ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Όπως

τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε

με βάση τις διατάξεις του

νόμου 2725/99-ΦΕΚ 121/17.6.99).
---------------------------ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδρα την
Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ :

Σκοπός του Σωματείου είναι η με την εξύψωση και

ανάπτυξη του ήθους των διαιτητών πετοσφαίρισης και η δια μέσω της
συστηματικής καλλιέργειας και ανάπτυξης της τεχνικής της διαιτησίας
πετοσφαίρισης προαγωγή του αθλητισμού καθώς και η μεταξύ των
διαιτητών - μελών του Συνδέσμου ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης
και συναδελφικότητας. Ειδικότερα μάλιστα σκοπός του Συνδέσμου είναι η
προάσπιση , προστασία και εξύψωση του λειτουργήματος της διαιτησίας
και του κύρους των διαιτητών - μελών του Συνδέσμου. Τέλος σκοπός
του Συνδέσμου είναι η εκπροσώπηση της διαιτησίας πετοσφαίρισης
ενώπιον κάθε αθλητικής αρχής ή φορέα.
ΜΕΣΑ : Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του
Συνδέσμου είναι :
Α/ 1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής δραστηριότητας για την
αρτιότερη

τεχνική κατάρτιση των μελών του Συνδέσμου μέσω της

διοργάνωσης σεμιναρίων, διαλέξεων , εκδόσεων ειδικών εντύπων.

2
2. Η δημιουργία σχολών διαιτησίας, η διενέργεια προαγωγικών
εξετάσεων διαιτητών τοπικών κατηγοριών και η κατάρτιση των σχετικών
πινάκων για την στελέχωση των αντίστοιχων αγώνων.
3. Η διάθεση και αξιοποίηση των διαιτητών - μελών του Συνδέσμου
για τη διεύθυνση αγώνων πετοσφαίρισης όλων των κατηγοριών, εντός
και εκτός της Ελλάδας.
4. Η ψυχαγωγία των μελών του Συνδέσμου με τη διοργάνωση
διαφόρων εκδηλώσεων (εορτών, χοροεσπερίδων, διαλέξεων κλπ.).
Β/ Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου με :
1. Διαρκή επαφή των μελών του στα πλαίσια της μεταφοράς των
ειδικών γνώσεων, εμπειριών και προβλημάτων προς επίλυση.
2. Συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών για
τεχνικά, θεσμικά ή άλλα ζητήματα, μελέτες, κλπ. θέματα διαιτησίας
πετοσφαίρισης.
Γ/ Η συνεργασία του Συνδέσμου με άλλους διαιτητικούς φορείς,
άλλους Συνδέσμους της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και η άμεση
συνεργασία

με

την

υπερκείμενη

του

αθλήματος

αρχή

Ελληνική

Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) και τοπικές της Ενώσεις. Τέλος η
συνεργασία με την Ομοσπονδία Διαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδος (Ο.Δ.Β.Ε.),
αλλά και κάθε άλλο φορέα του αθλήματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Δ/ Η καθιέρωση ηθικών αμοιβών στους διαιτητές-μέλη του
Συνδέσμου που διακρίνονται για το ήθος και τις διαιτητικές τους επιδόσεις.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ο Σύνδεσμος

ως σωματείο έχει διοικητική, οικονομική και

διαχειριστική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία. Η λειτουργία του διέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, της νομοθεσίας περί σωματείων
του Αστικού Κώδικα (άρθρα 78 επ.) και του νόμου 2725/1999.
Επέμβαση άλλου σωματείου , φυσικού ή νομικού προσώπου
ανεξαρτήτως είδους ή βαθμού, χωρίς αυτή να προβλέπεται από ρητή
διάταξη νόμου, στα εσωτερικά του σωματείου είναι ανεπίτρεπτη και
υποχρεωτικά απορριπτέα από την εκάστοτε διοίκηση του Συνδέσμου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
1/ Ως μέλος

του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε

έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
αρκεί να γνωρίζει

άριστα την ελληνική γλώσσα, διαθέτει τα υπό του

νόμου προβλεπόμενα προσόντα για την εγγραφή του ως μέλους
αθλητικού σωματείου και περαιτέρω :
α. Έχει αποφοιτήσει από σχολή διαιτησίας πετοσφαίρισης και είναι
κάτοχος του σχετικού διαιτητικού διπλώματος.
β.

Είναι

τουλάχιστον

απόφοιτος

Λυκείου

ή

άλλης

ισότιμα

αναγνωρισμένης σχολής.
2/ Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διάκριση (οικονομική ή άλλη)
μεταξύ των μελών του Συνδέσμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο
μετά από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου
μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε άτομα που έχουν
ιδιαίτερα διακριθεί για την προσφορά τους στο Σύνδεσμο, στην ελληνική
πετοσφαίριση ή στον αθλητισμό γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη στερούνται
δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε δύνανται να εκλέγονται
στα καταστατικά όργανα , αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις
υπόλοιπες εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
3/ Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου :
α. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
αδικήματα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β του
2725/99 ή όσοι έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα
αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

ν.
για
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γ. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα
πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ. Όποιος έχει καταδικαστεί με βάση τις διατάξεις περί «Φιλάθλου
Πνεύματος» σύμφωνα με το άρθρο 130 ν. 2725/99 και για όσο χρόνο
διαρκεί η τιμωρία.
ε. Περαιτέρω απαγορεύεται να είναι μέλη του Συνδέσμου τυχόν
υπάλληλοι αυτού (για όσο χρόνο διαρκεί η υπαλληλική σχέση) καθώς και
όσοι τυγχάνουν έμποροι ή διατηρούν οι ίδιοι, οι σύζυγοι, οι γονείς ή τα
παιδιά τους κατάστημα αθλητικών ειδών ή αντίστοιχα τυγχάνουν, οι ίδιοι
ή τα προαναφερόμενα συγγενικά τους πρόσωπα, μέτοχοι, εταίροι,
διαχειριστές κλπ. εμπορικών εταιρειών που σχετίζονται με εμπορία
αθλητικών ειδών, όσοι τυχόν συνάπτουν με το Σύνδεσμο σύμβαση έργου
ή παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας έναντι οικονομικού ανταλλάγματος ή
όσοι διατηρούν (οι ίδιοι και τα προαναφερόμενα συγγενικά τους
πρόσωπα) πρακτορεία προγνωστικών αγώνων πετοσφαίρισης (εάν στο
μέλλον υπάρξει τέτοια μορφή προγνωστικών αγώνων και στο άθλημα της
πετοσφαίρισης). Κατά τα λοιπά ισχύουν στο σύνολό τους οι συναφείς με
τις παραπάνω απαγορευτικές διατάξεις των άρθρων 6,7 και 44 παρ. 12
και 13 ν. 2725/99.
4/ Απαγορεύεται

σε διαιτητές - μέλη του Συνδέσμου να είναι

ταυτόχρονα μέλη , προπονητές, φυσιοθεραπευτές ή αθλητές, σωματείων
που διατηρούν τμήματα πετοσφαίρισης.
5/ Αθλητές πετοσφαίρισης μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του
Συνδέσμου και υπό τους - κατά τα λοιπά - καθοριζόμενους στο παρόν
όρους εγγραφής τους, μόνον αφότου παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος
μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα πετοσφαίρισης,
υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 ν. 2725/99.
6/ Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.
7/ Από διαδικαστική πλευρά,
Συνδέσμου απαιτείται :

για την εγγραφή

ως μέλους του
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α. Υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, στο
πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι καθοριζόμενες στις προηγούμενες
παραγράφους του παρόντος νόμιμες προϋποθέσεις. Η αίτηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δ.Σ. και να συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) ενεργών
μελών του Συνδέσμου.
β. Εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει
να παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από
της υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
παραπάνω προθεσμίας η έγκριση από μέρους του Δ.Σ. θεωρείται
αυτοδικαίως παρασχεθείσα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο

άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2725/99.
γ. Τα μέλη του Συνδέσμου, μετά πάροδο ενός (1) έτους από της
ημερομηνίας εγγραφής τους αποκτούν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
σε όλα τα καταστατικά όργανα του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 5ο.
1/

Όλα

τα μέλη του Συνδέσμου έχουν την υποχρέωση να

εργάζονται για την προαγωγή και ευόδωση των σωματειακών σκοπών
και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
2/ Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν εφάπαξ ποσό 2 ευρώ 500
δραχμών για δικαιώματα εγγραφής τους καθώς και ποσό 2 ευρώ 500 δρχ.
μηνιαίως για τακτική τους συνδρομή. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να
αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3/ Τα μέλη (πλην των επιτίμων) έχουν την υποχρέωση να
καταβάλουν

στο Σύνδεσμο

ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί των

ποσών των αποζημιώσεών τους (οδοιπορικά έξοδα) από τις εκ μέρους
τους

διαιτησίες

για

όλους

τους

αγώνες

εθνικών

και

τοπικών

πρωταθλημάτων, ως επίσης και των διαφόρων τουρνουά, στα οποία θα
ορίζονται

να διαιτητεύσουν από την Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών

(Ε.Ο.Δ) του ΣΥ.Δ.ΠΕ. Το παραπάνω ποσοστό μπορεί να αυξομειώνεται
κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
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Παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής και των παραπάνω
ποσοστών επί χρονικό διάστημα έξι (6) συνεχών μηνών συνεπάγεται
αποβολή και διαγραφή του μέλους από τα μητρώα του Συνδέσμου.
Για

το παραπάνω θέμα επιλαμβάνεται το Δ.Σ.,

το οποίο πριν

παραπέμψει το υπό διαγραφή μέλος στην αρμόδια Γενική Συνέλευση
οφείλει προηγούμενα να ειδοποιήσει εγγράφως το μέλος, ένα (1)
τουλάχιστον

μήνα πριν την παραπομπή του, προκειμένου αυτό να

τακτοποιηθεί οικονομικά.
4/ Όλα τα μέλη του Συνδέσμου (εφόσον εκπληρώνουν όλες τις
έναντι του σωματείου οικονομικές τους υποχρεώσεις) έχουν δικαίωμα:
α. Να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
β. Να συμμετέχουν σε όλα τα καταστατικά όργανα του Συνδέσμου
έχοντας το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αυτά.
γ. Να αποχωρούν οποτεδήποτε θέλουν από τον Σύνδεσμο, μετά
από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. για εκούσια διαγραφή τους.
ΑΡΘΡΟ 6ο
1/ Κάθε μέλος που η δραστηριότητα

του αντιστρατεύεται τους

σωματειακούς σκοπούς ή παρεμποδίζει το έργο των καταστατικών του
οργάνων ή τέλος δυσφημεί με τη συμπεριφορά του το κύρος του
Συνδέσμου, της διαιτησίας και του αθλήματος γενικότερα, υποπίπτει σε
πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο

(ανάλογα με τη βαρύτητα της

πράξεως ή παραλείψεως) και μετά από προηγούμενη, πάντοτε, απολογία
του εγκαλουμένου μέλους προβλέπονται οι ακόλουθες ποινές:
α. Γραπτή επίπληξη.
β. Προσωρινή αποβολή του
Συνδέσμου, ειδικά δε του δικαιώματος

από όλες τις εκδηλώσεις του
να συμπεριλαμβάνεται στους

σχετικά καταρτιζόμενους πίνακες και να διαιτητεύει τους αντίστοιχους
αγώνες, διαρκείας , της παραπάνω ποινής, μέχρις ενός (1) έτους.
γ. Οριστική αποβολή και διαγραφή του μέλους από τα μητρώα του
Συνδέσμου.
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2/ Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου υπό στοιχεία (α) και
(β) επιβάλλονται από το Δ. Σ. στο οποίο

προηγουμένως καλείται

εγγράφως να απολογηθεί. Αντίθετα η ποινή της οριστικής διαγραφής
επιβάλλεται μόνον από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μετά από την
προς αυτή παραπομπή του θέματος εκ μέρους του Δ.Σ., σύμφωνα
όσα ειδικότερα στην παράγραφο

6 του άρθρου

με

19, του παρόντος,

ορίζονται. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να υποβάλει
προς τη Γενική Συνέλευση όλα τα στοιχεία της παραπομπής του υπό
διαγραφή μέλους.
3/

Το

Δ.Σ.

του

Συνδέσμου

επιλαμβάνεται

παραπτώματος οιουδήποτε μέλους είτε αυτεπάγγελτα

είτε

πειθαρχικού
μετά από

έγγραφη καταγγελία οιουδήποτε τρίτου προσώπου ή μέλους του
Συνδέσμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥ.Δ.ΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι παρακάτω :
α. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών του.
β. Η μηνιαία εισφορά των μελών του.
γ. Τα ποσοστά από τις αποζημιώσεις (οδοιπορικά έξοδα ) των
διαιτητών

- μελών του από τις εκ μέρους του διαιτησίες αγώνων

πετοσφαίρισης.
δ. Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις
καθώς και οι επιχορηγήσεις για τη δραστηριότητα του Συνδέσμου, εκ
μέρους είτε της Πολιτείας (Υπουργείο Αθλητισμού, Γ.Γ.Α., τοπική
αυτοδιοίκηση) είτε των υπερκείμενων του αθλήματος αρχών (Ε.Ο.ΠΕ.,
Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. , Ο.Δ.Β.Ε. κλπ.).
ε. Τα εισοδήματα

από την εκμετάλλευση τυχόν ακίνητης

περιουσίας του Συνδέσμου (π.χ. εκμίσθωση κλπ.).
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στ. Τα έσοδα από δημιουργία σχολών εκμάθησης διαιτησίας, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2725/99.
ζ. Τα έσοδα από τυχόν συμβάσεις

χορηγίας ή διαφήμισης τις

οποίες το Δ.Σ. του Συνδέσμου μπορεί να συνάπτει με τρίτα, φυσικά ή
νομικά, πρόσωπα προς εξοικονόμηση εσόδων για την ανάπτυξη

της

δραστηριότητάς του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 4 του ν.
2725/99.
ΑΡΘΡΟ 8ο.
ΒΙΒΛΙΑ.
1/ Ο Σύνδεσμος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :
α. Μητρώο Μελών. Σε αυτό καταγράφονται με πλήρη ατομικά
στοιχεία

και κατ’ αλφαβητική σειρά όλα τα μέλη του Συνδέσμου με

ονοματεπώνυμο,

διεύθυνση,

τηλέφωνα,

επάγγελμα,

ημερομηνία

εγγραφής ή διαγραφής τους, κατά περίπτωση.
β. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
δ. Εσόδων και Εξόδων (βιβλίο ταμείου).
ε. Περιουσιακών Στοιχείων. Σε αυτό καταγράφονται αναλυτικά όλα
τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) του Συνδέσμου καθώς και τα
στοιχεία της κτήσης τους.
στ. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
2/ Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία , εάν
αυτό κριθεί σκόπιμο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του.
Τα παραπάνω δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή αν
υπάρχει δυνατότητα μηχανογράφησης και πάντα σύμφωνα με την κειμένη
νομοθεσία.
Όλα τα χειρόγραφα βιβλία του Συνδέσμου πρέπει, πριν από την
κάθε χρήση τους, να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα

από τους

Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αλλά και από οποιαδήποτε, άλλη
διοικητική αρχή, προβλέπει ο νόμος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.
ΑΡΘΡΟ 9ο.
Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται στις σχέσεις του με τις λοιπές
αθλητικές, αλλά και όλες τις διοικητικές και δικαστικές αρχές καθώς επίσης
και στις σχέσεις του με οποιοδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό) πρόσωπο
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., με ή και χωρίς την σύμπραξη και του Γεν.
Γραμματέα.
Με αποφάσεις του Δ.Σ.
του Δ.Σ.

και όποτε κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον Πρόεδρο

καθορίζεται η κατά περίπτωση ειδικής μορφής εξουσιοδότηση

των παραπάνω προσώπων σε σχέση με ειδικότερους χειρισμούς που
τυχόν, απαιτούνται στα πλαίσια της ως άνω αντιπροσώπευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1/ Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ,
το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραμματέα , τον Ταμία και τρεις συμβούλους που εκλέγονται για διετή
θητεία από τα μέλη του Συνδέσμου με μυστική και δια ψηφοδελτίων
ψηφοφορία.
2/ Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των τριών
(3) συνεχόμενων συνεδριάσεων ή πέραν των έξι (6) διακεκομμένων ,
εντός ενός εξαμήνου, εκπίπτει του αξιώματος του, μετά από σχετική
απόφαση του Δ.Σ. αντικαθιστάμενο από τον πρώτο αναπληρωματικό.
3/ Εάν ο αριθμός των μελών εκάστου Δ.Σ μειωθεί πέραν

του

συνολικού αριθμού των πέντε (5) τακτικών μελών του και δεν υπάρχουν
αναπληρωματικοί σύμβουλοι, τότε οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου
μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο

Πρωτοδικείο για διορισμό νέας
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προσωρινής διοίκησης προκειμένου αυτή να προκηρύξει αρχαιρεσίες για
εκλογή νέου Δ.Σ.
4/ Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Συνδέσμου να συνάπτει συμβάσεις
εργασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, προμηθειών και
οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του
Δ.Σ., τις συζύγους, τα παιδιά ή τους γονείς μελών Δ.Σ. ή με νομικά
πρόσωπα στα οποία, δι’ οιουδήποτε τρόπου , συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ.
ή τα προαναφερόμενα συγγενικά τους πρόσωπα.

Η παράβαση της

παραπάνω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που
έλαβαν την σχετική απόφαση από το αξίωμά τους.
5/ Ουδεμίας αποζημιώσεως δικαιούνται τα μέλη του Δ.Σ. για την
προς το Σύνδεσμο παροχή των υπηρεσιών τους. Επιτρέπεται όμως η
καταβολή εξόδων με σχετικά παραστατικά (αποδείξεις) λόγω κίνησης,
διαμονής και διατροφής σε τυχόν μεταβάσεις σχετικά εξουσιοδοτημένων
μελών του Δ.Σ εκτός έδρας του Συνδέσμου (ειδικότερα εκτός ορίων
νομού

Αττικής

)

για

διεκπεραίωση

υποθέσεων

του

Συνδέσμου

(παρακολούθηση ειδικών και σημαντικού ενδιαφέροντος διαιτητικών ή
άλλων, εκδηλώσεων , που αφορούν στο άθλημα της πετοσφαίρισης,
σεμινάρια, συνέδρια συναντήσεις μεταξύ διαιτητικών φορέων κλπ.).
Τέλος επιτρέπονται ταμειακές διευκολύνσεις από μέλη του Δ.Σ. προς το
Ταμείο του Συνδέσμου προς διεκπεραίωση

επειγουσών οικονομικών

υποθέσεων και υπό τον όρο της άτοκης επιστροφής τους.
ΑΡΘΡΟ 11ο.
1/ Το αργότερο

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τα μέλη που εξελέγησαν για το Δ.Σ. του
Συνδέσμου συνέρχονται σε σώμα με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος
συμβούλου και αναδεικνύουν εξ αυτών το νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. καθώς
επίσης τον Αντιπρόεδρο , τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία

του

Συνδέσμου.
2/ Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στους σκοπούς και τη δραστηριότητα του Συνδέσμου, εκτός
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αυτών

που

ανάγονται

στην

αποκλειστική

αρμοδιότητα

της

Γεν.

Συνέλευσης. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνεται
και η εκ μέρους του επιλογή και γνωστοποίηση εκείνων των μελών του
Συνδέσμου

οι οποίοι θα τον εκπροσωπούν σε διάφορα όργανα

ή

επιτροπές άλλων φορέων του αθλήματος (Ε.Ο.ΠΕ, Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.,
Ο.Δ.Β.Ε. κλπ) υπό τη ρητή επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 22
παρ. 2 του παρόντος σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.
9 του ν. 2725/99.
3/ Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 15νθήμερο, έκτακτα δε εφόσον
τούτο κριθεί αναγκαίο,

ή εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4)

τουλάχιστον, εκ των μελών του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία
παρευρισκομένων τεσσάρων (4)

, τουλάχιστον, μελών του.

Οι

αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, καταχωρούνται δε στα
πρακτικά.
Σε

περίπτωση

ψηφοφορία

ισοψηφίας

επί

γενομένης

ψηφοφορίας,

η

επαναλαμβάνεται και σε δεύτερη , παρόμοια, περίπτωση

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε ψηφοφορία είναι ονομαστική
και μυστική μόνον επί προσωπικών ζητημάτων ή όποτε ζητηθεί αυτό από
τρία (3) μέλη του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 12ο.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ .
1/ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μόνος του ή και με την σύμπραξη του Γεν.
Γραμματέα εκπροσωπεί και παρίσταται για λογαριασμό του Συνδέσμου
ενώπιον κάθε δικαστικής , διοικητικής, αθλητικής ή άλλης αρχής και
ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
2/ Συγκαλεί και προΐσταται του Δ.Σ. συνυπογράφει με το Γεν.
Γραμματέα τα πρακτικά, τα πάσης φύσεως άλλα έγγραφα, συνυπογράφει
με τον

ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα άλλα αξιόγραφα και

γενικότερα επιμελείται της εφαρμογής του Καταστατικού και των
εσωτερικών

κανονισμών

του

Συνδέσμου.

Αναλαμβάνει

κάθε

πρωτοβουλία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Συνδέσμου και
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την ευόδωση των σωματειακών σκοπών σε επείγουσες περιπτώσεις και
χωρίς προηγούμενη
έκπτωσης

ή

απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης ,

οποιουδήποτε

άλλου

κωλύματός

του

ο

Πρόεδρος

αντικαθίσταται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, από τον
Αντιπρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 13ο.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος , αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (απόντα ή
κωλυόμενο) σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.
ΑΡΘΡΟ 14ο.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
Ο Γεν. Γραμματέας, μαζί με τον Πρόεδρο, εκπροσωπεί και
παρίσταται

για λογαριασμό

του Συνδέσμου ενώπιον κάθε τρίτου,

φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικά και
εξώδικα.

Είναι εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συντάσσει και συνυπογράφει με τον
πρόεδρο τα πρακτικά και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Επιμελείται της
διεξαγωγής της αλληλογραφίας, τηρεί τα μητρώα μελών και φυλάσσει την
σφραγίδα του Συνδέσμου. Προΐσταται διοικητικά του προσωπικού του
Συνδέσμου.
Τον Γεν. Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα
καθήκοντά του μέλος του Δ.Σ., στο οποίο το Δ.Σ. με απόφασή του
αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ.
1/

Ο

Ταμίας

ενεργεί

τις

εισπράξεις

και

τις

πληρωμές,

συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τα αξιόγραφα,
καταθέτει επ’ ονόματι του Συνδέσμου τα χρήματα του ταμείου σε
τραπεζικό λογαριασμό, με εξαίρεση ορισμένο ποσό, το οποίο και

13
καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. και το οποίο

διαθέτει για κάλυψη

τρεχουσών οικονομικών αναγκών.
2/ Είναι υπεύθυνος για τη θεώρηση, τήρηση και χρήση όλων των
προβλεπομένων λογιστικών βιβλίων και για όλη την οικονομική διαχείριση
του Συνδέσμου. Όλα τα οικονομικού περιεχομένου έγγραφα του
Συνδέσμου πρέπει οπωσδήποτε να συνυπογράφονται από τον ταμία
(εντάλματα, επιταγές κλπ.) . Προΐσταται της Οικονομικής Επιτροπής του
Συνδέσμου (εάν και εφόσον αυτή υφίσταται) και εισηγείται προς το Δ.Σ.
τα μέτρα για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου από πλευράς
οικονομικής διαχείρισης.
3/ Ο Ταμίας κάθε τρίμηνο, αλλά και οποτεδήποτε κάτι τέτοιο του
ζητηθεί από το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να δίδει λεπτομερή απολογισμό
της εκ μέρους του διαχείρισης του ταμείου. Τέλος ο ταμίας συντάσσει τον
ετήσιο απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους τον
οποίο και συνυποβάλλει με το λοιπό Δ.Σ. προς έγκριση ενώπιον της Γεν.
Συνέλευσης, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ.
1/ Η Εξελεγκτική Επιτροπή διεξάγει σε ετήσια βάση τον έλεγχο
της οικονομικής διαχείρισης και υποβάλλει την έκθεσή της στη

Γεν.

Συνέλευση.
Απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη
και εκλέγεται για διετή θητεία μαζί με το Δ.Σ. από τη Γεν. Συνέλευση των
μελών του Συνδέσμου. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν
επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ., ή να συγγενεύουν με
αυτά , μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.
2/ Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται ο πλειοψηφήσας
κατά τις αρχαιρεσίες εκ των μελών της. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, εκτός των άλλων, προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων του
Συνδέσμου μαζί με τα λοιπά μέλη της Επιτροπής και συνυπογράφει μαζί
τους τις σχετικές εκθέσεις προς τη Γεν. Συνέλευση.

14
3/ Οι αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής

λαμβάνονται με

απόλυτη πλειοψηφία, βρίσκεται δε σε απαρτία παρισταμένων δύο (2)
τουλάχιστον, μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου. Μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν
μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να θέτει

στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα στοιχεία της διαχείρισης
που θα του ζητηθούν.
ΑΡΘΡΟ 17ο.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση κατά
την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, μεταξύ των μελών

του

Συνδέσμου. Απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έχει δε ως καθήκον της τη
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Της Εφορευτικής Επιτροπής Προεδρεύει

Δικαστικός

Αντιπρόσωπος,

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 43 παρ. 8 και 24 παρ. 1,2
και 3 του ν. 2725/99.
ΑΡΘΡΟ 18ο.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
1/ Οι εκλογές προκηρύσσονται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου,
σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Διενεργούνται κάθε δύο (2) χρόνια
και σε αυτές εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και δια ψηφοδελτίων το
νέο Δ.Σ. και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου από την προς
τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.
2/ Υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν στο απερχόμενο Δ.Σ. μέχρι
και πέντε (5) ημέρες , πριν την ημερομηνία των εκλογών. Η εκλογή
διεξάγεται με ενιαία , ομοιόμορφα, ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται
τα ονόματα όλων των υποψηφίων, χωριστά για τα μέλη του Δ.Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το απερχόμενο Δ.Σ είναι υποχρεωμένο

να

εκτυπώσει τα ψηφοδέλτια δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την
ψηφοφορία σε αριθμό που να καλύπτει τις ανάγκες της.
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3/ Στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται εγγραφές ή διαγραφές
ονομάτων. Η ψηφοφορία διαρκεί μία μόνον ημέρα και κατά τις
απογευματινές ώρες. Για την εκλογή των μελών
κάθε ψηφοδέλτιο

μέχρι επτά (7)

του Δ.Σ. τίθενται σε

σταυροί προτιμήσεως και για την

εξελεγκτική επιτροπή μέχρι τρεις (3) σταυροί. Οι επτά (7) πρώτοι εκ των
υποψηφίων σε σταυρούς προτιμήσεως εκλέγονται ως τακτικά μέλη του
Δ.Σ. και οι υπόλοιποι τέσσερις (4) κατά σειρά ψήφων, εκλέγονται ως
αναπληρωματικά μέλη για το Δ.Σ.

Ανάλογα

εκλέγονται και οι τρεις

πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι υπόλοιποι, κατά σειρά
ψήφων, δύο (2) αποτελούν τα αναπληρωματικά της μέλη. Σε περίπτωση
ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.
4/

Αντίγραφο του πίνακα υποψηφίων μαζί με τα ψηφοδέλτια

παραδίδεται από το απερχόμενο Δ.Σ. στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία
και διενεργεί τις εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της
ψηφοφορίας διενεργεί τη διαλογή, σύμφωνα με τα στην προηγούμενη
παράγραφο οριζόμενα. Περί της ψηφοφορίας , διαλογής και ανακηρύξεως
των επιτυχόντων συντάσσεται πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από
την

Εφορευτική

Επιτροπή,

παραδίδεται

δε

εις

χείρας

του

πλειοψηφήσαντος για το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ο.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
1/ Η Γεν. Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και
αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και από το
παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.
Αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα , το οποίο υπάγεται
κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά θα υπαχθεί στην κρίση
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της, μετά από απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που την
απαρτίζουν , οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.
Η Γεν. Συνέλευση
όργανα

ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα

του Συνδέσμου. Η Γεν. Συνέλευση έχει την αποκλειστική

αρμοδιότητα :
α. Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.

μετά από

εισήγηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του
ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ.

από κάθε

ευθύνη.
γ. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση
αρχαιρεσιών.
δ. Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
στ. Να αποφασίζει τη διαγραφή μέλους ως πειθαρχική ποινή.
ζ. Να εκλέγει από τους μη εν ενεργεία διαιτητές - μέλη του ΣΥΔΠΕ,
αυτούς οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι , προκειμένου να στελεχώσουν το
εκάστοτε
(Ο.Δ.Β.Ε.).

Δ.Σ. της

υπερκείμενης αρχής διαιτησίας

πετοσφαίρισης

Στη συγκεκριμένη περίπτωση για την εκλογή απαιτείται η

απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των παρόντων μελών.
η. Να αποφασίζει την αύξηση ή μείωση των χρηματικών ποσών
που αφορούν τόσο στις μηνιαίες συνδρομές , όσο και στα ποσοστά
των αποζημιώσεων

που οφείλουν οι διαιτητές - μέλη

επί

να καταβάλλουν

στο Ταμείο του Συνδέσμου.
θ. Να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Συνδέσμου.
2/ Με την έναρξη των εργασιών της η Γεν. Συνέλευση εκλέγει από
τα μέλη της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα των εργασιών της.
Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Γραμματέας της
Γεν. Συνέλευσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση του χεριού, σε
περίπτωση

δε

αμφισβήτησης

του

αποτελέσματος

διενεργείται
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καταμέτρηση. Για προσωπικά

και μόνον θέματα (π.χ. μομφή κατά

μέλους) διενεργείται μυστική ψηφοφορία μετά από σχετική απόφαση της
Γεν. Συνέλευσης.
Απόφαση ή ψήφισμα με έννοια μομφής κατά μέλους απαιτεί
πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων
εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται στο νόμο ή στο παρόν
3/ Κάθε χρόνο συγκαλείται μία ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση εντός
του μηνός Μαΐου και μόνον αυτή κρίνει τον οικονομικό απολογισμό της
προηγούμενης χρήσης.
Η τακτική Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο έχει
επιπρόσθετα το έργο της εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής
διενέργειας

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου

και της

Διοικητικού

Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου.
Η εκάστοτε τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. το
οποίο υποχρεούται να την προκηρύξει είκοσι (20) , τουλάχιστον, ημέρες
πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση που υποχρεωτικά πρέπει να
υπογράφεται από τους Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα και επιπλέον να
καθορίζει ρητά :
α. Τον τόπο διεξαγωγής της , β. τον χρόνο διεξαγωγής της και γ.
επακριβώς

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επιπρόσθετα

η

πρόσκληση για Γεν. Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να δημοσιεύεται σε
μία, τουλάχιστον, αθλητική εφημερίδα της Αττικής δεκαπέντε (15) ημέρες
πριν

τη διεξαγωγή της. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη

της Γεν.

Συνέλευσης το Δ.Σ. ανακοινώνει κατάλογο των μελών του Συνδέσμου
που όντας ταμειακώς εντάξει έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες
της Γεν. Συνέλευσης καθώς και εκείνων των μελών που δεν έχουν
εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Μέλος του Συνδέσμου που δεν έχει προηγουμένως εκπληρώσει
όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Συνδέσμου στερείται
του δικαιώματος συμμετοχής σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση.
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Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία παρισταμένων των μισών,
πλέον ενός, (50% + 1) των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδέσμου. Σε
περίπτωση

μη

επίτευξης

απαρτίας

κατά

την

προκαθορισμένη

ημεροχρονολογία διεξαγωγής της η Γεν. Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου
και χωρίς νέα πρόσκληση μετά από μία (1) ημέρα στον ίδιο τόπο, κατά
τον ίδιο χρόνο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική
Συνέλευση

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού

παρισταμένων μελών.
Προκειμένου περί διαλύσεως του Σωματείου ή τροποποιήσεως του
Καταστατικού

η ειδικά προς τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των μισών πλέον ενός (50%+1) των
εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, αποφασίζει δε με ειδική πλειοψηφία
των 3/4 των παρόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 99 του

Αστικού Κώδικα.
4/ ΕΚΤΑΚΤΕΣ

Γενικές Συνελεύσεις

συγκαλούνται με απόφαση

του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του Συνδέσμου και
μόνον για σοβαρά θέματα (π.χ.
Ο.Δ.Β.Ε. κλπ).

εκλογή υποψηφίων για το Δ.Σ. της

Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ.

ή κωλυσιεργίας

προκειμένου να συγκαλέσει την έκτακτη Γεν. Συνέλευση τα μέλη που
ζήτησαν την σύγκλησή της μπορούν να ζητήσουν την προβλεπομένη
ειδικά προς τούτο δικαστική συνδρομή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 96 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα. Η έκτακτη Γεν. Συνέλευση
προκηρύσσεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής της. Στην περίπτωση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης δεν είναι
αναγκαία η δημοσίευση της πρόσκλησης σε εφημερίδες.
5/ Όταν λόγω του προχωρημένου της ώρας καθίσταται δυσχερής
η περάτωση της συζήτησης επί θέματος περιλαμβανομένου στην
ημερήσια διάταξη η Γεν. Συνέλευση , κατόπιν προτάσεως μελών ή του
Προέδρου των εργασιών της, μπορεί να αποφασίζει την διακοπή και
συνέχιση των εργασιών της το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες . Στην
περίπτωση

αυτή

οι

εργασίες

της

Γεν.

Συνέλευσης

λογίζονται
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περαιωθείσες μέχρις εξαντλήσεως των θεμάτων που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία η Γεν.
Συνέλευση αποφασίσει την αναβολή συζήτησης θέματος σε μελλοντική
Γενική Συνέλευση.
6/ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ : Η Γεν. Συνέλευση

του Συνδέσμου

είναι η μόνη αρμόδια να επιβάλει την ποινή της οριστικής διαγραφής και
της αποβολής μέλους από το Σύνδεσμο. Για τη διαγραφή μέλους είναι
αρμόδια να αποφασίσει οποιαδήποτε Γεν. Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη)
αρκεί το θέμα της διαγραφής να περιλαμβάνεται στα θέματα ημερήσιας
διάταξης. Σχετικά αποφασίζει το Δ.Σ. του Συνδέσμου που επιμελείται της
όλης διαδικασίας παραπομπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5
του παρόντος. Το εγκαλούμενο μέλος πρέπει να απολογηθεί προς τη
Γεν. Συνέλευση, χρησιμοποιώντας

προς τούτο κάθε νόμιμο και

πρόσφορο μέσο. Αν το υπό διαγραφή μέλος δεν παρουσιαστεί
προκειμένου να απολογηθεί (αν και εγγράφως υπό του Δ.Σ. προσκληθέν)
η τυχόν επιβληθησομένη ποινή της διαγραφής του λαμβάνεται και ερήμην
του. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση περί διαγραφής

μέλους

είναι

απαραίτητη η πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΛΥΣΗ.
ΑΡΘΡΟ 20ο.
Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει εξωτερικά την
επωνυμία

του

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Σωματείου,

δηλαδή

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

(ΣΥ.Δ.ΠΕ.) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

και το έτος ιδρύσεώς του, στο κέντρο δε φέρει σχετική σχηματική
παράσταση, σφυρίχτρα, φιλέ και μπάλα. Η σφραγίδα τίθεται
εξερχόμενο

σε κάθε

από τον Σύνδεσμο έγγραφο, αποτελεί δε τη μοναδική

απόδειξη της γνησιότητάς του.
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ΑΡΘΡΟ 21ο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
Με πρόταση του Δ.Σ. που εγκρίνει και ψηφίζει η Γεν. Συνέλευση
καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συνδέσμου, ο οποίος

και

δύναται να :
α. Ρυθμίζει τις λεπτομέρειες

εφαρμογής των διατάξεων

του

παρόντος Καταστατικού, ειδικά δε τα περί κατάρτισης πινάκων τοπικών
πρωταθλημάτων, της στελέχωσης των αγώνων

αυτών, της λειτουργίας

σχολών διαιτησίας, της διενέργειας προαγωγικών εξετάσεων, σεμιναρίων
κλπ.
β. Καθορίζει με ακρίβεια

τη μορφή, οργάνωση, στελέχωση και

δραστηριότητα των διαφόρων επιτροπών του Συνδέσμου, σύμφωνα

με

τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 2725/99.
γ. καθορίζει

όλα τα ειδικά θέματα που αφορούν στην λειτουργία

του Συνδέσμου, στη διαιτητική κατάσταση των μελών του (κριτήρια
αξιολόγησης, περιορισμοί, κωλύματα, ασυμβίβαστα κλπ.).
δ. Καθορίζει τις πειθαρχικές ποινές σε σχέση με την εκ μέρους των
διαιτητών - μελών τυχόν πλημμελή διεύθυνση αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 22ο.
1/ Στο Σύνδεσμο

δύνανται να συγκροτηθούν από του Δ.Σ και να

λειτουργήσουν επιτροπές , των οποίων οι αρμοδιότητες , η δικαιοδοσία
και ο τρόπος λειτουργίας ειδικότερα καθορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισμό. Ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι επιτροπές
αυτές είναι : οικονομική επιτροπή, πειθαρχική επιτροπή, επιτροπή
κατάρτισης πινάκων και ορισμού κλπ.).
Το Δ.Σ. για την πλέον εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου μπορεί
να προβλέπει και άλλες επιτροπές στον εσωτερικό Κανονισμό.
2/ Το Δ.Σ. διορίζει από τα μέλη του Συνδέσμου (μετά από πρόταση
των σχετικών επιτροπών, όπου αυτές προβλέπονται και υπάρχουν)
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αυτούς

οι οποίοι

θα στελεχώσουν

αντίστοιχα όργανα

αθλητικών

ενώσεων σωματείων ή υπερκείμενων του αθλήματος φορέων (Ε.Ο.ΠΕ,
Ε.Σ.Π.Α.Α.Α) υπό τους προβλεπόμενους

όρους του άρθρου 44 παρ. 8

του ν. 2725/99.
3/ Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης
διεξάγονται στο μέλλον με συμμετοχή ανωνύμων αθλητικών εταιρειών ως
αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στις εκλογές της υπερκείμενης
λειτουργήματος αρχής (Ομοσπονδίας

του

Διαιτητών Βόλλεϋ Ελλάδας -

Ο.Δ.Β.Ε) θα εκλέγονται μόνον μη εν ενεργεία διαιτητές του Συνδέσμου και
μάλιστα από τους λοιπούς, μη εν ενεργεία, διαιτητές αυτού, σε ειδικά
προς τούτο συγκαλούμενη Γεν. Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 43 παρ. 9 του ν. 2725/99 . Μέχρι τότε οι αντιπρόσωποι του
Συνδέσμου στις εκλογές της Ο.Δ.Β.Ε. θα επιλέγονται από το Δ.Σ.
4/ Διαιτητές, μέλη του Συνδέσμου δύνανται, μετά από σχετική
αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό
κανονισμό

να διευθύνουν και αγώνες αμειβόμενης διαιτησίας, σε

περίπτωση που ανωτέρω θεσμός εισαχθεί και στη διαιτησία

της

πετοσφαίρισης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 47 και 48 του ν.
2725/99.
ΑΡΘΡΟ 23ο.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του, μετά το
στάδιο της εκκαθαρίσεως, περιέρχεται στη Γ.Γ.Α. (Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού ) για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του ν. 2725/99.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Σε κάθε περίπτωση

ασάφεια του παρόντος Καταστατικού καθώς

επίσης σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν αποφασίζει
το Δ.Σ. του Συνδέσμου στα πλαίσια της κειμένης νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 25ο ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ.
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Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 25 , συνολικά, άρθρα
αποτελεί προϊόν της τροποποίησης και εναρμόνισής του στις διατάξεις
του νόμου

2725/99 (Φ.Ε.Κ.

121/1796-99)

που έγινε

στη Γενική

Συνέλευση της 2/11/1999 των μελών του Συνδέσμου και θα ισχύσει ως
νέο καταστατικό του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Αθηνών και
Ανατολικής Αττικής μετά τη νόμιμη δημοσίευσή

του

στα βιβλία

σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 2/11/1999
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΠΕ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΔΠΕ

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΚΟΥΛΗΣ

Γ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ

