ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
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 2ο
Σκοπός
1. Σκοπός του Σωματείου είναι: α) η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των
δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και β) η
σωματική και πνευματική ανάπτυξη και η ηθική εξύψωση των νέων αλλά και όλων των
πολιτών που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και
αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της καλής
φυσικής καταστάσεως, η απόκτηση και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία
τους, η προαγωγή της κοινωνικότητας και της συναδέλφωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές
του φίλαθλου πνεύματος.
3. Η ανάπτυξη της σωματικής ευεξίας και υγείας θα επέλθει με την ανάπτυξη του αθλητισμού
και του ιδεώδους που αυτός αντιπροσωπεύει, σε οποιαδήποτε μορφή του και ιδιαίτερα με τη
διάδοση και ανάπτυξη κάθε είδους αγωνισμάτων στίβου σε όλους τους Έλληνες και
Ελληνίδες, ενώ η πνευματική με την καλλιέργεια και προώθηση με κάθε μέσο, τρόπο και
εκδήλωση, της πολιτισμικής συνέχειας του Αιώνιου Ελληνικού Πνεύματος και των αξιών που
αυτό κληροδότησε στον Παγκόσμιο Πολιτισμό.
4. Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε
παρέκκλιση, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.
Άρθρο 3ο
Μέσα
Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι:
1. Η διοργάνωση από το Σωματείο κάθε είδους εκδηλώσεων για την προώθηση του
αθλητισμού (και ιδιαίτερα των αγωνισμάτων στίβου) και των αθλητικών ιδεωδών, όπως
αγώνων, ημερίδων, ειδικών προπονήσεων, πεζοποριών, εκδρομών και επισκέψεων για
αθλητικούς και πολιτιστικούς λόγους, πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής, ομιλιών με
ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, η τήρηση – συμμετοχή του
Σωματείου σε λαϊκά αθλητικά έθιμα σε διάφορες περιοχές, σε αθλητικούς αγώνες κάθε
μορφής είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, με τη δημιουργία ομάδων κατά αθλητική ενασχόληση.
Η επιμόρφωση των μελών ως κριτών, χρονομετρών κλπ. και η ενημέρωσή τους για κάθε
εκδήλωση μέσα στα πλαίσια της δράσης του.
2. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών, καθώς και με μέλη συναφών
ημεδαπών και αλλοδαπών σωματείων και ομοσπονδιών.
3. Η επίτευξη παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής του Σωματείου στο
μητρώο αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
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4. Η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλους σε υπερκείμενες Ενώσεις, Συνδέσμους και
Ομοσπονδίες, που καλλιεργούν τους ίδιους με αυτό κλάδους άθλησης.
5. Η συμμετοχή κατ’ άθλημα σε φιλικούς αγώνες, σε κύπελλα, σε αθλητικές διοργανώσεις, σε
τοπικά ή περιφερειακά ή πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και οποιουσδήποτε άλλους
αγώνες.
6. Οι προβολές ταινιών και ειδικών εκπομπών για την ανάπτυξη της άθλησης (ιδιαίτερα
αυτής των αγωνισμάτων στίβου) και του πολιτισμού.
7. Η διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων από Έλληνες και ξένους ειδικούς και
επιστήμονες για θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Υγείας, Σύγχρονης Κοινωνίας και
Περιβάλλοντος.
8. Η έκδοση εντύπων από το Σωματείο (Εφημερίδα – Περιοδικό – Ηλεκτρονικό Έντυπο) για
τη διάδοση των ιδεών του και την επικοινωνία με τους Έλληνες και ξένους συνανθρώπους
μας.
9. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης (έντυπης ή ηλεκτρονικής) είτε στα γραφεία –
εντευκτήρια του Σωματείου είτε σε κάποιο άλλο ειδικό χώρο που θα δημιουργήσει το
Σωματείο.
10. Η διοργάνωση από το Σωματείο ειδικών εκδηλώσεων τιμής σε ανθρώπους, Έλληνες και
ξένους, που διακρίθηκαν τόσο για τα αθλητικά τους επιτεύγματα και το ήθος τους, όσο και
για την κοινωνική – επιστημονική προσφορά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Το ίδιο θα ισχύει και για Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις,
που προσφέρουν με κάθε τρόπο στον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον της Γης,
όπου κι αν εδρεύουν (Ελλάδα – Εξωτερικό).
11. Η ανάληψη από το Σωματείο ειδικών πρωτοβουλιών (καμπάνιες) Αφύπνισης –
Ενημέρωσης – Προβολής ειδικών θεμάτων που αφορούν τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, τη
Υγεία, τη Φύση και το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τη Νεολαία και τα προβλήματα της, την
Παράδοση και Ιστορία, τα Ήθη και Έθιμα του λαού μας.
12. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, Συνδέσμων,
Ομοσπονδιών, Δημοσίων Φορέων, Αθλητικών Οργανισμών και λοιπών Αρχών του κράτους.
13. Η διάθεση και χρησιμοποίηση κάθε άλλου μέσου, που αποσκοπεί στην προαγωγή και
στην ανάπτυξη του αθλητισμού.
14. Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με την κατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων, γραφείων – εντευκτηρίου, με τον εξοπλισμό τους με όργανα και άλλα μέσα
άσκησης, αγωνιστικής προετοιμασίας και προπόνησης καθώς και με την λειτουργία
αθλητικών τμημάτων στίβου και κάθε άλλου Ολυμπιακού αγωνίσματος. Για την επίτευξη των
σκοπών του Σωματείου μπορούν, χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να
ιδρυθούν και να λειτουργήσουν και νέα τμήματα, ακόμη και αν δεν αναφέρονται πιο πάνω,
με απόφαση του Δ.Σ.. Κατάργηση λειτουργούντος τμήματος μπορεί να γίνει μόνο με
απόφαση της Γ.Σ. η οποία λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11
παρ. 3 του καταστατικού.
15. Για την επιτυχία των σκοπών του το Σωματείο, εκτός από τις δικές του δυνάμεις, μπορεί
να ζητήσει τη συνδρομή – συνεργασία κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φορέα εκτός ή εντός της
Ελλάδας, με όποια μορφή κι αν εμφανίζεται αυτός, με μοναδικό στόχο και σκοπό αυτών των
συνεργασιών την Διάπλαση – Ανάπτυξη του Αθλητικού – Πολιτιστικού ιδεώδους και τη
μετάδοσή του σε όλη την Κοινωνία για την πρόοδο και μετεξέλιξή της.
16. Το Σωματείο έχει ως προς την λειτουργία του διοικητική και οικονομική αυτονομία και
διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και της σωματειακής και αθλητικής
νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα από το βαθμό του, στην αυτονομία
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αυτή χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα
όργανα του σωματείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΚΤΗΣΗ Κ΄ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 4ο
Απόκτηση ιδιότητας μέλους – Διαδικασία εγγραφής - Κωλύματα
1. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί μέλος
στο Σωματείο. Ο αριθμός των μελών του είναι απεριόριστος και ο ελάχιστος αριθμός αυτών
ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα μέλη ή σε
άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί να
απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου χωρίς το δικαίωμα ψήφου με απόφαση της Γ.Σ., σε
πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή στον αθλητισμό.
2. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου που απευθύνεται προς το Δ.Σ. και
συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου. Η έγκριση της εγγραφής παρέχεται
με απόφαση του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την
υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται
ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος στο Σωματείο
την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του,
να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου, ως μέλους του Σωματείου. Κατά της
πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει
δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική
διαδικασία, είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος της εγγραφής του είτε επιπλέον για την
καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου για εγγραφή των
αθλητών του Σωματείου, οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς
αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς
και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
4. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του
σωματείου, ή ειδικός συνεργάτης του, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή
απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή
διαχείριση του :
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.
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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
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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
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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 5ο
Δικαιώματα μελών
Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
1. Συμμετέχουν στις Γ.Σ., ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να
εκλέγονται ως μέλη της Διοικήσεώς του, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ως αντιπρόσωποι
σε Ενώσεις, Συνδέσμους ή Ομοσπονδίες, στις οποίες το Σωματείο είναι μέλος, εφόσον έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Δικαίωμα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι έχουν εκτός από τα ιδρυτικά μέλη και τα υπόλοιπα μέλη του σωματείου μετά
πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους. Μέλος δεν έχει το δικαίωμα ψήφου, εάν η
απόφαση αφορά την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και αυτού ή της
συζύγου του ή των συγγενών του εξ’ αίματος μέχρι και τον τρίτο βαθμό.
2. Όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές
εκδηλώσεις του και έχουν ελεύθερη είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στα γραφεία –
εντευκτήριά του. Δικαιούνται να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. έγγραφες προτάσεις και γνώμες
σε ζητήματα που αφορούν το Σωματείο. Έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό, με
αίτησή τους προς το Δ.Σ. η οποία καθορίζει σαφώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να
προκαλούν την σύγκληση Γ.Σ.
3. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γ.Σ., χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και
το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
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. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να
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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.
2. Να συμμορφώνονται και να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, των εσωτερικών
κανονισμών, των αθλητικών νόμων και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων του
Σωματείου.
3. Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, χωρίς να
μπορούν να αποποιηθούν αυτές, εκτός περιπτώσεων που συντρέχει σοβαρός λόγος και μετά
από πλήρως αιτιολογημένη αναφορά.
4. Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου, να
επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τα πράγματα του Σωματείου, κοσμιότητα και συμπεριφορά
άριστη, αποδεικνύοντας με τη διαγωγή τους ότι διέπονται από φίλαθλο πνεύμα και έχουν ως
σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Σωματείου με κάθε νόμιμο τρόπο.
5. Να παρίστανται στις εκάστοτε τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. και στις συσκέψεις, που
συγκαλούνται από το Δ.Σ.
Άρθρο 7ο
Αποχώρηση – Διαγραφή μελών
1. Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ.
να αποχωρεί από το Σωματείο. Η δήλωση αποχώρησης γνωστοποιείται στο Δ.Σ., τρεις (3)
τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει για το τέλος της.
Το Δ.Σ. οφείλει να διαγράψει με απόφασή του, από τα οικεία μητρώα των μελών, το μέλος
που αποχώρησε, το αργότερο στην μεθεπόμενη τακτική συνεδρίασή του.
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.
3. Μέλη που αποχώρησαν ή διαγράφηκαν μπορούν να επανεγγραφούν στο Σωματείο
σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 4 και 6 του παρόντος καταστατικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 8ο
Όργανα του Σωματείου
Όργανα του Σωματείου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
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Σύνθεση – Σύγκληση – Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γ.Σ. είναι το ιεραρχικά ανώτερο όργανο του Σωματείου και συγκροτείται από τα τακτικά
μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η οικονομική τακτοποίηση
μέλους μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη της συνέλευσης. Τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. διευθύνει
ένα εκλεγμένο απ’ αυτήν τριμελές Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο
γραμματείς. Το προεδρείο τηρεί πρακτικά τα οποία υπογράφονται και παραδίδονται στον Γ.
Γραμματέα του Σωματείου. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν
κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο Γ.
Γραμματέας του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του. Τα καθήκοντα των ανωτέρω παύουν με την
διαπίστωση της απαρτίας της Γ.Σ. και την εκλογή του προεδρείου της. Σε περίπτωση
λογοδοσίας και παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, δε μπορεί να εκλεγεί στο
Προεδρείο άτομο που μετέχει στο Δ.Σ..
2. Η Γ.Σ. συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. και
συνέρχεται τακτικά στην έδρα του Σωματείου μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο
τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
3. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. όποτε το κρίνει σκόπιμο.
Επίσης η Γ.Σ. συγκαλείται έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως το ένα τέταρτο (1/4) των
ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Οι αιτούντες την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. πρέπει στην
αίτησή τους, να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σ’ αυτήν την περίπτωση το
Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) το αργότερο ημέρες, από την
υποβολή της σχετικής αίτησης.
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 10ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γ.Σ. έχει την γενική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των
σκοπών του Σωματείου, είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε
υπόθεσή του. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή
διαφωνούν.
2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Εκλογή αντιπροσώπων σε Ενώσεις, Συνδέσμους και Ομοσπονδίες.
δ) Έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του ισολογισμού και του ειδικού
απολογισμού διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη.
ε) Ψήφιση των εσωτερικών κανονισμών.
στ) Τροποποίηση του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών.
ζ) Διάλυση του Σωματείου.
η) Διαγραφή μέλους του Σωματείου και παύση ή έκπτωση μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε..
θ) Ό,τι άλλο προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και τον νόμο.
3. Στην Τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται από το Δ.Σ. πάντοτε προς συζήτηση και έγκριση:
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α) ο απολογισμός – ισολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε,
β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και
γ) ο ειδικός απολογισμός διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων.
Μετά την έγκριση των ανωτέρω η Γ.Σ. αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη.
Άρθρο 11ο
Απαρτία – Πλειοψηφία – Λήψη αποφάσεων
1. Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή το νόμο και
συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα σ’ αυτή το ένα δεύτερο (1/2) των τακτικών μελών
που έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, κατά την
πρώτη Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον
ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης
ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.
2. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που
έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο ή
το καταστατικό.
3. Όπου στο καταστατικό ορίζεται ειδική απαρτία και ειδική πλειοψηφία για τη 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 12ο
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης – Ψηφοφορίες
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται
στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά, που
υπογράφονται από τα μέλη του Προεδρείου της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των
πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. ή τους
αναπληρωτές τους.
3. Οι ψηφοφορίες είναι κατά κανόνα φανερές και γίνονται με ανάταση της χειρός ή με
ονομαστική κλήση. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται:
α) Για τις εκλογές των οργάνων του Σωματείου.
β) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
γ) Για την διάλυση του Σωματείου.
