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        ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
         Οδός Μαυρομιχάλη 15 Αθήνα ΤΚ 10679
              Τηλ. 2103235907 FAX 2103213534
                         E mail: info@lki.gr

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν
Του εν Αθήναις

Ιδρυθέντος και Εδρεύοντος Σωματείου υπό την Επωνυμίαν
«ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ»

Άρθρον 1ον    

1. Ο Ιερός Λόχος επολέμησε τους εχθρούς της Πατρίδος κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιον Πόλεμον, από το 1942 έως το 1945. Μετά την απελευθέρωσιν της 

Ελλάδος, ο Ιερός Λόχος διελύθη και από τα στελέχη του συνεκροτήθησαν αι 

Δυνάμεις Καταδρομών (ΛΟΚ), αι οποίαι συνέχισαν με το ίδιον καταδρομικόν πνεύμα 

τας επιχειρήσεις των κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα από 1947 – 1949. 

2. Ο Ιερός Λόχος και οι ΛΟΚ, εις τας πολυπληθείς καταδρομικάς 

επικινδύνους και άκρως επιτυχείς επιχειρήσεις των, κατά τους προσφάτους αγώνας 

επιβιώσεως του Ελληνικού Έθνους, εδημιούργησαν και εθεμελίωσαν το «δόγμα του 

ανορθοδόξου πολέμου», το οποίον είναι ουσιωδώς διάφορον του «δόγματος του 

τακτικού πολέμου», διότι συνδυάζει κατά πρωτότυπον τρόπον δύο βασικάς αρχάς 

του πολέμου, τον «Αιφνιδιασμόν» και την «Οικονομίαν Δυνάμεων» εις το ανώτατον 

όριόν των. 

3. Το νέον αυτό ανορθόδοξον δόγμα είναι εθνικώς επάναγκες να 

διατηρηθή παραλλήλως με το ορθόδοξον δόγμα των τακτικών μονάδων, δια της 

συμβολής των πολεμιστών του Ιερού Λόχου και των ΛΟΚ, με την πλουσίαν 

πολεμικήν των πείραν, συγκροτούντων συλλογικόν όργανον, την ιδρυομένην 

σήμερον 14ην Νοεμβρίου 1979 Λέσχην Καταδρομέων, η οποία έχει την μορφήν 

Συνδέσμου παλαιών πολεμιστών. 
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Άρθρον 2ον    

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της ιδρύσεως της Λέσχης είναι:

α. Δι’ αξιοποιήσεως της πολεμικής εμπειρίας των μελών της και διά 

συνδυασμού των συμπερασμάτων που εξάγονται από τας καταδρομικάς 

επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου και των ΛΟΚ με τας εκάστοτε τεχνικάς εξελίξεις, να 

προτείνη, κατ’ εξακολούθησιν, την βελτίωσιν του καταδρομικού δόγματος. 

β. Δι’ αξιοποιήσεως των γνώσεων των μελών της επί των λεπτομερειών 

των καταδρομικών επιχειρήσεων του Ιερού Λόχου και των ΛΟΚ, να συντάσση 

ιστορικάς μελέτας των κυριωτέρων εκ τούτων και διά διαλέξεων να συμβάλλη εις την 

διατήρησιν της πολεμικής ιστορίας των Ελληνικών Καταδρομικών Μονάδων.

γ. Να εκπροσωπή τους παλαιμάχους Καταδρομείς κατά τας επαφάς μετά 

Καταδρομικών Συλλόγων συμμάχων χωρών και κατά τας καθιερωμένας τελετάς εις 

τα ηρώα των εν πολέμω πεσόντων Καταδρομέων.

δ. Να οργανώνη συγκεντρώσεις και εκδρομάς των μελών της, δια την 

διατήρησιν και περαιτέρω ανάπτυξιν εν ειρήνη των εν πολέμω αναπτυχθέντων 

δεσμών. 

ε. Να έρχεται αρωγός, κατά το μέτρον των δυνατοτήτων της, 

αναξιοπαθούντων Καταδρομέων. 

         στ.       Μέσα προς υλοποίηση των άνω σκοπών ορίζονται μεταξύ άλλων:

                      (1) Η συγκρότηση Τμήματος Μελετών-Ερευνών αποτελούμενου από 

εμπειρογνώμονες στρατιωτικούς, επιστήμονες και τεχνικούς, μέλη ή φίλους της 

Λέσχης Καταδρομέων Ιερολοχιτών, το οποίο θα διενεργεί έρευνες και θα εκπονεί 

μελέτες σχετικές με το δόγμα και την στρατηγική και τακτική χρήση των ειδικών 

δυνάμεων και των ειδικών επιχειρήσεων εν γένει. Το είδος της έρευνας και τα 

αντικείμενα προς μελέτη, αποφασίζονται από το ΔΣ της ΛΚΙ κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Προέδρου ή/και του Γενικού Γραμματέα.

                      (2) Η οργάνωση και η πραγματοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και 

ημερίδων με μέριμνα της Λέσχης, προς παρουσίαση μελετών επί των ανωτέρω 

θεμάτων.

                       (3) Η δημιουργία πρωτοτύπων εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπων 

(βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, εφημερίδων, ημερολογίων, καρτών), η επιμέλεια 
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της εκτυπώσεως και κυκλοφορίας αυτών, η πώληση ή/και η δωρεάν παραχώρηση 

αυτών.

                    (4)   Η συνεχής   ενημέρωση  της ιστοσελίδας  μας στο Διαδίκτυο.

                      (5) Η οργάνωση και διεξαγωγή στρατιωτικών αθλητικών 

δραστηριοτήτων με την εθελοντική συμμετοχή μελών της Λέσχης, προς διατήρηση 

και προαγωγή του αγωνιστικού πνεύματος των ειδικών δυνάμεων, αναψυχή, ή 

βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε 

να είναι δυνατή η συμμετοχή ομάδων σε επίσημους και αναγνωρισμένους 

πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες στρατιωτικού αθλητισμού.

                      (6) Η συντήρηση των ως άνω δεξιοτήτων, θα επιτρέπει την εθελοντική 

κοινωνική προσφορά μελών της Λέσχης για την παροχή βοήθειας και διάσωσης 

ατόμων κατά τη διάρκεια μειζόνων καταστροφών, ή άλλων ατυχημάτων, με την 

οργάνωση αντίστοιχων ομάδων διάσωσης.

                      (7) Η συνεργασία με ομοειδή αναγνωρισμένα σωματεία εξωτερικού και 

εσωτερικού για την οργάνωση αθλητικών και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και η εγγραφή της Λέσχης ως μέλους σε διεθνή μεγάλα φόρα που έχουν 

σχέση με το χώρο των ειδικών δυνάμεων

                     (8) Η εκπροσώπηση των παλαιμάχων και επαφές με αντίστοιχες Λέσχες 

συμμάχων χωρών. 

                     (9) Η απόδοση τιμών στους νεκρούς μας, με παρουσία στις κατά 

περίπτωση τελετές και επετείους μαχών στα κατά τόπους ηρώα και μνημεία

                   (10) Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εορτές, τελετές, επετείους που έχουν 

σχέση με το ιστορικό παρελθόν, ειδικά όσων άπτονται των Ειδικών Δυνάμεων, σε 

συνδυασμό με διοργάνωση εκδρομών. 

                   (11) Η οργάνωση επισκέψεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων προς 

επιμόρφωση και ψυχαγωγία των μελών και φίλων της Λέσχης, για την προβολή και 

στήριξη των σκοπών της.

                    (12) Η εγγραφή ως επιτίμων μελών στη Λέσχη προσωπικοτήτων που 

αγαπούν τις ειδικές δυνάμεις, με αντίστοιχη ανακοίνωση σε μέσα ενημέρωσης.
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Άρθρον 3ον

1. Έδρα της Λέσχης είναι αι Αθήναι.

Δύνανται να ιδρυθούν παραρτήματα και εις άλλας Πόλεις της Χώρας δι’ 

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Η Λέσχη έχει στρογγύλην σφραγίδα εις την οποίαν αναγράφεται 

κυκλικώς ο τίτλος και το έτος ιδρύσεώς της, εις το μέσον δε το σήμα της 

συνιστάμενον εκ των πτερύγων του σήματος των Δυνάμεων Καταδρομών, του 

ξίφους του σήματος του ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ και κάτωθεν αυτού επί ταινίας αι λέξεις ΤΑΝ 

Η ΕΠΙ ΤΑΣ. 

3. Η Λέσχη δύναται να συνδέεται φιλικά και να συνεργάζεται με άλλα 

νόμιμα ομοειδή σωματεία και λέσχες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Εις 

ουδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται η σύνδεσις της Λέσχης με οιανδήποτε πολιτικήν ή 

ωφελιμιστικήν οργάνωσιν ή σύλλογον, επιδιώκοντα σκοπούς διαφόρους εκείνων του 

Άρθρου 2. 

Άρθρον 4ον

ΜΕΛΗ

Κατηγορίες Μελών

1. Ως ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη δύνανται να εγγράφωνται τη αιτήσει των: 

 α. Οι υπηρετήσαντες εις τον ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ.

 β. Οι εκπαιδευθέντες εις Μέσην Ανατολήν και υπηρετήσαντες κατά την 

διάρκειαν του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εις ανεγνωρισμένας Ειδικάς Μονάδας και 

Υπηρεσίας ανορθοδόξου πολέμου, πληροφοριών, δολιοφθορών, εξωπλισμένων 

ημιολιών και υπηρεσίας διαφυγής, υπαγομένας εις τα Ελληνικά και Συμμαχικά 

Στρατηγεία Μέσης Ανατολής.

 γ. Οι υπηρετήσαντες εις τας Δυνάμεις Καταδρομών, (Τμήματα, 

Αποσπάσματα, Λόχους, Μοίρας, Ταξιαρχίας) του Ελληνικού Στρατού κατά την 

περίοδον 1946 – 1949. 

 δ. Από το έτος 1950 και εντεύθεν, οι ικανοί για δικαιοπραξία υπηρετήσαντες  

εις Μονάδας Καταδρομών, ή εις Ειδικάς Δυνάμεις και Υπηρεσίας ανορθοδόξου 

πολέμου, όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 
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     2. Ως ΕΠΙΤΙΜΑ Μέλη δύνανται να εγγράφωνται κατόπιν αποφάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου:

 α. Γονείς, Σύζυγοι και Τέκνα πεσόντων ή θανόντων Ιερολοχιτών και 

Καταδρομέων και μέλη Καταδρομικών Συμμαχικών Συλλόγων.

 β. Πρόσωπα παρέχοντα σοβαράς υπηρεσίας εις την Λέσχην Καταδρομέων ή 

συντελούντα ουσιωδώς εις την επίτευξιν των σκοπών της.

     3. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει δι’ αποφάσεώς του:

Δωρητάς, Ευεργέτας και Μεγάλους Ευεργέτας φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

παρασχόντα υλικήν ενίσχυσιν προς εκπλήρωσιν των σκοπών και επιδιώξεων της 

Λέσχης. 

4. Δια την εγγραφήν τακτικού μέλους απαιτείται:

α. Έγγραφος αίτησίς του απευθυνομένη προς το Διοικητικόν Συμβούλιον 

το οποίο την εξετάζει κατά την αμέσως επομένη συνεδρίαση.

β. Προσυπογραφή της αιτήσεως υπό τριών τακτικών Μελών. 

γ. Απόφασις του Δ.Σ. δια την λήψιν της οποίας λαμβάνεται κυρίως υπ’ 

όψιν η συμπεριφορά των υποψηφίων, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως εις 

τας πολεμικάς παραδόσεις, τας ηθικάς αξίας και αρετάς του Ιερού Λόχου και των 

Δυνάμεων Καταδρομών, καθώς και η έγγραφος αποδοχή του παρόντος 

καταστατικού, εκ μέρους των αιτούντων.

      5. Αποχώρηση - Διαγραφή

α. Η οικειοθελής αποχώρηση Μελών γίνεται με έγγραφη δήλωσή τους προς το 

ΔΣ. 

           β. Αποβάλλονται της Λέσχης με απόφαση του Δ.Σ.:

           (1) Οι καταδικασθέντες δια τελεσιδίκου αποφάσεως επί κακουργήματι ή 

πλημμελήματι συνεπαγομένω, βάσει του άρθρου 61 του Ποινικού Κώδικος, στέρησιν 

των πολιτικών δικαιωμάτων.

           (2) Οι ενεργούντες αποδεδειγμένως αντεθνικώς και οι καθ’ οιονδήποτε 

τρόπον μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του άρθρου 3 παράγρ. 3 του 

παρόντος καταστατικού.

                (3) Οι μη καταβαλλόντες τας συνδρομάς των πλέον του ενός έτους. 
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Άρθρον 5ον

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΕΣΧΗΣ

1. Πόροι της Λέσχης είναι:

            α. Η εφ’ άπαξ εισφορά των μελών δια την εγγραφήν τους, καθοριζόμενη σε 

15 Ευρώ και οι πάσης φύσεως προσφορές, ώς και η ετήσια συνδρομή των μελών, 

ανερχόμενη σε 30 Ευρώ. Το ΔΣ δύναται με απόφασή του, να μειώνει μέχρι το ήμισυ 

ή και να αυξάνει μέχρι το διπλάσιον τα εν λόγω ποσά, εφ’ όσον κρίνει ότι οι ανάγκες 

της Λέσχης επιβάλλουν τούτο.

            β. Περαιτέρω μείωση ή αύξηση των παραπάνω ποσών, εκτελείται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν προτάσεως του ΔΣ. 

γ. Αι δωρεαί μελών ή οιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων. 

δ. Αι εισπράξεις εκ διενεργουμένων ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, 

πωλήσεως βιβλίων, σημάτων κ.τ.λ.

ε. Οι τόκοι των κεφαλαίων της Λέσχης. 

2. Το λογιστικόν έτος της Λέσχης είναι το ημερολογιακόν. 

      3. Τα κεφάλαια της Λέσχης κατατίθενται εις λογαριασμόν επ’ ονόματί της, κατ’ 

αρχήν εις την Τράπεζα Πειραιώς, μη αποκλειομένης άλλης Τραπέζης, εφ’ όσον το 

έννομο συμφέρον της Λέσχης υπαγορεύει τούτο. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται η 

Τράπεζα εις την οποία κατατίθενται τα κεφάλαια της Λέσχης.

4. Εις χείρας του Ταμίου δύναται να παραμένη ποσόν οριζόμενον εκάστοτε υπό 

του Δ.Σ. προς αντιμετώπισιν τρεχουσών αναγκών της Λέσχης. 

       5. Η διαχείριση της περιουσίας της Λέσχης ανήκει στο Δ.Σ. το οποίο με απόφασή 

του προεγκρίνει δαπάνες άνω των 1.000 Ευρώ. 

       6. Υπό της Λέσχης τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία τα παρακάτω:

   α. Βιβλίον Εσόδων – Εξόδων, εις το οποίον καταχωρίζονται αναλυτικώς τα 

πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα.

   β.   Διπλότυποι αποδείξεις εισπράξεων και τοιαύται πληρωμών.

   γ.  Αι αποδείξεις (εισπράξεων – πληρωμών) περιέχουν, πλην των άλλων 

ενδείξεων, το ποσόν, την αιτίαν της εισπράξεως ή πληρωμής, το ονοματεπώνυμον 

και την διεύθυνσιν κατοικίας του καταβάλλοντος ή του λαμβάνοντος. Αι αποδείξεις 
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υπογράφονται εις αμφότερα τα αντίτυπα το έν των οποίων παραδίδεται εις τον 

καταβάλλοντα ή λαμβάνοντα, το δε έτερον τηρείται εις το αρχείον της Λέσχης.

Το βιβλίον και τα στελέχη των αποδείξεων αριθμούνται και θεωρούνται υπό 

της Ελεγκτικής Επιτροπής και όπως ο νόμος ορίζει, προ πάσης χρησιμοποιήσεώς 

των.

Άρθρον 6ον    

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

1. Η Λέσχη διοικείται υπό επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), 

εκλεγομένου δια μίαν διετίαν υπό Τακτικής, Γενικής Συνελεύσεως των μελών, κατά 

σειράν πλειοψηφίας. Μετά την εκλογήν των επτά μελών του Δ.Σ. τα επόμενα τρία (3) 

κατά σειράν πλειοψηφίας είναι αναπληρωματικά μέλη και καλούνται προς 

αναπλήρωσιν των αποχωρούντων μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ως 

αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ θεωρούνται άπαντες οι ισοψηφίσαντες με τον λαβόντα 

τις λιγότερες ψήφους. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν πάντα τα ταμειακώς εν 

τάξει κατά την ημέραν της ψηφοφορίας τακτικά μέλη της Λέσχης.

2. Το ΔΣ εκλέγεται μεταξύ των Τακτικών Μελών των κατοικούντων εντός 

του Λεκανοπεδίου της Αττικής, δια μυστικής ψηφοφορίας και δι’ εγγραφής σταυρών 

προτιμήσεως επί ψηφοδελτίου (ενός ή περισσοτέρων και μέχρι επτά, όσα τα μέλη 

του ΔΣ).

3. Το ΔΣ, προσκλήσει του πλειοψηφήσαντος και εν ισοψηφία του 

αρχαιοτέρου, συγκροτείται εις Σώμα εκλεγομένων:

     α.  Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμίου, οίτινες και 

αποτελούν το Προεδρείον του Δ.Σ.

     β.  Επί πλέον εκλέγονται, είς υπεύθυνος της περιουσίας της Λέσχης, είς 

αναπληρωτής Γενικού Γραμματέως και είς αναπληρωτής Ταμίου. 

      γ. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτη και άλλα ειδικά καθήκοντα εις Τακτικά Μέλη 

της Λέσχης, υπ’ ευθύνη του και υπό την άμεσον αυτού επίβλεψιν και έλεγχον, δια την 

μελέτην, σύστασιν, οργάνωσιν και παρακολούθησιν των δεόντων προς επίτευξιν των 

εν τω άρθρω 2 αναγραφομένων σκοπών της Λέσχης. Τα παραπάνω καθήκοντα 

ορίζονται και αναλύονται με έκδοση οδηγιών του ΔΣ.
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     δ. Εις περίπτωσιν οιασδήποτε αποχωρήσεως μέλους του Προεδρείου, 

τούτο αναπληρούται δι’ εκλογής ενός εκ των Μελών του Δ.Σ. ή και των 

αναπληρωματικών.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις τακτικάς συνεδριάσεις άπαξ του 

μηνός άνευ προηγουμένης προσκλήσεως εις ημέραν και ώραν οριζομένας υπ’ αυτού 

του ιδίου ή εκτάκτων, οσάκις ήθελε κληθή υπό του Προέδρου ή ήθελε ζητηθή 

εγγράφως συνεδρίασις τούτου υπό δύο (2) τουλάχιστον μελών του.

            5. Το Διοικητικόν  Συμβούλιον κατά τας συνεδριάσεις του θεωρείται ότι 

ευρίσκεται εν απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη, με παρόντα μεταξύ αυτών 

τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον, λαμβάνει δε αποφάσεις με πλειοψηφίαν των 

παρόντων ή εν περιπτώσει ισοψηφίας με την ψήφον του Προέδρου λαμβανομένην 

ως διπλήν. μετά δύο ακάρπους συνεδριάσεις. Εάν δεν υπάρξη απαρτία κατά την 

τακτικήν ή έκτακτον συνεδρίασιν, λαμβάνει χώραν νέα τοιαύτη, άνευ προσκλήσεως 

την επομένην ημέραν εις τον αυτόν τόπον και την αυτήν ώραν, οπότε η παρουσία 

τεσσάρων (4) μελών τουλάχιστον, με παρόντα μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον ή 

Αντιπρόεδρον, αποτελεί απαρτίαν και λαμβάνει αποφάσεις όπως αναγράφεται 

ανωτέρω. 

             6. Αποφάσεις του ΔΣ οι οποίες λαμβάνονται με ομοφωνία, είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν ή αρθούν μόνο με νεώτερη απόφαση για το ίδιο θέμα.

             7. Εάν έν μέλος του Δ.Σ. ήθελε απουσιάσει αδικαιολογήτως εις τρείς συνεχείς 

τακτικάς συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή διά περίοδον πέραν των τριών μηνών, άνευ 

αιτιολογήσεως, θεωρείται ως παραιτηθέν. Τούτο  αναπληροί ο πρώτος τη τάξει 

αναπληρωματικός Σύμβουλος, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

             8. Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον ανήκει η διαχείριση των υποθέσεων της 

Λέσχης, η εκτέλεσις των αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως και εν γένει πάν ό,τι 

ρητώς δεν επεφυλάχθη δια του παρόντος εις την αρμοδιότητα της Γεν. Συνελεύσεως 

και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Προς τούτο εκδίδει Οδηγίες για τον συντονισμό 

ενεργειών και την εύρυθμη λειτουργία της Λέσχης.

             9. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Δ.Σ. τηρούνται συνοπτικά 

πρακτικά υπογραφόμενα υπό των μετασχόντων της συνεδριάσεως μελών.

             10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό Τακτικής Γενικής 

Συνελεύσεως δια μίαν περίοδον δύο ετών, θεωρουμένης της εκλογής των, ως 

γενομένης την 1ην Μαρτίου του έτους κατά το οποίον εξελέγησαν. 
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             11. Αι υπηρεσίαι των μελών του Δ.Σ. παρέχονται δωρεάν.

Άρθρον 7ον 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

1. Η Λέσχη εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον πάσης 

Αρχής και παντός τρίτου, δια του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως από κοινού 

ενεργούντων.

2. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρον 8ον

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                1. Συγχρόνως με την εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκλέγεται υπό της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

αποτελουμένη εξ ενός Προέδρου και δύο μελών, ως και δύο αναπληρωματικών.

2. Η Ε.Ε. ενεργεί κατ’ έτος έλεγχον της οικονομικής διαχειρίσεως της 

Λέσχης, αναφερόμενον εις πάντα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τας πηγάς 

αυτών, ως και εις τας πραγματοποιηθείσας δαπάνας.

3. Η Ε.Ε. δικαιούται εις τον, κατά πάντα χρόνον, έλεγχον της διαχειρίσεως 

των οικονομικών υποθέσεων της Λέσχης, εξετάζουσα τα βιβλία και τα δικαιολογητικά 

δαπανών, άτινα υποχρεούνται όπως θέτουν εις την διάθεσίν της ο Ταμίας και ο Γεν. 

Γραμματεύς.

4. Τέλος η Ε.Ε. υποχρεούται να υποβάλλη εις εκάστην Τακτικήν Γεν. 

Συνέλευσιν των μελών της Λέσχης έγγραφον επί του ελέγχου της οικονομικής 

διαχειρίσεως του Δ.Σ. κατά το προηγούμενον έτος.

Άρθρον 9ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1. Πρόεδρος του Δ.Σ.

α. Διευθύνει τας εργασίας τούτου, καλών προς τούτο συνεδρίασιν κατά τα 

οριζόμενα εν άρθρω  6, του παρόντος. 

β. Επιμελείται μετά του Γεν. Γραμματέως της εκτελέσεως των αποφάσεων 

του Δ.Σ. και υπογράφει μετ’ αυτού πάντα τα έγγραφα της Λέσχης.
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γ. Υπογράφει μετά του Ταμίου και του Γεν. Γραμματέως, τας αποδείξεις 

εισπράξεως και πληρωμών, και εντολή του Δ.Σ., τον Ισολογισμόν και Απολογισμόν. 

Ομοίως τας αναλήψεις ποσών παρά Τραπέζαις με συνυπογραφήν του Ταμίου.

δ. Εκπροσωπεί την Λέσχην. 

2. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:

α. Ο Αντιπρόεδρος είναι ο άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Προέδρου και 

πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος να αναλάβει χωρίς την ελάχιστη διαταραχή 

της κανονικής λειτουργίας της Λέσχης, τα καθήκοντα του Προέδρου.

          β. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, μεταβιβάζει τις οδηγίες του και 

βεβαιώνεται για την εκτέλεσή τους. Αν απαιτηθεί να δώσει ο ίδιος οδηγίες, πρέπει 

αυτές να είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις του ΔΣ.

3. Γενικός Γραμματεύς

α. Διευθύνει το γραφείον της Λέσχης.

β. Διεξάγει, τηρεί και υπογράφει μετά του Προέδρου την αλληλογραφίαν 

και τα υπό του Προέδρου υπογραφόμενα λοιπά έγγραφα και στοιχεία.

γ. Τηρεί το Μητρώον των μελών της Λέσχης.

δ. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ε. Τηρεί τα βιβλία και λοιπά στοιχεία της Λέσχης, πλην των αφορώντων 

εις την διαχείρισιν της περιουσίας της.

στ. Εκπροσωπεί μετά του Προέδρου την Λέσχην.

4. Ταμίας

α. Επιμελείται της εισπράξεως των πόρων της Λέσχης.

β. Υπογράφει μετά του Προέδρου τας αποδείξεις εισπράξεως και 

πληρωμής, και εντολή του Δ.Σ., τον Ισολογισμόν και Απολογισμόν.

γ. Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία της οικονομικής διαχειρίσεως. 

δ. Αναλαμβάνει εκ του παρά Τραπέζη λογαριασμού χρηματικά ποσά 

εντολή του Δ.Σ., με συνυπογραφήν του Προέδρου.

      5. Αναλυτικότερα καθήκοντα Προεδρείου - μελών ΔΣ και αρμοδιότητες αυτών, 

αναγράφονται σε εκδιδόμενες οδηγίες.
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Άρθρον 10ον  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1. Τακτική Γενική Συνέλευσις των μελών της Λέσχης συγκαλείται μερίμνη του 

Δ.Σ. εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους.

2. Έκτακτος Γενική Συνέλευσις των μελών συγκαλείται:

α.   Οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Δ.Σ.

β.   Εφ’ όσον ήθελε ζητηθή τούτο υπό του 1/5 των τακτικών μελών δι’ 

αιτήσεως προς το Δ.Σ. περιεχούσης και τα συζητητέα θέματα.

3. . Η Γενική Συνέλευσις (Τακτική ή Έκτακτος) συγκαλείται δια δημοσιεύσεως 

δέκα ημέρας προ της ημερομηνίας συγκλήσεως, εις δύο εφημερίδας των Αθηνών 

(μίαν πρωϊνήν και ετέραν απογευματινήν) προσκλήσεως του Δ.Σ. προς τα μέλη της 

Λέσχης, περιλαμβανούσης τον τόπον και τον χρόνον της συγκλήσεως και τα 

συζητητέα θέματα (ημερησία διάταξις) δια της αποστολής (δια του συνήθους 

ταχυδρομείου) προσκλήσεως προς τα μέλη, περιλαμβανούσης τα αυτά στοιχεία, 

καθώς και με ανάρτηση εις ιστοσελίδα της Λέσχης ή και ηλεκτρονικής προσκλήσεως. 

Δια την νομιμότητα της συγκλήσεως αρκεί η απόδειξις της δημοσιεύσεως της 

προσκλήσεως εις τας δύο εφημερίδας ή και εις την ιστοσελίδα.

4. Θέματα προταθέντα εντός του μηνός Δεκεμβρίου, υπό δέκα τουλάχιστον 

μελών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς εις τα συζητητέα υπό της Γενικής 

Συνελεύσεως.

5. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία, εφ’ όσον παρίσταται το ¼ συν έν 

των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών. Πίναξ των μελών τούτων αναρτάται εις τον 

τόπον των Γεν. Συνελεύσεων μέχρι της ενάρξεως των εργασιών αυτής. Εν 

περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γεν. Συνέλευσις συνέρχεται, άνευ 

προσκλήσεως τινός, μετά μίαν εβδομάδα εις τον αυτόν τόπον και χρόνον και με τα 

αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως, κατ’ αυτήν δε θεωρείται, ότι υφίσταται απαρτία 

ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστών την ύπαρξιν απαρτίας της Γεν. Συνελεύσεως, 

προσκαλεί ταύτην, όπως δι’ ανατάσεως της χειρός εκλέξη ένα Πρόεδρον και δύο 

Γραμματείς της Γεν. Συνελεύσεως. Εις τα αξιώματα ταύτα δεν δύνανται να εκλεγούν 

μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε.



12

7. Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως, βοηθούμενος υπό των Γραμματέων, 

διευθύνει τας εργασίας ταύτης, ενεργών ό,τι κατά τον Νόμον και το παρόν 

Καταστατικόν απαιτείται, προς συζήτησιν και απόφασιν επί των θεμάτων της 

ημερησίας διατάξεως, κηρύσσει δε την λήξιν των εργασιών της Γεν. Συνελεύσεως.

8. Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής εις την Γεν. Συνέλευσιν έχουν πάντα τα 

ταμειακώς εν τάξει τακτικά μέλη. Τακτικόν μέλος δύναται, βάσει εξουσιοδοτικής 

απλής επιστολής, ή ηλεκτρονικής τοιαύτης να εκπροσωπήση εις την Γενικήν 

Συνέλευσιν έτερον τακτικόν μέλος και να ψηφίση αντ’ αυτού.

9.   Αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των 

παρόντων. Ειδικώς:

α. Δια την τροποποίησιν του καταστατικού της Λέσχης απαιτείται η παρουσία 

του ημίσεως των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων των παρόντων. 

β. Δια την λήψιν αποφάσεων περί μεταβολής του σκοπού της Λέσχης ταύτης 

απαιτείται η συναίνεσις πάντων των τακτικών μελών ταύτης. 

10. Αι αποφάσεις λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας, πλην των θεμάτων 

διαδικασίας, δια τα οποία η απόφασις λαμβάνεται δι’ ανατάσεως της χειρός. Της 

ψηφοφορίας εποπτεύουν ο Πρόεδρος και οι Γραμματείς της Γεν. Συνελεύσεως, 

οίτινες και υπογράφουν τα τηρούμενα συνοπτικά πρακτικά. 

11.   Η Τακτική Γενική Συνέλευσις αποφασίζει ιδία:

  α. Επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.

  β. Επί της εκθέσεως της Ε.Ε.

  γ. Επί του Ισολογισμού και Απολογισμού.

  δ. Επί της εκλογής νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. Υποψηφιότητες δια τα όργανα ταύτα 

υποβάλλονται μέχρι της ενάρξεως της ψηφοφορίας εις τον Πρόεδρον της Γεν. 

Συνελεύσεως και ανακοινούνται υπ’ αυτού.

  ε.   Επί των τροποποιήσεων του καταστατικού και τυχόν διαλύσεως της 

Λέσχης.

  στ. Επί λοιπών προς συζήτησιν θεμάτων.

12.   Η απόφασις επί θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως είναι άκυρος. 
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13.Διάλυσις της Λέσχης.

                Η Λέσχη δεν διαλύεται ει μη μόνον εάν παραμείνουν ολιγώτερα των 

τριάκοντα (30) μελών ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι υπό των σχετικών διατάξεων 

του Αστικού Κώδικος και του Νόμου λόγοι. Εν πάσει περιπτώσει δια την διάλυσιν του 

Σωματείου απαιτείται η παρουσία εν τη Γενική Συνελεύσει του ημίσεως τουλάχιστον 

των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών, η δε απόφασις λαμβάνεται δια 

πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων. 

Διαλυομένου του Σωματείου ενεργείται εκκαθάρισις συμφώνως προς τας 

διατάξεις του Αστικού Κώδικος εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Ν. 281/1914 

«Περί Σωματείων». Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως η τυχόν απομένουσα 

περιουσία της «Λέσχης» εις χρήματα, χρεώγραφα, κινητά ή ακίνητα περιέρχεται εις 

Δ/νσιν Ειδικών Δυνάμεων Γ.Ε.Σ., το δε Αρχείον της παραδίδεται εις Δ/νσιν Ειδικών 

Δυνάμεων Γ.Ε.Σ.

14. Παν ό,τι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος καταστατικού ρυθμίζεται 

υπό του Ν. 281/1914 «Περί Σωματείων» των διατάξεων του Αστικού Κώδικος και του 

Εισαγωγικού αυτού Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α/12-

03-2012) επί των άρθρων 81, 82 και 83 αυτού.

Άρθρον 11ον    

ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το παρόν Καταστατικόν συγκείμενον εξ άρθρων 11 ενεκρίθη σήμερον υπό 

των μελών της Λέσχης και άρχεται ισχύον άμα τη καταχωρίσει του εις το οικείον 

βιβλίον αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2.    Το γραφείον της Λέσχης θα στεγάζεται προσωρινώς εις το διαμέρισμα του 

3ου ορόφου επί της οδού Μαυρομιχάλη 15 κτιρίου. 

3.    Αι συγκεντρώσεις και αι Γενικαί Συνελεύσεις θα λαμβάνουν χώραν εις την 

Λέσχην Αξιωματικών Ε.Δ., ή όπου αλλού ήθελε κριθή σκόπιμον.

Στην Αθήνα σήμερα 23 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                     Ο Γραμματέας του ΔΣ

Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρης Νικόλαος                        Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης


