
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΩΝ 

 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ίδπςζη – Επωνςμία  

Ιδξχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία 

«ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΔΛΔΦΩΝ», κε ην 

αθξσλχκην Π.Σ.Α.Ο.Σ. Σε μελφγισζζα θείκελα ε επσλπκία απνδίδεηαη σο «PANHELLENIC 

ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS AND MANAGERS» (PASEM). Φξεζηκνπνηεί θπθιηθή 

ζθξαγίδα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε επσλπκία (ειιεληθά θαη αγγιηθά) ηεο εηαηξίαο, ε έδξα θαη ν 

ρξφλνο ίδξπζεο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Έδπα 

Έδξα ηνπ Σσκαηείνπ νξίδεηαη ε Αζήλα, Σνισκνχ 12, Τ.Κ.: 10683. Τν Σσκαηείν κπνξεί λα ηδξχεη 

παξαξηήκαηα θαη ζε άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, εθηφο Αζελψλ, θαζψο θαη ζην εμσηεξηθφ, κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

κοποί 

Σθνπνί ηνπ Σσκαηείνπ είλαη: 

1. Αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αζιεηηθνχ νηθνλνκνιφγνπ θαη  ζηειερψλ  

ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

2. Πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζηα νηθνλνκηθά θαη ηε δηνίθεζε ηνπ 

αζιεηηζκνχ. 

3. Πξναγσγή επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αληαιιαγψλ κε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη άιισλ ρσξψλ θαζψο θαη αλάπηπμε δηθηχνπ αληαιιαγήο επηζηεκνληθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ αζιεηηθφ νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ ηνκέα. 

4. Σε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ,  νξγάλσζε 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νηθνλνκηθά θαη ηε δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 

5. Οξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ, φπσο ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ, εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ 

θαη νκηιηψλ. 

6. Έθδνζε πεξηνδηθψλ εληχπσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ, φπσο κνλνγξαθίεο, βηβιία, 

θιπ. 

7. Οξγάλσζε βξαρπρξφλησλ ή/θαη καθξνρξφλησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο 

ζε αζιεηηθά νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. 

8. Καζηέξσζε ππνηξνθηψλ θαη εηδηθψλ βξαβείσλ, πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ έξεπλα ζηα νηθνλνκηθά 

θαη ηε δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 

9. Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη  ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπλαθείο θιάδνπο, φπσο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο αλαςπρήο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 

Οη παξαπάλσ ζθνπνί δχλαηαη λα επηηεπρζνχλ θαη κε ηα παξαθάησ κέζα: 

 

1. Γλσκνδφηεζε επί ζεκάησλ ηνπ αζιεηηζκνχ, αλαδεηθλχνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή 

ηνπο δηάζηαζε. 

2. Σπκκεηνρή ζε επηηξνπέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη άιισλ ζπλαθψλ 

Υπνπξγείσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη νξγαλσηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

θάζε αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Σπκκεηνρή ζε λνκαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο επηηξνπέο, πνπ άπηνληαη ηνπ αζιεηηζκνχ, κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηνπο δηάζηαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Μέλη 

Τα κέιε ηνπ ΠΣΑΟΣ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη επίηηκα. 

Δηδηθφηεξα: 

1) Ωο ηαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ (α) θπζηθά πξφζσπα θαη (β) λνκηθά πξφζσπα. Δίζνδνο 

λέσλ κειψλ ζην Σσκαηείν είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. πνπ απνθαζίδεη κε απαξηία θαη 
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πιεηνςεθία. Η απφθαζε ηνπ Γ.Σ. πξνζδηνξίδεη θάζε θνξά θαη ηηο ζπλζήθεο εηζφδνπ λέσλ κειψλ 

(πνζφ εηζθνξάο θιπ). Τα λέα κέιε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα: 

1. Να είλαη κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. 

2. Να έρνπλ άδεηα εμάζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

εθάζηνηε δηαηάμεηο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. 

3. Να είλαη απφθνηηνη κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζρνιψλ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή λα έρνπλ 

θαηαξηηζηεί ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο αζιεηηθήο νηθνλνκίαο ή δηνίθεζεο. 

4. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απνδεδεηγκέλεο ζηειερηαθήο εκπεηξίαο ζε ζπλαθείο 

κε ηνλ αζιεηηζκφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

5. Να έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηνπ αζιεηηζκνχ. 

6. Να έρνπλ εθπνλήζεη έξεπλα ζε ζέκαηα αζιεηηθήο νηθνλνκίαο.  

7. Να είλαη Φνηηεηέο θαη Σπνπδαζηέο Οηθνλνκηθήο Καηεχζπλζεο ή λα έρνπλ δηδαρζεί 

καζήκαηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ Σπλδέζκνπ, φπσο αζιεηηθή νηθνλνκία ή 

αζιεηηθή νξγάλσζε ή αζιεηηθή δηνίθεζε. 

 

 

2) Ωο επίηηκα κέιε εγγξάθνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, αιιά πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

ΠΣΑΟΣ. Τα επίηηκα κέιε δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη θαη απαιιάζζνληαη ηεο 

ζπλδξνκήο. 

 

Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε παξαίηεζε ηνπ, ε νπνία δίλεηαη ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. θαη ε νπνία απεπζχλεηαη πξνο ην Γ.Σ. Η αίηεζε πεξί παξαηηήζεσο ή 

απνρσξήζεσο γίλεηαη δεθηή ππνρξεσηηθά απφ ην Γ.Σ. Τν απνρσξψλ ή ην παξαηηνχκελν κέινο δελ έρεη 

θαλέλα δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ, ελψ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηηο 

ζπλδξνκέο ηνπ γηα ηνλ ρξφλν πνπ ήηαλ ζην Σσκαηείν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Πόποι 

Οη πφξνη ηνπ Σσκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο θαη έθηαηνπο: 

Δηδηθφηεξα:  

1) Ταθηηθνί πφξνη είλαη νη εηζθνξέο θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ. Οη εηήζηεο εηζθνξέο 

θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

2) Έθηαθηνη πφξνη είλαη: 

2.1. Πξνζθνξέο, δσξεέο, ρνξεγίεο θαη θιεξνδνηήκαηα. 

2.2. Δηζπξάμεηο απφ ηε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ή κειεηψλ πνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη απφ ην Σχλδεζκν. Δπίζεο, απφ ηελ είζπξαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ, σο θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

2.3. Φξεκαηνδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή 

ησλ Τακείσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο θαη Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., Οξγαληζκψλ 

ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ, νξγαλψζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ, ζπιιφγσλ, ζσκαηείσλ θαη 

ηδξπκάησλ. 

2.4. Κάζε έζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

Οη εηζπξάμεηο ηνπ Σσκαηείνπ θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. Οη 

πιεξσκέο γίλνληαη κε επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Σσκαηείνπ. Ο ηακίαο κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ 

αλαγθψλ ηνπ Σσκαηείνπ κέρξη 100.000 δξαρκέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Όπγανα ηος ΠΑΟ 

Τα φξγαλα ηνπ ΠΣΑΟΣ είλαη: 

1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε (Γ.Σ.) 

2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Γ.Σ.) 

3. Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) 
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ΑΡΘΡΟ 7 

Γενική ςνέλεςζη 

1. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα φια ηα ηακεηαθψο ελήκεξα κέιε ηεο. Η Γ.Σ. 

θξίλεη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γ.Σ. θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο ιήμαζαο ρξήζεο. Η Γεληθή Σπλέιεπζε 

απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηεο παξειζνχζεο 

ρξήζεσο. Απνθαζίδεη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ Σσκαηείνπ θαη ζπγθαιείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ. Κάζε ρξφλν ζπγθαιείηαη κία (1) Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, κέζα ζην 

Φεβξνπάξην. Σε πεξίπησζε κε απαξηίαο δηελεξγείηαη λέα Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά απφ κία 

εβδνκάδα θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξφλησλ κειψλ ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία. Η 

ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γλσζηνπνηείηαη δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο κε ηνηρνθφιιεζε ζην γξαθείν ηνπ Σσκαηείνπ θαη απνζηέιιεηαη κε θαμ ή 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Οη πξνζθιήζεηο ησλ Γ.Σ. πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηνλ ηφπν, ηελ 

εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο ζπλέιεπζεο, ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη αλ ε ζπλέιεπζε είλαη 

ηαθηηθή ή έθηαθηε. Υπνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ. Τσλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ 

πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Σσκαηείνπ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ¼ ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ, ην 

Γ.Σ. ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γ.Σ. κε ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνπλ ζηελ αίηεζε ηνπο, 

κέζα ζηνλ επφκελν κήλα.  

3. Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 2/5 ησλ 

ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ νξίδεηαη ξεηά άιιε πιεηνςεθία. Οη απνθάζεηο 

ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε ςεθνθνξία. Κάζε ςεθνθνξία ζηε Γ.Σ. πνπ 

αθνξά αξραηξεζίεο ή δεηήκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ Γηνίθεζε γίλεηαη κπζηηθή. Οη 

ππφινηπεο ςεθνθνξίεο γίλνληαη κε αλάηαζε ησλ ρεηξψλ εθηφο εάλ ην ¼ ησλ παξφλησλ 

δεηήζνπλ νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα. Οη απνθάζεηο ηεο 

ζπλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξν βηβιίν πνπ θξαηά ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. 

Βνεζείηαη απφ πξαθηηθνγξάθν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σπλέιεπζεο θαη εγθξίλεηαη 

απ’ απηήλ. Η Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

Σσκαηείνπ κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ κειψλ. Γηα λα 

κεηαβιεζεί ν ζθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ απαηηείηαη λα ζπλαηλέζνπλ φια ηα κέιε. Οη απφληεο 

ζπλαηλνχλ εγγξάθσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σο Διοικηηικό ςμβούλιο 

1. Ο «Παλειιήληνο Σχλδεζκνο Αζιεηηθψλ Οηθνλνκνιφγσλ θαη Σηειερψλ» δηνηθείηαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ επηακειέο (7) Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην (Γ.Σ.), ην νπνίν ζπγθξνηνχλ ν Πξφεδξνο, ν 

Αληηπξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν Τακίαο, ν Σχκβνπινο Γεκνζίσλ Σρέζεσλ, ν 

Σχκβνπινο Γηεζλψλ Σρέζεσλ, ν Σχκβνπινο Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη απιά κέιε. Με 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ. θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. Απηνδηθαίσο, απιά κέιε ηνπ 

Γ.Σ. απνηεινχλ νη Πξφεδξνη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ, φπνπ απηά έρνπλ ζπζηαζεί, κε 

δηθαίσκα ςήθνπ, ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζπγθξφηεζε ζε 

ζψκα ηνπ Γ.Σ. Οη Πξφεδξνη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τκεκάησλ δελ κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ ζην Γ.Σ. Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπο 

ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο, ηφηε γίλεηαη ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ ηεζζάξσλ 

ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα άιια κέιε ηνπ Γ.Σ. 

2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθιέγεηαη απφ ηα ηακεηαθψο ελήκεξα κέιε, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, 

αλά ηξηεηία ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο ζεηείαο απηνχ, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ απηφ 

θαη απαξηίδεηαη απφ ηνπο επηά πξψηνπο πιεηνςεθήζαληεο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη 

θιήξσζε. Η ςεθνθνξία γίλεηαη  κε ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε 

δηαδηθαζία πνπ απνθαζίδεη θάζε θνξά ην Γ.Σ. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί 

λα παξαηαζεί κέρξη θαη δχν αθφκε έηε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζε 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε θαη γηα εηδηθνχο ιφγνπο. Σπγρξφλσο, κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, εθιέγνληαη θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ζεηξά επηηπρίαο. 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα 

κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ θαη χζηεξα  απφ 

πξφζθιεζε ηνπ πιεηνςεθήζαληνο κέινπο. Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ αλαπιεξψλνπλ ηα ηαθηηθά κέιε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή 

εθπηψζεσο ηνπ κέινπο, θαηά ζεηξά πξνηηκήζεσο. Τξεηο κήλεο πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Γ.Σ. κε 

αλαθνίλσζε ηνπ, θαιεί φζνπο επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ Γ.Σ., λα ππνβάιινπλ πξνο 
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απηφ ζρεηηθή αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. Γεθαπέληε  κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο ζπλέξρεηαη ην Γ.Σ. 

θαη αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαζψο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ςήθνπ. Όια ηα κέιε πνπ είλαη ηακεηαθψο εληάμεη κέρξη θαη ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ην έηνο 

ηέιεζεο ησλ εθινγψλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  Αλαξηά πίλαθα ππνςεθίσλ ζε εκθαλέο ζεκείν 

ησλ γξαθείσλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη θαηαξηίδεη ηα ζρεηηθά ςεθνδέιηηα. Μφλν φζνη έρνπλ 

αλαθεξπρζεί ππνςήθηνη κπνξνχλ λα εθιεγνχλ. Κάζε κέινο ςεθίδεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηεο 

πξνηίκεζεο ηνπ, φρη πεξηζζφηεξνπο απφ ην 60% ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. Γηα ηηο πξψηεο εθινγέο 

δελ ηζρχνπλ νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κηα θνξά αλά 

ηξεηο κήλεο θαη ζε έθηαθηε φηαλ ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο. Δπίζεο, αλ ηα ηξία κέιε ηνπ Γ.Σ. 

δεηήζνπλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηε ζχγθιεζε ηνπ Γ.Σ. θαη αλαθέξνπλ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο 

ζπγθιήζεσο, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γ.Σ. εληφο 10 εκεξψλ. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνθνξηθή ελεκέξσζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ 

κέξα, ψξα θαη ηφπν ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. Τν Γ.Σ. κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα νξίζεη 

ζπληνκφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ.  

4. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 

κειψλ ηνπ, απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη 

ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη απνθάζεηο ηζρχνπλ απφ ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην βηβιίν πξαθηηθψλ 

θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα, φηαλ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. Τν Γ.Σ. 

θξίλεη θαη απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ην Σσκαηείν. Γηνξίδεη θαη παχεη ην 

ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σσκαηείνπ, ηεξψληαο ην λφκν θαη θαλνλίδεη ηελ αληηκηζζία ηνπ, 

ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. Σπγθαιεί ηελ Γ.Σ. ηαθηηθά κία θνξά ην ρξφλν θαη 

έθηαθηα εάλ ην απαηηεί ην ζπκθέξνλ ηνπ Σσκαηείνπ. Γεθαπέληε κέξεο πξηλ ηε ιήμε ρξήζεσο, 

ππνρξεψλεηαη λα ζπληάζζεη απνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη λα ηνλ 

ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Τέινο, ην Γ.Σ. επηιακβάλεηαη θαη απνθαζίδεη 

γηα θάζε ζέκα γηα ην νπνίν δελ νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Απμοδιόηηηερ Πποέδπος και Ανηιπποέδπος 

1. Ο Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ησλ Γ.Σ. θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ., πινπνηεί ηηο 

απνθάζεηο ηεο Γ.Σ. θαη ηνπ Γ.Σ. θαη δηεθπεξαηψλεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ. Καιεί ζε ζπλεδξίαζε ην Γ.Σ., ππνγξάθεη, καδί κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηα 

επίζεκα εμεξρφκελα έγγξαθα, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή 

θαη πηζηή ηήξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ο Πξφεδξνο δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ, 

ν νπνίνο είλαη θαη εθπξφζσπνο ηνπ ζηνπο ηξίηνπο. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ., Ο Πξφεδξνο 

κπνξεί λα ελεξγεί κφλνο ηνπ θαη λα δεζκεχεη ην Σσκαηείν. Δθπξνζσπεί λφκηκα ην Σσκαηείν 

ζε θάζε δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή άιιε δεκφζηα αξρή. Μπνξεί λα ζπλαιιάζζεηαη γηα 

ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ηνπ Σσκαηείνπ κε θάζε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, λα 

αλαιακβάλεη κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θάζε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Σσκαηείνπ θαη λα 

θξνληίδεη γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπλέιεπζεο, απφ ηηο νπνίεο 

δεζκεχεηαη. Δηδηθά ζπλνκνινγείηαη φηη ζηνλ Πξφεδξν παξέρεηαη ε επρέξεηα αλάζεζεο κε 

απιή εμνπζηνδφηεζε ζε άιινπο εηαίξνπο ή ηξίηνπο επί κέξνπο ελεξγεηψλ ή πξάμεσλ.  

2. Όηαλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. Ο Πξφεδξνο ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ αληηπξνζσπεχεη ην Σσκαηείν ζε θάζε δηθαζηηθή, δηνηθεηηθή ή άιιε αξρή 

επίζεο εμσδίθσο θαη γηα φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ Σσκαηείνπ. Ύζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ην Γ.Σ. κπνξεί λα εθρσξήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ Αληηπξφεδξν.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Απμοδιόηηηερ Γενικού Γπαμμαηέα 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο θπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα θαη ην αξρείν ηνπ Σπλδέζκνπ, θξνληίδεη θαη ηεξεί ην 

Μεηξψν ησλ κειψλ θαη ην πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο, επηκειείηαη ηε ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

Γ.Σ. θαη ησλ Γ.Σ., ηεξεί ηελ αιιεινγξαθία, ζθξαγίδεη θαη πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα 

επίζεκα εμεξρφκελα έγγξαθα θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Γ.Σ. 

  

ΑΡΘΡΟ 11 

Απμοδιόηηηερ Σαμία 

Ο Τακίαο ηεξεί ηα βηβιία  πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Τακείν. Δλεξγεί φιεο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Σσκαηείνπ 

θαη φιεο ηηο πιεξσκέο. Γηα θάζε πιεξσκή, εθδίδεη ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν. Ο Τακίαο ππνβάιιεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.Σ. ζηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ ιήμαληνο έηνπο. 



Πανελλήνιος Σύνδεζμος Αθληηικών Οικονομολόγων και Σηελεχών  - ΠΣΑΟΣ 

 

 

5 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Απμοδιόηηηερ ςμβούλων 

Ο Σχκβνπινο Γεκνζίσλ Σρέζεσλ επηιακβάλεηαη φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνβνιή ηνπ ΠΣΑΟΣ, ηηο ζρέζεηο κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν 

θαη ηνλ Τακία πξνσζεί ην πξφγξακκα ρνξεγηψλ ηνπ Σσκαηείνπ. Καηφπηλ εληνιήο ηνπ Πξνέδξνπ 

ζπληάζζεη ην Γειηίν Τχπνπ. Ο Σχκβνπινο Γηεζλψλ Σρέζεσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζεη ν ΠΣΑΟΣ κε αλάινγνπο θνξείο άιισλ ρσξψλ. Ο Σχκβνπινο Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ 

είλαη αξκφδηνο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ ΠΣΑΟΣ κε φιεο ηηο Δζληθέο θαη Γηεζλείο Οκνζπνλδίεο Αζιεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Εξελεγκηική Επιηποπή 

Τελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ΠΣΑΟΣ παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ ηξία (3) κέιε Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο (Δ.Δ.), κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνχο, νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε. Μέιε ηνπ Γ.Σ. δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Τα κέιε ηεο 

Δ.Δ. έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ΠΣΑΟΣ, ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ Γ.Σ., ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηνπ 

αξρείνπ ηνπ ΠΣΑΟΣ. Τν Γ.Σ. νθείιεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Δ. ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εληφο ηξηψλ 

(3) εκεξψλ. Η Δ.Δ. ππνβάιιεη θάζε ρξφλν ζηελ ηαθηηθή Γ.Σ. έθζεζε γηα ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν 

έηνο νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ΠΣΑΟΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ππόζληψη Τπαλλήλων 

Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. δελ δηθαηνχηαη κηζζνχ ή απνδεκηψζεσο γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο. Δίλαη, φκσο, δπλαηή ε θαηαβνιή εμφδσλ ζ’ απηά χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. Γηα ηελ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Σσκαηείνπ είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ. Με απφθαζε ηεο Γ.Σ. εγθξίλεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη νξίδνληαη νη ζέζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ανάθεζη Επγαζιών - Ππομήθειερ 

Τν Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέζεη ηελ πινπνίεζε Δπηκνξθσηηθψλ Σεκηλαξίσλ ή 

άιισλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δπηζηεκνληθψλ Πξνγξακκάησλ ζε άιινπο θνξείο νη νπνίνη θαη ζα 

αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε απηψλ, ινγηδφκελεο ηεο αλάζεζεο απηήο σο ζχκβαζεο έξγνπ. Οη επηκέξνπο 

αλαινγνχζεο ππνρξεψζεηο θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Σχκβαζεο Έξγνπ, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ. Οη πξνκήζεηεο αλαιψζηκσλ ή κε πιηθψλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ, επίπισλ 

θαη ζθεπψλ, εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, βηβιίσλ θαη ε εθηέιεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σσκαηείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

Πξνκήζεηεο ή εθηειέζεηο έξγσλ κέρξη 3.000.000 δξρ. ε θάζε κία γίλνληαη απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ 

ή ιήςε πξνζθνξψλ χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά χζηεξα απφθαζε ηνπ Γ.Σ. 

Πξνκήζεηεο ή εθηειέζεηο εξγαζηψλ δαπάλεο πνζνχ απφ 3.000.000 δξρ. θαη πάλσ γίλνληαη κε πξφρεηξν 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο πνπ θνηλνπνηείηαη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο. Τν χςνο ηεο δαπάλεο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη απφ ην Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Πεπιθεπειακά Σμήμαηα 

Τν Γ.Σ. απνθαζίδεη γηα ηελ ίδξπζε πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ. Γηα ηελ ίδξπζε απηψλ ησλ ηκεκάησλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη γξαπηή αίηεζε απφ 10 κέιε θαηνίθσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Τα 

πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα δηνηθνχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξηκειέο (3) δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ 

εθιέγνληαη θαηά αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. Φέξνπλ δε ηελ 

ίδηα επσλπκία – ΠΣΑΟΣ - αθνινπζνχκελε απφ ην φλνκα ηεο πεξηθέξεηαο, π.ρ. ΠΣΑΟΣ πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο. Σηελ εθινγηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηκεκάησλ πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ή 

κέινο ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΠΣΑΟΣ. Με εμαίξεζε ηηο πξψηεο εθινγέο, νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γ.Σ. 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηηο εθινγέο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΠΣΑΟΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 17 

Ινζηιηούηο Μελέηηρ Αθληηικήρ Οικονομίαρ και Διοίκηζηρ (ΙΜΑΟΔ) 

Ιδξχεηαη Ιλζηηηνχην Μειέηεο Αζιεηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο (ΙΜΑΟΓ) ην νπνίν απνηειεί 

απηνδηνηθνχκελν ηκήκα ηνπ ΠΣΑΟΣ πνπ δηνηθείηαη απφ πεληακειή επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ 

δηνξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. απηνχ. Πξφεδξνο ηνπ ΙΜΑΟΓ είλαη ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηνπ ΠΣΑΟΣ. Σθνπφο 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη ε επίηεπμε ησλ επηζηεκνληθψλ ζθνπψλ ηνπ ΠΣΑΟΣ θαη θπξίσο ε εθπφλεζε 

κειεηψλ, ε νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Με εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ζα 

ξπζκηζζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Επιηποπέρ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σσκαηείνπ, ην Γ.Σ. ηνπ ΠΣΑΟΣ κπνξεί λα ζπζηήλεη κφληκεο θαη ή 

πξνζσξηλέο επηηξνπέο εξγαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή απιψλ κειψλ ηνπ Σσκαηείνπ θαη εμσηεξηθψλ 

επηζηεκνληθψλ ζπκβνχισλ. Σηηο επηηξνπέο εξγαζίαο πξνεδξεχεη έλα κέινο ηνπ Γ.Σ. Με απφθαζε ηεο 

Γ.Σ. νξίδνληαη νη κφληκεο επηηξνπέο ηνπ ΠΣΑΟΣ θαη θαζνξίδεηαη ν θαλνληζκφο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη πξνζσξηλέο επηηξνπέο νξίδνληαη απφ ην Γ.Σ γηα λα επηηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλν 

έξγν θαη θαηαξγνχληαη κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Διάπκεια – Διάλςζη - Εκκαθάπιζη 

Η δηάξθεηα ηνπ Σσκαηείνπ ζπκθσλείηαη γηα είθνζη (20) ρξφληα, κε ηε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί θαη 

πέξαλ απηήο δηα απνθάζεσο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ¾ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. Σε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ή απνρσξήζεσλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ, ην Σσκαηείν ζπλερίδεηαη 

κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. Τν Σσκαηείν δηαιχεηαη φηαλ αδπλαηεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ. Η Γ.Σ. απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη νξίδεη ηξεηο εθθαζαξηζηέο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Σσκαηείνπ. Η Γ.Σ. απνθαζίδεη θαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ ηπρφληνο θαζαξνχ πξντφληνο ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 20 

Εζωηεπικοί Κανονιζμοί 

Με εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, ζπληαζζφκελν απφ ην Γ.Σ. θαη εγθξηλφκελν απφ ηελ Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε ησλ Μειψλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Σσκαηείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Ππώηη Διοίκηζη 

Μέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 8, νξίζζεθε, κε απφθαζε ησλ ηδξπηψλ ηνπ Σσκαηείνπ, ην πξψην 

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε. 