δ) Για την διαγραφή μέλους του Σωματείου και την παύση ή την έκπτωση των μελών του
Δ.Σ. και της Ε.Ε..
4. Στις Γ.Σ. απαγορεύονται οι συζητήσεις για προσωπικής φύσης ζητήματα και οι
προσωπικές αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών.
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 13ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο , τον
Έφορο Υλικού και τον Γενικό Αρχηγό.
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
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ψήφους από τους εκλεγέντες και καλούνται κατά σειρά με βάση τον αριθμό των σταυρών
προτίμησης που έλαβαν.
3. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν
μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε
υπηρεσίας στο Σωματείο, μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να καταβάλλονται έξοδα κίνησης,
διαμονής και διατροφής.
4. Η θητεία του εκλεγέντος από τα ιδρυτικά μέλη προσωρινού Δ.Σ. του Σωματείου λήγει, το
αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του καταστατικού και την εγγραφή του
Σωματείου στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αιγίου. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα
υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γ.Σ. για την εκλογή των οργάνων.
5. Μέλος του Δ.Σ. παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση της Γ.Σ., σε περίπτωση
που διατυπωθεί κατ’ αυτού πρόταση μομφής. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει η Γ.Σ. με την
ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 3 του καταστατικού.
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..
2. Η παράδοση – παραλαβή γίνεται με ειδικό έντυπο – πρωτόκολλο σε τρία αντίτυπα, από τα
οποία ένα παραμένει σε ειδικό αρχείο παραλαβής – παράδοσης στο Σωματείο, ένα
παραδίδεται στον πρόεδρο του παλαιού Δ.Σ. κι ένα στον πρόεδρο του νέου Δ.Σ..
3. Σε περίπτωση αμέλειας του απερχόμενου Δ.Σ. να παραδώσει εντός οκτώ (8) ημερών, του
δίνεται νέα διορία άλλων οκτώ (8) ημερών και σε νέα αμέλειά του, το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει
το Σωματείο και την περιουσία του, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο κι ενημερώνει τις
εποπτικές αρχές.
Άρθρο 15ο
Απουσία μέλους Δ.Σ. – Έκπτωση – Αναπλήρωση
1. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τέσσερις (4) συνεχείς
συνεδριάσεις ή από οκτώ (8) μη συνεχείς του Δ.Σ., εκπίπτει με απόφαση του Δ.Σ., αφού
προηγουμένως κληθεί να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του. Έκπτωση μέλους από το
Δ.Σ. επέρχεται και στην περίπτωση του άρθρου 20 παρ. 2.
2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. παύση, έκπτωση, παραίτηση, θάνατος) κενωθεί θέση
συμβούλου, αυτός αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό ή σε περίπτωση μη
αποδοχής ή μονίμου κωλύματος του τελευταίου αυτού, από το επόμενο αναπληρωματικό
μέλος.
3. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών και εφόσον τα μέλη του Δ.Σ.
μειωθούν σε λιγότερα από πέντε (5), συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη εξ’
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ολοκλήρου νέου Δ.Σ.. Η θητεία αυτού του Δ.Σ. διαρκεί για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
μέχρι να συμπληρωθεί η τριετία.
Άρθρο 16ο
Σύγκληση του Δ.Σ. – Απαρτία – Πλειοψηφία
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, στην έδρα του Σωματείου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο, όταν συντρέχει σπουδαίος
λόγος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους τέσσερα (4) μέλη αυτού, τα οποία
αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή
κωλυομένου αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής του, υποχρεούται να καλέσει το Δ.Σ. εντός 15
ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του Σωματείου, στην ημεδαπή ή
αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά
δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης αυτής και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόκληση που υπογράφεται και από τον Γ.
Γραμματέα και γνωστοποιείται στο μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από
την συνεδρίασή του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
παρευρίσκονται σ’ αυτό τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία,
επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση μετά από τρεις (3) ημέρες.
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με τη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων
και με φανερή ψηφοφορία., εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το καταστατικό ή το νόμο
απαιτείται μυστική. Σε προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική. Σε
περίπτωση ισοψηφίας (φανερή ψηφοφορία) υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ενώ σε
μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται.
Άρθρο 17ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά
καταγράφεται ο τρόπος λήψης της απόφασης και καταχωρείται υποχρεωτικά η γνώμη της
μειοψηφίας.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται υποχρεωτικά από τους παρόντες. Μέλος που αρνείται την
υπογραφή των πρακτικών αντικαθίσταται με απόφαση της Γ.Σ. από το πρώτο
αναπληρωματικό. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από το
Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του Δ.Σ..
Άρθρο 18ο
Απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ.
1. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων
υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα,
με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά
πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης
αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η
έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.
2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Δ.Σ.,
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Άρθρο 19ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια των νόμων, του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών και
των αποφάσεων των Γ.Σ.: διοικεί το Σωματείο, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την
εκπλήρωση των σκοπών του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ., έχει τη διοίκηση και διαχείριση της
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περιουσίας του και την εκπροσώπησή του δικαστικά και εξώδικα. Ελέγχει τις εισπράξεις και
δαπάνες του Σωματείου και προσυπογράφει στο κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου το
βιβλίο Ταμείου. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, με τους
οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι διάφορες
εργασίες του Σωματείου και θα λειτουργούν τα αθλητικά του τμήματα. Οι εσωτερικοί
κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις
διατάξεις του καταστατικού.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση ορισμένων από τις
αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την
εκπροσώπηση του Σωματείου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Σωματείου,
καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους, οι οποίες απορρέουν από τους νόμους, το καταστατικό, τους εσωτερικούς
κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις, οι οποίες
λαμβάνονται σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν,
εφόσον η απουσία ή οι τυχόν αντιρρήσεις τους έχουν καταχωρηθεί και προκύπτουν από τα
πρακτικά.
Άρθρο 20ο
Ποινές
1. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση παράβασης των νόμων, του καταστατικού, των
εσωτερικών κανονισμών και των αποφάσεων των Γ.Σ., να επιβάλλει στα μέλη του Σωματείου
με αιτιολογημένη απόφασή του, τις ακόλουθες ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Απαγόρευση εισόδου στα γραφεία – εντευκτήρια ή στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
Σωματείου.
γ) Πρόταση διαγραφής στην Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 7 παρ. 2 εδ. γ΄, δ΄
και ε΄ του Καταστατικού .
δ) Στους αθλητές του, τις ποινές που προβλέπονται από τους νόμους, το καταστατικό, τους
εσωτερικούς κανονισμούς και τις εγκυκλίους.
Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη απολογία και χωρίς βάσιμη αιτιολογία.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του και με μυστική ψηφοφορία, παραπέμπεται στην Γ.Σ., κάθε μέλος του
Δ.Σ. που παραβαίνει την σωματειακή και αθλητική νομοθεσία, τις διατάξεις του
καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών, τις αποφάσεις των Γ.Σ., όπως επίσης και για
ανάρμοστη συμπεριφορά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή στις συνελεύσεις και άλλες
εκδηλώσεις του Σωματείου, με σκοπό την ποινή της έκπτωσης από το Δ.Σ.. Η Γ.Σ. στην
περίπτωση αυτή αποφασίζει με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 3 του
καταστατικού.
Άρθρο 21ο
Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σ’ όλες του τις σχέσεις και ενώπιον κάθε
Αρχής και Δικαστηρίου και διορίζει πληρεξουσίους. Υπογράφει μαζί με το Γ. Γραμματέα όλα
τα έγγραφα και την αλληλογραφία και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.
Προκειμένου για αποδοχή κληρονομιάς ή κληροδοσίας, απαιτείται ειδική προς τούτο
απόφαση του Δ.Σ., που να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την αποδοχή. Συγκαλεί το Δ.Σ. μαζί
με τον Γ. Γραμματέα σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις
συζητήσεις, δίνει το λόγο κατά σειρά στους συμβούλους, αφαιρεί αυτόν, θέτει τα ζητήματα
σε ψηφοφορία και μπορεί μετά από δύο (2) προειδοποιήσεις, να αποβάλλει από την
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συνεδρίαση μέλος που παρακωλύει με τη συμπεριφορά του την πρόοδο των εργασιών και τη
λήψη αποφάσεων. Φροντίζει για την εφαρμογή και τήρηση του καταστατικού, των
εσωτερικών κανονισμών, των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και προστατεύει τα
συμφέροντα του Σωματείου. Μπορεί σε εξαιρετικά έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις να
λαμβάνει μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του Σωματείου και να ενεργεί χωρίς
απόφαση του Δ.Σ. Είναι όμως υποχρεωμένος να ζητήσει την έγκριση της απόφασής του στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.. Μπορεί να εκχωρήσει μέρος από τις αρμοδιότητές του
στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο σύμβουλο. Ασκεί έλεγχο στη εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε
μέλους του Δ.Σ. και γνωστοποιεί τα αποτελέσματά του στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Συγκαλεί
εκ μέρους του Δ.Σ. μαζί με τον Γ. Γραμματέα τις Γ.Σ.. Υπογράφει και επικυρώνει μαζί με τον
Γ. Γραμματέα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ..
Συμπράττει με τον Ταμία για την ανάληψη χρημάτων από τις τραπεζικές καταθέσεις του
Σωματείου. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει το καταστατικό σε σχέση με
οποιοδήποτε μέλος, όργανο και επιτροπή του Σωματείου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα
καθήκοντα και δικαιώματά του, ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχει εκχωρήσει ο Πρόεδρος
και τον βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων του.
3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη όλων των βιβλίων
(εκτός από το βιβλίο Ταμείου, τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών), των
αρχείων και της σφραγίδας του Σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.,
συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου, τα αντίγραφα και
αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. κι είναι υπεύθυνος για
κάθε αλλοίωση, ατελή διατύπωση ή καταστροφή αυτών. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την
ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. και μαζί με τον Ταμία τον απολογισμό, τον
ισολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Διεξάγει την
αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Προϊσταται
και εποπτεύει την γραμματεία των γραφείων του Σωματείου και το τυχόν έμμισθο προσωπικό
του. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον νεώτερο των συμβούλων.
4. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Σωματείου, ενεργεί τις
εισπράξεις και τις πληρωμές του Σωματείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα
βιβλία διαχείρισης ταμείου (βιβλίο Ταμείου, αποδείξεις είσπραξης, εντάλματα πληρωμής
κλπ.). Συντάσσει περιληπτικές καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντάς τις στο
Δ.Σ. ανά εξάμηνο. Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου συντάσσει αναλυτική έκθεση η
οποία πρέπει να περιέχει τα έσοδα και έξοδα αναλυτικά, συνοδευόμενα με τις σχετικές
δικαιολογητικές αποδείξεις. Συντάσσει μαζί με τον Γ. Γραμματέα τον απολογισμό, τον
ισολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου καθώς και τον ειδικό
απολογισμό των κρατικών επιχορηγήσεων, στη συνέχεια τα υποβάλλει στο Δ.Σ., το οποίο με
τη σειρά του τα υποβάλει προς έγκριση στη Γ.Σ. Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που
εισπράττει στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου και κρατεί σε μετρητά ποσό μέχρι
τριακόσια (300) € για τρέχουσες πληρωμές. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με
απόφαση του Δ.Σ.. Συμπράττει με τον Πρόεδρο για την ανάληψη χρημάτων από τις
τραπεζικές καταθέσεις του Σωματείου. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική
ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Ο Ταμίας καλούμενος οποιαδήποτε στιγμή από τον Πρόεδρο
ή το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στην διάθεσή τους όλα τα στοιχεία για τον έλεγχο του
ταμείου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ.
εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα
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5. Ο Γενικός Έφορος φροντίζει για την αθλητική κίνηση του Σωματείου και σε συνεργασία
με τους υπόλοιπους διορισθέντες ή εκλεγέντες εφόρους των τμημάτων, καθορίζει την κίνηση
των αθλητικών εγκαταστάσεων, την διάθεσή τους για την άθληση των διαφόρων τμημάτων
και τον σχηματισμό των ομάδων που θα αντιπροσωπεύσουν το Σωματείο σε διάφορους
κλάδους του αθλητισμού. Φροντίζει για την διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Σωματείου σε άλλες ομάδες και σωματεία, προτάσσοντας πάντοτε τα συμφέροντα του
Σωματείου. Για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου,
μπορεί το Δ.Σ. να εξουσιοδοτεί τον Γενικό Έφορο, να προσλαμβάνει με σύμβαση τεχνικό
προσωπικό με ή χωρίς αμοιβή. Το ύψος της αμοιβής καθώς και οι όροι της συμβάσεως
καθορίζονται από το Δ.Σ.. Ο Γενικός Έφορος κωλυόμενος αναθέτει τα καθήκοντά του σε
άλλο μέλος του Δ.Σ..
6. Ο Έφορος Υλικού είναι επιφορτισμένος με την φύλαξη και συντήρηση του αθλητικού
υλικού του Σωματείου και γενικά κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Τηρεί το Βιβλίο
Περιουσιακών Στοιχείων. Με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου,
μπορεί να του ανατεθούν και άλλα καθήκοντα, τα οποία καθορίζονται από αυτή.
7. Ο Γενικός Αρχηγός επιτηρεί τον τρόπο και την μέθοδο της προπόνησης των αθλητών
του Σωματείου και είναι σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό και
τους αθλητές, εισηγούμενος, την τιμωρία αυτών για κάθε παράπτωμά τους. Φροντίζει για την
τήρηση της πειθαρχίας των αθλητών και βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση αυτών και των
αρχηγών τους για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται, υποχρεούμενος να γνωστοποιήσει
τούτο αμέσως στο Δ.Σ. και να φροντίσει για την επίλυσή του. Επίσης είναι υποχρεωμένος να
παρουσιάσει τον αθλητή, εφόσον τούτος το ζητήσει, στο Δ.Σ..
8. Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς
αμοιβή.
Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο
Συγκρότηση – Σύνθεση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες
1. Η Ε.Ε. εκλέγεται από την Γ.Σ. ταυτόχρονα με το Δ.Σ., αποτελείται από τρία (3) μέλη και ο
χρόνος θητείας της είναι ίσος με αυτόν του Δ.Σ.. Η Ε.Ε. κατά την πρώτη μετά την εκλογή της
συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος συγκαλεί τα μέλη της σε συνεδριάσεις και
διευθύνει τις εργασίες της.
2. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και η σύνταξη
και υποβολή στην τακτική ετήσια Γ.Σ. της σχετικής έκθεσης.
3. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα, τα παραστατικά και τα βιβλία του ταμείου και να
ζητάει οποτεδήποτε επίδειξη του περιεχόμενου του ταμείου. Στην διάθεσή της βρίσκονται τα
πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., η αλληλογραφία του Σωματείου, καθώς και
κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τον έλεγχο.
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.
5. Μέλος της Ε.Ε. παύεται πριν την λήξη της θητείας του, με απόφαση της Γ.Σ. που
λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 3, σε περίπτωση που
διατυπωθεί κατ’ αυτού πρόταση μομφής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 24ο
Χρόνος διενέργειας αρχαιρεσιών
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου διενεργούνται κάθε τρία (3)
χρόνια, μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, μετά την λήξη της τακτικής Γ.Σ.
στην οποία εγκρίνεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός.
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
15

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
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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.
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Άρθρο 26
Ψηφοφορία
1.Με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής τυπώνονται τα ψηφοδέλτια .
2.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 27ο
Ενστάσεις – Πρακτικά διαλογής – Αποτελέσματα
1. Μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος των εκλογών μπορούν να υποβληθούν στη
Εφορευτική Επιτροπή ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους. Για τις ενστάσεις και την
απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής γι’ αυτές γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πρακτικό της
Εφορευτικής Επιτροπής.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 28ο
Έσοδα
1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
β) Η ετήσια συνδρομή των μελών.
γ) Το αντίτιμο για τις προσφερόμενες από το Σωματείο υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων
που καλλιεργεί, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Σωματείου. Αυτό ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ., το δε Σωματείο υπέχει στην περίπτωση αυτή τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
2. Έκτακτοι Πόροι είναι:
α) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται από τη Γ.Σ..
β) Οι εισφορές (δωρεές) τρίτων προσώπων.
γ) Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου, όπως λαχειοφόροι αγορές, έρανοι,
εκδρομές, εορτές κλπ..
δ) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις οργανισμών.
ε) Τα έσοδα από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία όπως από κληρονομιές, κληροδοσίες κλπ. και τα
εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου.
στ) Τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης που συνάπτει το Σωματείο με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με την τήρηση
πάντοτε των κανονισμών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
3. Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. Η ακίνητη περιουσία του
Σωματείου αποκτάται και μεταβιβάζεται, όπως προβλέπεται από τους νόμους για λογαριασμό
του, μετά από απόφαση της Γ.Σ.. Προκειμένου όμως για την κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ολική
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ή μερική εκποίηση ή αλλαγή της χρήσης των τυχόν αθλητικών εγκαταστάσεων του
Σωματείου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 9 του Ν.2725/99.
4. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους
σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
5. Για την είσπραξη οποιουδήποτε εσόδου ο Ταμίας εκδίδει διπλότυπο γραμμάτιο είσπραξης.
Το γραμμάτιο είσπραξης περιλαμβάνει οπωσδήποτε την ημερομηνία είσπραξης, το
ονοματεπώνυμο του καταβάλλοντος και την αιτιολογία.
Άρθρο 29ο
Κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Σωματείου κατατίθενται με φροντίδα του Ταμία σε Τράπεζα,
που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και σε λογαριασμό στο όνομα του Σωματείου. Για να γίνει
ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται προσκόμιση εγγράφου,
υπογραμμένου από τον Πρόεδρο και το Ταμία.
Άρθρο 30ο
Έξοδα
1. Έξοδα του Σωματείου αποτελούν οι κάθε λογής δαπάνες, που γίνονται σύμφωνα με τον
νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του και αφορούν την υλοποίηση των
σκοπών του και την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του.
2. Για την διενέργεια κάθε δαπάνης εκδίδεται τριπλότυπο ένταλμα πληρωμής, βάσει του
οποίου ο Ταμίας ενεργεί την πληρωμή, επισυνάπτοντας στο ένα αντίγραφο το επίσημο
παραστατικό του εξόδου. Από τα αντίτυπα του τριπλοτύπου ένα παραδίδεται στο λήπτη του
ποσού της δαπάνης ο οποίος ανταποδίδει νόμιμο φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, Α.Π.Υ.,
Α.Λ.Π. κλπ.), ένα φυλάσσει ο Ταμίας μαζί με το παραστατικό είσπραξης και το τρίτο
παραμένει στο στέλεχος, το οποίο φυλάσσεται μετά το τέλος του στο αρχείο του Σωματείου.
3. Στο ένταλμα πληρωμής αναγράφονται ο δικαιούχος και τα φορολογικά στοιχεία του, η
ημερομηνία πληρωμής, η αιτιολογία της δαπάνης και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με
την οποία εγκρίνεται αυτή. Τα εντάλματα πληρωμής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
Ταμία.
Άρθρο 31ο
Διαχειριστική περίοδος – Προϋπολογισμός – Απολογισμός – Ισολογισμός
Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Ο
προϋπολογισμός συντάσσεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο
απολογισμός και ο ισολογισμός συντάσσονται στην αρχή της επόμενης διαχειριστικής
περιόδου και αφορούν την προηγούμενη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 32ο
Τροποποίηση του Καταστατικού
Τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. με την
ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 3 του καταστατικού. Στην περίπτωση
αυτή η Γ.Σ. συγκαλείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Την πρόταση για τροποποίηση
υποβάλλει το Δ.Σ. στη Γ.Σ., που γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται καταστατική. Στην καταστατική
Γ.Σ. δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα εκτός από την τροποποίηση. Το Δ.Σ. υποβάλλει
πρόταση τροποποίησης είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση του ενός
τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην πρόταση περιλαμβάνεται το νέο
περιεχόμενο των τροποποιούμενων διατάξεων και οι λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίηση.
Άρθρο 33ο
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Διάλυση του Σωματείου – Τύχη της περιουσίας του
Το Σωματείο παύει να υφίσταται, όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20). Το
Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. σε οποιαδήποτε στιγμή, με την ειδική απαρτία και
πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 3 του καταστατικού. Μετά την διάλυση ενεργείται
εκκαθάριση. Εφόσον διαλυθεί το Σωματείο, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την
εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34ο
Σφραγίδα – Χρώματα του Σωματείου
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στην περιφέρεια την επωνυμία του και στο
κέντρο παράσταση με δύο (2) δάφνινα στεφάνια, έναν δρομέα και το έτος ίδρυσης. Χρώματα
του Σωματείου ορίζονται το θαλασσί και το κίτρινο.
Άρθρο 35ο
Διάφορες διατάξεις – Εσωτερικοί Κανονισμοί – Θέματα μη ρυθμιζόμενα από το
Καταστατικό
1. Απαγορεύεται η συστέγαση του Σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.
2. Οι αθλητές του Σωματείου εγγράφονται στα μητρώα αθλητών του Σωματείου και στη
συνέχεια με την φροντίδα του Δ.Σ. στα μητρώα των Ομοσπονδιών. Οφείλουν να
συμπεριφέρονται και να δραστηριοποιούνται όπως ορίζει η αθλητική νομοθεσία, οι ειδικές
διατάξεις των Ομοσπονδιών και το καταστατικό. Εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να
παρευρίσκονται στις Γ.Σ. του Σωματείου. Οι αθλητές στους αγώνες που συμμετέχουν φέρουν
στολές με τα χρώματα του Σωματείου.
3. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική
ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
4. Η με οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω
εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του ή
υφίσταται αναπόφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση
νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει
τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο.
Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του Σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
5. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα.
6. Για την λεπτομερέστερη ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου και των
αθλητικών τμημάτων του, το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι
προκειμένου να ισχύσουν εγκρίνονται από τη Γ.Σ..
7. Πρόταση μομφής κατά μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. μπορεί να υποβληθεί και να συζητηθεί
στην Γ.Σ., εφόσον υπογράφεται από το ένα τέταρτο των ταμιακά τακτοποιημένων μελών.
8. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή ασάφεια αυτού, μπορεί να
ρυθμίζεται μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των νόμων με απόφαση του Δ.Σ. που
επικυρώνεται από την Γ.Σ., διαφορετικά θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού Κώδικα, τις σχετικές περί Σωματείων και Αθλητικών
Σωματείων διατάξεις και τον Νόμο 2725/1999, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει κάθε
φορά.
9. Το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της
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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.΄΄
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΄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. Τώρα τροποποιήθηκε
και πάλι από τη Γενική Συνέλευση των μελών την …………………… αποτελείται πλέον από
38 άρθρα και μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις θα ισχύσει μετά την έγκρισή του από το
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Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας και την καταχώρησή των τροποποιήσεων αυτών στο βιβλίο
Σωματείων του Πρωτοδικείου Αιγίου.
Αίγιο, …………………..2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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