνά για τον ορισμό των Κριτών σε συνεργασία με τη Κ.Ε.Δ.,
σύμφωνα με τα προσόντα και τις δυνατότητες κάθε Κρητού.
Ε) Μεριμνά για την ισοκατανομή των παιχνιδιών σε όλους τους Κριτές,
προκειμένου και ποιοτική παροχή υπηρεσιών να επιτευχθεί προς την Ε.ΣΚΑ.Σ.Ε.
αλλά και το φορτίο να δημιουργεί το αίσθημα της δικαιοσύνης και ισότητας στους
Κριτές.
ΣΤ) Καταγράφει τα παιχνίδια και τους κριτές μετά τη διεξαγωγή των Αγώνων,
σε αρχείο μέσα από την επίσημη ενημέρωση που παρέχει η επιτροπή ορισμού.
Μεριμνά για τη διατήρηση αυτών των αρχείων για 5 έτη
Ζ)Επιλαμβάνεται κάθε άλλου ζητήματος δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό και τους νόμους,
ρυθμίζεται προσωρινά από το Δ.Σ με γνώμονα τους σκοπούς και τα συμφέροντα του
Συνδέσμου, οριστικά δε από τη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

Άρθρο 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.
2.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον των
Δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και τις
διαφορές.
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, δίνει το λόγο σ΄αυτούς που τον ζητούν και τον αφαιρεί απ΄ όσους
παρεκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία,

3.

4.

5.

διακόπτει ή λύει όποια συνεδρίαση είναι θορυβώδης και όταν κατ΄ αυτή
απειλούνται προστριβές ή αντεγκλήσεις.
Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει με τον Γενικό
Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής όπως και τα πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εντάλματα πληρωμής συνυπογράφονται και από
τον Ταμία.
Συγκαλεί τα μέλη του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση, συνομολογεί με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δάνεια υπογράφων τις σχετικές
συμβάσεις, όπως και κάθε άλλη σύμβαση, εντέλλεται την πληρωμή των
αναφερομένων στον ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων και κάθε έκτακτης δαπάνης
που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ζητεί λογοδοσία από τον Ταμία όποτε νομίζει αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως
πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την
ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε
όλα τα έργα αυτού. Όταν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται να ασκήσει τα παραπάνω
καθήκοντα, αυτά τα ασκεί ο αρχαιότερος σύμβουλος ή ένας από τους Συμβούλους
που ορίζεται από ο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα ημερήσιας διάταξης,
κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία έχουν υποχρέωση να υπογράφουν
τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε διάστημα ενός μηνός, συνυπογράφει τα διάφορα
έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συνδέσμου, πλην του
Ταμείου και φυλάει τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
2. Εκτελεί την αλληλογραφία και συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, αναγιγνώσκει στις συνεδριάσεις κάθε
υποβαλλόμενο έγγραφο που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Όταν ο Γραμματέας κωλύεται να ασκήσει τα παραπάνω καθήκοντα, αυτά τα ασκεί
ο αρχαιότερος σύμβουλος,ή ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από ο
Διοικητικό Συμβούλιο.ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1.Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, εισπράττει με διπλότυπες
αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του
εισπράττοντας τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του
Συνδέσμου.

2.Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της
σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τα οποία εντάλματα είναι
υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο τον Ταμία και
σφραγισμένα με την σφραγίδα του Συνδέσμου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει
απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου περί έγκρισης πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητικής απόδειξης του
λαβόντος.
3. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε χρηματικό
έλλειμμα ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε μία Τράπεζα (Eurobank) που
επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο τις εισπράξεις του Συνδέσμου, εκτός από το ποσόν
των 400 ευρώ (400€) για τις επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες. Το ποσόν αυτό
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η ανάληψη χρημάτων από τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα ενεργείται από τον
Ταμία ή τον Πρόεδρο κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα
δικαιολογητικά πληρωμής.
6. Υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του. Στο τέλος του έτους υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης βάσει
του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό.
7. Τέλος υποβάλλει κάθε τρίμηνο προς το Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή
κατάσταση των καθυστερούντων τις εισφορές τους μελών.
8. Το Σύνδεσμο δεσμεύουν οικονομικά ως προς την τράπεζα κατ’ αρχήν ο Πρόεδρος
και ο Ταμίας. Εξαιρετικά το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλα μέλη του
προκειμένου να δεσμεύουν οικονομικά το Σύνδεσμο, πάντοτε όμως ενεργούντες ανά
δύο (2).
Άρθρο 19
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Ο Έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε
τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. με ενιαίο
ψηφοδέλτιο και σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την εκλογή του Δ.Σ..
2.Εκλέγονται, εφόσον υπάρχουν μέχρι και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η
θητεία της ορίζεται τριετής (3 ετής).
3.Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι και μέλη του Δ.Σ,
ή να είναι συγγενείς με αυτά , μέχρι και τρίτο βαθμού.
4.Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής ορίζεται, αν το επιθυμεί, ο σύμβουλος
που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες των μελών της, διαφορετικά η Εξελεγκτική
Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο
οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.
5.Οι αποφάσεις της εξελεγκτικής επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία, και η απαρτία ορίζεται με την παρουσία δύο (2) μελών της, τουλάχιστον.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
6.Μέλη του απερχόμενου Δ.Σ δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της εξελεγκτικής
επιτροπής.

7.Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του Δ.Σ.
και του Ταμεία, επιβλέπει αν συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του
Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ..
8.Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου που αφορούν
την οικονομική διαχείριση και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου
του Ταμείου.
9.Ο ταμίας είναι υποχρεωμένος να έχει στη διάθεση της εξελεγκτικής επιτροπής
όλα τα στοιχεία της διαχείρισης που θα του ζητηθούν.
10.Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλει
δια του προέδρου της, στη Γ.Σ..
11.Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο Πρακτικών.
Άρθρο 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1.Το Δ.Σ αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του
Συνδέσμου, οι αρμοδιότητες, η διαδικασία, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους
ορίζονται από το καταστατικό, και τον εσωτερικό κανονισμό, είτε από αποφάσεις του
Δ.Σ. Ενδεικτικά μπορούν να λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές, αξιολόγησηςκατάρτισης πινάκων, οικονομική, πειθαρχική, επιτροπή ορισμού. κ.ο.κ
2,Το Δ.Σ. ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας των επιτροπών και
ευθύνεται έναντι στη Γ.Σ.. Ειδικά όσον αφορά για τις επιτροπές για καθαρά τεχνικά
καθήκοντα, αυτές μπορεί να τις διορίσει το Δ.Σ. εκτός να πρόκειται για σοβαρό θέμα,
οπότε χρειάζεται η έγκριση της Γ.Σ..
3.Στα μέλη των Επιτροπών όταν μετακινούνται εκτός του τόπου μόνιμης
κατοικίας τους, για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύνδεσμο, με βάση τα
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης,
διαμονής και διατροφής. Τα ποσά θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, βάση
κριτηρίων
4. Όλες οι αποφάσεις των Επιτροπών για να είναι ισχυρές πρέπει να επικυρωθούν
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Μπορεί να αποτελείται από τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη ή έως πέντε μέλη (5) του
Συνδέσμου. Τα μέλη αυτά του Συνδέσμου πρέπει να είναι μη ενεργά της ανώτερης
βαθμίδας ή αν δεν υπάρχουν, της αμέσως ανώτερης κατηγορίας. Η απαρτία
ορίζεται με την παρουσία δύο (2) μελών της, τουλάχιστον, όταν η επιτροπής είναι
τριμελής, ή η απαρτία ορίζεται με την παρουσία τριών μελών, σε περίπτωση
πενταμελούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου
2. Την επιτροπή συμμετέχει, αντιπροσωπευτικά, τουλάχιστον ένας μη εν ενεργεία
κριτής, ανά περιφέρεια ορισμών, ή αν δεν υπάρχει, κριτή της ανώτερης
κατηγορίας.
3. Στα εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης όταν μετακινούνται εκτός
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, για προσφορά υπηρεσίας στο Σύνδεσμο που
σχετίζονται με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, επιτρέπεται να

καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, σύμφωνα με τις
αποδείξεις .Τα ποσά θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ βάση κριτηρίων.
4. Έργο της είναι η αξιολόγηση των κριτών και η τοποθέτηση των στους πίνακες
αξιολόγησης που διαμορφώνονται στη αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Οι
προτάσεις τις επιτροπής αξιολόγησης προς το Δ.Σ, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί
μέχρι το τέλος Ιουνίου το αργότερο. Το σύστημα και οι κανόνες αξιολόγησης
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος της
επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ.. Στην πρώτη συνεδρίαση της για διευκόλυνση των
μελών που απαρτίζουν την επιτροπή, εκλέγει γραμματέα για τα πρακτικά. Η
επιτροπή αξιολόγησης συνεδριάζει αυτόνομα, και καταθέτει εγγράφως και πλήρως
αιτιολογημένες τις προτάσεις της στο Δ.Σ
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης τηρεί βιβλίο Πρακτικών.
6. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης για να είναι ισχυρές πρέπει να
επικυρωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Μέλος που δεν βοηθάει στο έργο της επιτροπής, ή δημιουργεί προβλήματα
παύεται με απόφαση του Δ.Σ κατόπιν εισήγησης των μελών της επιτροπής.
8. Μέλος της επιτροπής που παραιτείται, αντικαθίσταται από άλλο μέλος του
Συνδέσμου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο αριθμός των μελών της Π.Ε. καθορίζεται σε τρία (3) μέλη και ορίζονται από το
Δ.Σ τα αρχαιότερα κατά σειρά μέλη του Συνδέσμου. Το Δ.Σ ορίζει τον Πρόεδρο της
Π.Ε
1. Η απαρτία ορίζεται με την παρουσία δύο (2) μελών της, τουλάχιστον. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

2. Η λειτουργία της Π.Ε καθώς και ο τρόπος παραπομπής, λήψης αποφάσεων,
καθορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του
Συνδέσμου.
3.
Για τον τόπο σύγκλησης της Π.Ε. αποφασίζεται από τα μέλη της επιτροπής.
4.
Η Π.Ε. συνεδριάζει πάντοτε έκτακτα και μετά από δέκα (10) ημέρες
τουλάχιστον, ποτέ όμως πέρα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της
εγγράφου και ενυπόγραφου καταγγελίας* ενεργού ή μη μέλους, ή τρίτου προσώπου
ή αποφάσεως του Δ.Σ ή Π.Ε. Αν η καταγγελία γίνει προς το Δ.Σ. τότε με απόφαση
του τη διαβιβάζει στη Πειθαρχική επιτροπή.
5.Στις συνεδριάσεις της Π.Ε. παρίστανται μόνο τα μέλη που έχουν κληθεί απ’
αυτό.
6. Στα μέλη της Π.Ε όταν μετακινούνται εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, για
προσφορά υπηρεσίας στο Σύνδεσμο που σχετίζονται με τα καθήκοντα που τους
έχουν ανατεθεί, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και
διατροφής, σύμφωνα με τις αποδείξεις .Τα ποσά θα καθορίζονται με απόφαση του
Δ.Σ βάση κριτηρίων.

7. Σε περίπτωση που παραπέμπεται μέλος της Π.Ε. σε πρώτο βαθμό κρίνει το
Δ.Σ. και σε δεύτερο η Γ.Σ..
8. Σε περίπτωση που παραπέμπεται μέλος του Δ.Σ. σε πρώτο και τελευταίο
βαθμό κρίνει η Γ.Σ..
9.Η απόφαση της Π.Ε παραπέμπεται αιτιολογημένη για επικύρωση στο Δ.Σ

Άρθρο 23
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.Στις αρχαιρεσίες κατέρχεται υποψήφιος για το Δ.Σ., Ε.Ε. οποιοδήποτε
ταμειακά εντάξει μέλος, που έχει συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή του στο
Σύνδεσμο και θα υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας.
2. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό.
3.Στο μοναδικό ψηφοδέλτιο τα υποψήφια ταμειακά εντάξει μέλη αναγράφονται
με απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους. Κάθε μέλος δικαιούται να
ψηφίσει το πολύ επτά (7) υποψήφιους για το Δ.Σ., τρεις (3) υποψήφιους για την Ε.Ε.
με την χρήση σταυρών προτίμησης.
Άρθρο 24
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1.Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση και κάθε τρίτο έτος ενεργούνται αρχαιρεσίες
προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής,
καθώς επίσης και των αναπληρωματικών μέλους τους.
2.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής είναι τριετής
(3).
3.Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν αιτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.
4.Αίτηση μπορούν να υποβάλουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου, κατά
την ημέρα υποβολής της
5.Το Δ.Σ. μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της
κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες
6.Με ευθύνη του απερχόμενου Προέδρου και του Γ. Γραμματέα ανακοινώνονται οι
υποψηφιότητες, τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών.
7.Επιτυχόντες θεωρούνται τα μέλη που έλαβαν τις περισσότερους ψήφους κατά
σειρά, σε ισοψηφία δε ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι επτά
(7) πρώτοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε πέντε (5)
επόμενοι τα αναπληρωματικά μέλη του. 8.Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον δικαστικού αντιπροσώπου, που αναλαμβάνει
τα καθήκοντα του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής και τριμελούς Εφορευτικής
Επιτροπής που εκλέγεται από τη Συνέλευση.

9.Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να’ ναι και υποψήφιοι για το
Δ.Σ. ή την εξελεγκτική επιτροπή.
10.Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη,
ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την
έναρξη της ψηφοφορίας.
11.Μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν οι υποψήφιοι ή οι
διορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική
Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η
διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.
12. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και υπεύθυνη για
την εκδίκαση των είναι η εφορευτική επιτροπή
13.Μετά το πέρας της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό περί
της καταμέτρησης των ψήφων και της ανακήρυξης των επιτυχόντων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και περί του καθορισμού
της σειράς των αναπληρωματικών.
14.Η κλήρωση για την τελική κατάταξη των υποψηφίων σε περίπτωση ισοψηφιών,
πραγματοποιείται εκείνη την στιγμή, παρουσία του Προέδρου, των μελών της
εφορευτικής επιτροπής, του μέλους που έχει πλειοψηφήσει, καθώς και των μελών
που έχουν ισοψηφήσει.
15.Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται ακόμα και αν δεν είναι παρόντα τα
ισοψηφήσαντα μέλη. Η παρουσία του Προέδρου, των μελών της εφορευτικής
επιτροπής διαφυλάττουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.
16.Συντάσσετε το πρακτικό, υπογράφεται από τον Πρόεδρο, και τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής. καθώς και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και
παραδίδεται με όλα τα σχετικά της διεξαχθείσας εκλογής στον μέλος του Συνδέσμου
που πλειοψήφησε του απερχομένου με απόδειξη παραλαβής, με την υποχρέωση να το
παραδώσει στο νέο Δ.Σ
Άρθρα 25
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
1.

Πόροι του Συνδέσμου είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών του, οι
τακτικές συνδρομές των εν ενεργών και μη μελών του. Έσοδα από την
δημιουργία σχολών εκμάθησης νέων κριτών. Επίσης μηνιαίο ποσοστό
εισφοράς από τα επίσημα παιχνίδια μετά από πρόταση του Δ.Σ., και
έγκριση από την Γ.Σ

2.

Έκτακτες εισφορές οι οποίες καθορίζονται από το Δ.Σ., , πρόσοδοι
από τα περιουσιακά του στοιχεία, κάθε είδους δωρεές, πρόσοδοι από
χορηγούς χωρίς όρους και πώληση στοιχείων μη αναγκαίων,
λαχειοφόρος αγορά, διαφημίσεις, κρατικές επιχορηγήσεις καθώς και
κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

3.Απαγορεύονται δωρεές υπό όρους.
4.Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το
Σύνδεσμο για ένα χρόνο, διαγράφετε με απόφαση του Δ.Σ.. Προς επανάκτηση των
δικαιωμάτων του απαιτείται νέα εγγραφή και καταβολή των οφειλομένων.

5.Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται από το Δ.Σ. με απόφαση του. Η ετήσια
συνδρομή ορίζεται από τη Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
6.Τα έσοδα του Συνδέσμου χρησιμοποιούνται για πάγιες λειτουργικές ανάγκες ή
έκτακτες ανάγκες του Συνδέσμου, για αγορά πάγιου εξοπλισμού για τις ανάγκες των
μελών του, για ψυχαγωγικούς σκοπούς των μελών του .κ.τ.λ.

1.

Άρθρο 26

1, Ο Σύνδεσμος μπορεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας που δύναται να
δημιουργηθεί. Επίσης μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συνδέσμους και
ομοσπονδίες, παραμένει όμως πάντοτε διοικητικά και οικονομικά αυτοτελής και
αυτόνομος, χωρίς να επιτρέπεται η επέμβαση αυτών στη διοίκηση ή στην οικονομική
διαχείριση του Συνδέσμου.
Η Γ.Σ αποφασίζει ποία μέλη θα τον αντιπροσωπεύουν σε τυχόν δημιουργία
Ομοσπονδία κριτών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του θα περιέρχεται στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2.
Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν καθήκον να εργάζονται για την
ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να
απαιτήσουν την τήρηση του Καταστατικού.
3.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από δέκα (10) ο
Σύνδεσμος διαλύεται.
Άρθρο 27
.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Με πρόταση του Δ.Σ που εγκρίνεται και ψηφίζεται από την Γ.Σ συντάσσεται ο
εσωτερικός κανονισμός του Συνδέσμου που
1. Ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του καταστατικού, ειδικά για
την κατάρτιση των πινάκων τοπικών πρωταθλημάτων τη στελέχωσης των αγώνων
τους, την λειτουργία σχολών κριτών, την διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων,
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.τ.λ.
2. Ορίζει με ακρίβεια την μορφή, την οργάνωση στελέχωση και την δραστηριότητα
των διαφόρων επιτροπών του Συνδέσμου.
3. Ορίζει όλα τα ειδικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία του συνδέσμου, στην
«διαιτητική» κατάσταση των μελών του. (κριτήρια αξιολόγησης, περιορισμοί,
κωλύματα, ασυμβίβαστα κ.τ.λ.)
4. Στις πειθαρχικές ποινές σε σχέση με τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του
Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟ 28
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2725/99
Ο Σύνδεσμος κριτών Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.3057/2002 κάθε διάταξη του που

έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άνω νόμου καταργείται έστω και αν ρητά
δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 29
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, ψηφίστηκε κατ’
άρθρο, αφού τροποποιήθηκε το προηγούμενο, τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την
εγγραφή του Συνδέσμου στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Θήβας

ΑΤΑΛΑΝΤΗ – 8 Σεπτεμβρίου – 2018
Με τιμή
Για το Δ.Σ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

