
Σύμφωνα  με την απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

αποφασίστηκε να τροποποιηθούν, εφόσον εγκριθούν οι κάτωθι τροποποιήσεις από τη 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τα εξής άρθρα :   άρθρο  1 ,   άρθρο 4 παρ. 4,  το άρθρο 6 

παρ. 1,  άρθρο 7 παρ. 2  , το άρθρο 9 παρ. 4 ,  το άρθρο 11 παρ. 3,  13 παρ. 2 , το 

άρθρο 14 παρ. 1 ,  το άρθρο 22 παρ. 4,  το άρθρο 23 παρ. 1,   το άρθρο 25 το οποίο 

τροποποιείται  ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό του δηλαδή και ως προς τις 3 

παραγράφους του  και  εν συνεχεία ανατιτλοφορείται ως εξής: Αρχαιρεσίες-Γενική 

Συνέλευση  , επίσης αποφασίστηκε  να καταργηθούν ολοσχερώς τα άρθρα 26 και 27 ,  

να τροποποιηθεί  το άρθρο 28 ως προς το περιεχόμενό του  και να αναριθμηθεί σε 

άρθρο με 26 , να τροποποιηθεί το άρθρο 29  παρ. 2 και να αναριθμηθεί σε άρθρο με 

αριθμό 27, να αναριθμηθεί  το άρθρο 30 σε άρθρο με αριθμό 28 με το ίδιο 

περιεχόμενο, να αναριθμηθεί  το άρθρο 31 σε άρθρο με αριθμό 29 χωρίς να 

τροποποιείται το περιεχόμενό του, να αναριθμηθεί το άρθρο 32 σε άρθρο με αριθμό  

30 χωρίς να τροποποιείται το περιεχόμενό του, να αναριθμηθεί  το άρθρο 33 σε άρθρο 

με αριθμό  31 χωρίς να τροποποιείται το περιεχόμενό του, να αναριθμηθεί το άρθρο 

34 σε άρθρο με αριθμό 32 χωρίς να τροποποιείται το περιεχόμενό του, να αναριθμηθεί 

το άρθρο 35 σε άρθρο με αριθμό 33 χωρίς να τροποποιείται το περιεχόμενό του, να 

αναριθμηθεί το άρθρο 36 σε άρθρο με αριθμό 34 χωρίς να τροποποιείται το 

περιεχόμενό του, να τροποποιηθεί το άρθρο 37  στο οποίο προστίθεται 9η,  10η και 11η   

παράγραφος και να αναριθμηθεί εν συνεχεία  σε άρθρο με αριθμό 35 , να προστεθεί 

νέο άρθρο με τίτλο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και να λάβει 

αύξοντα αριθμό 36, να προστεθεί νέο άρθρο με τίτλο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ και να λάβει 

αύξοντα αριθμό 37 ,  να τροποποιηθεί το παλαιό άρθρο 38 κατά το περιεχόμενό του 

και εν συνεχεία να διατηρήσει τον αύξοντα αριθμό του ήτοι τον αριθμό 38 .  

Αναφορικά με τα τροποποιηθέντα άρθρα ,  μετά την τροποποίησή τους θα 

έχουν ως εξής: 
΄΄ Άρθρο 1ο 

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα 

1. Ιδρύεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγίου του Δήμου Αιγίου Αχαΐας, Αθλητικό Σωματείο με την 

επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ» και έδρα το Δήμο 

Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας.  ΄΄ 

΄ Άρθρο  4ο 
Απόκτηση ιδιότητας μέλους – Διαδικασία εγγραφής - Κωλύματα 

 

4.  Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ή ειδικός 

συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων 

οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: 

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως 

ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και 

όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία 

δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα 

ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ 

του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, 

υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - 

μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί 

μεσαζόντων. 

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης 

των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν 

οι στερήσεις αυτές. 

 



 δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η τιμωρία. 

 5. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία 

προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον 

ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να 

είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο 

διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή 

αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς 

αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή 

ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, 

θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, 

με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία 

αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία 

προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση. 

6. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού 

αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο 

κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του 

σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του 

προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του 

ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και 

τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

7. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. 

Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργα-νώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται 

με την έγκρισή της. 

8. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της 

ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου 

σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές 

των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε 

αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα 

άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 

τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές 

των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι 

ενήλικες. 

9. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η 

πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, 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 Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για 

όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με 

οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες 

ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και 

εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι 

μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους 

εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή 

κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε 

υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. 

10. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου 

αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται 

παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή 

εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται 

παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους 

οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος 

σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται 

παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή 

εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης 

αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός 

διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 



ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο 

διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, 

βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού 

αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: 

(α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που 

παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 

(Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 

4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη 

διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού 

ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του 

στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση 

φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει 

δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και 

Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται 

οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο. (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά 

πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή 

των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες 

μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α`, που του προσδίδουν τον έλεγχο του 

νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`. (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος 

σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α` και (δ) 

Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`, 

11. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως 

την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την 

εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου 

έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από 

το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια 

ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της 

Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

΄΄Άρθρο 6ο 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. Κάθε μέλος, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούται να καταβάλλει  την ετήσια τακτική συνδρομή του η 

οποία ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) € και καταβάλλεται εφάπαξ το μήνα Ιανουάριο. Τα παραπάνω 

ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ., χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του 

καταστατικού. Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει και την επιβολή έκτακτων εισφορών στα μέλη του 

Σωματείου. ΄΄ 

 

΄΄ Άρθρο 7ο 

Αποχώρηση – Διαγραφή  μελών 

2. Διαγραφή μέλους γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)  Μέλος το οποίο καθυστερεί περισσότερο από 

τρία(3) έτη τις συνδρομές του, καλείται από τον Ταμία με πρόκληση, να τις καταβάλει εντός μηνός. Εάν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τότε το Δ.Σ. δικαιούται, εφ’ όσον κρίνει ότι η καθυστέρηση αυτή 

είναι αδικαιολόγητη, να προβεί με απόφασή του στη διαγραφή από τα οικεία μητρώα μελών. β) 

Αυτοδίκαια εάν καθυστερεί περισσότερο από τέσσερα(4 )έτη την καταβολή των συνδρομών του. γ) Με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, παραπέμπεται στη Γ.Σ. με 

πρόταση διαγραφής το μέλος, όταν υπαίτια : παραβιάζει και δεν τηρεί την αθλητική και σωματειακή 

νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου, βλάπτει τους 

σκοπούς και τα συμφέροντά  του και ιδίως η διαγωγή του στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα γραφεία – 

εντευκτήρια, στις συνελεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου είναι απρεπής και αντίθετη με το 

φίλαθλο πνεύμα. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή σε μυστική ψηφοφορία, με την ειδική απαρτία και 

πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ.3. Το προτεινόμενο για διαγραφή μέλος έχει πάντοτε το δικαίωμα να 

εκφράσει τις αντιρρήσεις του στην Γ.Σ.  

 

΄΄Άρθρο 9ο 
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Σύνθεση – Σύγκληση – Λειτουργία  της Γενικής Συνέλευσης 

4. Στην πρόσκληση για συμμετοχή στη Γ.Σ. αναγράφεται το οίκημα, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης καθώς 

επίσης και όλα  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση 

αναρτάται δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Σταδίου Αιγίου, στα γραφεία ή εγκαταστάσεις του Σωματείου καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Σωματείου προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη της ενώ δύναται να ειδοποιηθούν τα μέλη και 

τηλεφωνικώς ή με email. Mπορεί δε να γίνεται και δημοσίευση της πρόσκλησης  στον τοπικό τύπο στις ίδιες 

προθεσμίες.  

 

Άρθρο 11ο 

Απαρτία – Πλειοψηφία – Λήψη αποφάσεων 

 

3. Όπου στο καταστατικό ορίζεται ειδική απαρτία και ειδική πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γ.Σ., 

τότε απαιτείται – και για την αρχική και για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γ.Σ. – απαρτία του ενός 

δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων. 

 

Άρθρο 13ο 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

2. Τα μέλη του Δ.Σ μαζί με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται από τη Γ.Σ για τριετή θητεία.  Ως 

αναπληρωματικοί θεωρούνται όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν λιγότερες ψήφους από τους εκλεγέντες και 

καλούνται κατά σειρά με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.  

 

 

Άρθρο 14ο 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα με 

φροντίδα και ευθύνη του νεοκλεγέντος προέδρου ο οποίος εκλέγεται και καταλαμβάνει τη θέση απευθείας, 

μετά το πέρας των αρχαιρεσιών, μόνο εφόσον πλειοψήφισε των ανθυποψηφίων του για τη θέση του 

Προέδρου ,   ενώ  σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο 

πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 25 του 

παρόντος και στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ το προσκαλεί οποιοσδήποτε από τους ισοψηφίσαντες 

υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου . Εν συνεχεία, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία , 

εκλέγονται τα μέλη του που θα καταλάβουν τις θέσεις του  Αντιπροέδρου,  Γενικού  Γραμματέα,  Ταμία,  

Γενικού Έφορου  ,  Έφορου Υλικού και Γενικού Αρχηγού.   Για να υπάρχει απαρτία, κατά την συγκρότηση 

του Δ.Σ. σε σώμα, πρέπει να είναι παρόντα όλα τα εκλεγέντα μέλη του. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει την 

αρχή του Σωματείου και την περιουσία του μέσα στην ίδια πρώτη συνεδρίαση όπου έχει κληθεί και το 

απερχόμενο Δ.Σ.. 

Άρθρο 22ο 

Συγκρότηση – Σύνθεση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες 

 

4. Η Ε.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται 

στην διαχείριση από το Δ.Σ. της περιουσίας του Σωματείου, στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεούται 

να πράττει  και για κάθε άλλη Γ.Σ. εφόσον το ζητήσει το Δ.Σ. ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την 

σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.. Η έκθεση ελέγχου καταχωρείται στο πρακτικό που συντάσσεται για τη Γ.Σ και 

υπογράφεται από τα μέλη της. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση μέλους της Ε.Ε. η αναπλήρωσή του γίνεται 

με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα μέλη του Δ.Σ..΄΄ 

 

 

 

Άρθρο 23ο 

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών. 

β) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 

γ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

 δ) Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων – Εξόδων).  

ε) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.  

στ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 

 Στο Σωματείο τηρούνται επίσης γραμμάτια (αποδείξεις) είσπραξης και εντάλματα πληρωμών.  



Τα ανωτέρω βιβλία, πριν από τη χρήση τους αριθμούνται κατά φύλλο, σφραγίζονται με την σφραγίδα του 

Σωματείου, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα και θεωρούνται από το  Νομάρχη, ή 

από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 

 

 

΄΄ Άρθρο 25ο 

          Αρχαιρεσίες-Γενική Συνέλευση  
 1. Το παρόν καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αθλητικού 

νόμου και όπως κάθε φορά αυτός ισχύει, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη 

αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την 

οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

 2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν 

όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, πλην των 

ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την ενημέρωση η οποία προκύπτει από τα σχετικά βιβλία του 

Σωματείου τα οποία για το σκοπό αυτό τίθενται στην διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής από το 

απερχόμενο Δ.Σ.. Η οικονομική τακτοποίηση(εξόφληση συνδρομών) γίνεται υποχρεωτικά πριν ψηφίσει 

το μέλος. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη 

συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. 

Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.  

 

 3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό 

συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή 

του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και 

ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την 

ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου 

γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει 

δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) 

πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε 

περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον 

κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη 

Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την 

προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. 

 

 4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται 

ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως 

δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από 

τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του 

τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

 5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με 

ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους 

τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με 

αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, 

επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον 

υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει 

παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο 

πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο 

τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά 

τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών 

προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία 

λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, 



εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που 

εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή 

περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο 

εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για 

ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με 

κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και 

αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει 

δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

 

 6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας, o Έφορος Υλικού , ο Γενικός Έφορος και ο Γενικός 

Αρχηγός  εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την 

πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου 

κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο 

νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η 

κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη 

θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το 

υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.  

 

7. Παράλληλα με την εκλογή του Πρόεδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται, με 

ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και  η εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Στο ψηφοδέλτιο το οποίο θα 

φέρει τον τίτλο,  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,  αναγράφονται, επίσης με 

αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων για την Ε.Ε . Από το σύνολο των  

υποψηφίων εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι 

καταλαμβάνουν θέση αναπληρωματικού .O εκλογέας έχει δικαίωμα να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι δυο 

(2) σταυρούς προτίμησης για τους υποψηφίους για την Ε.Ε.  

8.  Όλες οι υποψηφιότητες των μελών για την κατάληψη όλων των θέσεων των οργάνων του Σωματείου 

υποβάλλονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής μετά τη συγκρότησή της σε σώμα. 

9. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 

4778/2021, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Στην περίπτωση αυτή θα 

ισχύουν τα εξής: α) Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με 

τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων 

γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκτός αν από 

το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η καταστατική πρόβλεψη, β) 

Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α` 121), οι 

γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με τη χρήση 

μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία 

αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον 

Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, 

ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον 

Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, η ένωση ή η ομοσπονδία, κατόπιν 

σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα 

ημέρα των αρχαιρεσιών, γ) Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

του αδιάβλητου κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών και δ) Τα όσα 

αναφέρονται ανωτέρω στα υπό  9α και 9β, κατισχύουν κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στα 

καταστατικά των αθλητικών σωματείων. 

 

 

 

 

΄΄ Άρθρο 26 

Ψηφοφορία 

 Με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής τυπώνονται τα ψηφοδέλτια . Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει με 

βάση το μητρώο μελών τον εκλογικό κατάλογο, ως προς την ιδιότητα του ψηφοφόρου ως μέλους και ως 



προς την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων και τηρεί το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο 

οποίο υπογράφουν όσοι ψηφίζουν. Το μέλος μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του παραλαμβάνει τα 

ψηφοδέλτια και φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και μονογραφή του προέδρου της 

Εφορευτικής Επιτροπής.΄΄ 

 

 

 

΄΄Άρθρο 27 

Ενστάσεις – Πρακτικά διαλογής – Αποτελέσματα 

 

2. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, κάνει καταμέτρηση και 

διαλογή των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας και ανακοινώνει το 

αποτέλεσμα. ΄΄ 

 
 

Άρθρο 35ο  

Διάφορες διατάξεις – Εσωτερικοί Κανονισμοί – Θέματα   μη ρυθμιζόμενα από το Καταστατικό 

9. Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του, εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η καταχώριση 

υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 1986.  

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει αντιπρόσωπο, υποχρεωτικά μέλος του Σωματείου για να 

εκπροσωπεί το Σωματείο στις υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες  στις οποίες το Σωματείο είναι μέλος . Με 

την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε 

τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.  

11. Το σωματείο δεν επιτρέπεται να έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το 

σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, η δε επωνυμία του σωματείου θα πρέπει να είναι 

διατυπωμένη (ολογράφως) στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που ορίζεται διακριτικός τίτλος, αυτός 

θα πρέπει να προκύπτει από την επωνυμία του σωματείου. Για την εκπροσώπηση του σωματείου στο 

εξωτερικό δύναται να ορίζεται ως επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα η ακριβής μετάφραση της 

επωνυμίας του σωματείου. 

 

Άρθρο 36ο 

 
 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

1. Επιτρέπεται η Συγχώνευση αθλητικών σωματείων με αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να 

φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή 

οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο 

εντάσσεται, κατ` άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της 

αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει 

δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα 

τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία. 

 2. Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων αθλητικών 

σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση σωματείου με 

τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος. 

 3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα 

των αθλητών, οι περιορισμοί σε περιπτώσεις επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου 

ή διαλυθέντος τμήματος που συγχωνεύθηκε και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις 

ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος. 

 4. Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωματείου με άλλο ο πρόεδρος, ο γενικός 

γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, μέσα σε προθεσμία 



τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του 

σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα Βιβλία αυτού στην αρμόδια 

υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία Βιβλία του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 

στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόμενων 

ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 135 παρ. 7 επιχορήγηση του 

σωματείου που προήλθε από τη συγχώνευση. 

5. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών, σύμφωνα με τις 

προηγούμενες παραγράφους, επιτρέπονται μόνον εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά 

πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας.΄΄ 
 

 
΄Αρθρο 37 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας που χορηγείται 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία 
αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον 
οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών. 
 
2. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν: 
 
 α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις. 
 
 β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών. 
 
 γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε 
πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση 
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας 
και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση 
απασχόλησης προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων. 
 
 δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους 
ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. 
 
  
 3. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο 
παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί 
και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
 4. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες 
του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την 
άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, 
ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ` εξαίρεση να ασκεί το 
επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν, στην οποία συμμετέχει ως 
αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής 
κατηγορίας.  
 

 
Άρθρο 38ο 

Ψήφιση Καταστατικού 

Το  καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου αποτελείτο αρχικώς από τριάντα οκτώ (38) άρθρα και 

εγκρίθηκε ομόφωνα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του στο Αίγιο στις 9 



Ιανουαρίου 2005. Τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτήθηκε 

να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, που τυχόν θα υποδεικνύονταν  

από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του και να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των 

σκοπών του Σωματείου, μέχρι την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο και την σύγκληση 

της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία διενήργησε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του. Το 

αρχικό καταστατικό εγκρίθηκε δια της υπ΄αριθμ. 37/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αιγίου και καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αιγίου με αύξοντα αριθμό μητρώου 

6/2005 με ημερομηνία καταχώρισης την 18-4-2005. 


