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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. - Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» και µε συντοµογραφία «Ν.Ο.Σ.» με την επωνυμία στην Αγγλική
γλώσσα «Santorin’s Nau cal Club» και με συντομογραφία «S.N.C.»
2.
- Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Θήρας, και συγκεκριμένα το αλιευτικό
καταφύγιο Βλυχάδας. Με απόφαση του Δ.Σ. η έδρα δύναται να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο της
Περιφέρειας ή σε άλλη κοινότητα εντός του ίδιου Δήμου. Για τη μεταφορά της έδρας εκτός των
ορίων της Περιφέρειας Κυκλάδων, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. του Σωματείου με πλειοψηφία
¾ των μελών με δικαίωμα ψήφου.
3. - Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Α. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των
ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε
αθλητικούς αγώνες (άρθρο 1 του Ν. 2725/1999). Επίσης σκοπός του σωματείου είναι: (α) Η
σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των
μελών και των αθλητών και η σωματική τους καλλιέργεια, (β) Η ανάπτυξη όλων των θαλασσίων
και ναυτικών αθλημάτων και ειδικά η καλλιέργεια των ολυμπιακών αθλημάτων και ειδικότερα
αλλά όχι περιοριστικά Ιστιοπλοΐα, ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, ιστιοσανίδα, Κανόε Καγιάκ,
Καταδύσεις, Κολύμβηση, Κωπηλασία, Μοντέρνο Πένταθλο, Συγχρονισμένη Κολύμβηση, Δίαθλο,
υποβρύχιες δραστηριότητες, τεχνική κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, υδατοσφαίριση, ιστιοπλοΐα
τριγώνου. Η προστασία των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η προστασία της
θαλάσσιας και υποθαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας. Η επιμόρφωση των μελών του σωματείου
σχετικά με την κολύμβηση, τη ναυαγοσωστική, την παροχή πρώτων βοηθειών, την παροχή
επιθαλάσσιας βοήθειας προς σκάφη του συλλόγου ή μη, η προστασία των υδάτινων πόρων και
η αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης. (γ) η συμμετοχή των αθλητών μέσω του Συλλόγου σε
κάθε είδους αγώνες επίσημους (εγκεκριμένους από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις
αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες) και φιλικούς καθώς και σε αγώνες
πρωταθλημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Με σχετική απόφαση του ΔΣ θα ιδρύεται
κάθε νέος κλάδος άθλησης ή θα καταργείται υφιστάμενος.
Β. Η επίτευξη του σκοπού του σωματείου επιδιώκεται: (α) Με τη συμμετοχή των αθλητών
σε αγώνες των υπερκειμένων αθλητικών αρχών, άλλων αθλητικών σωματείων ή ενώσεων αυτών, (β)
Με τη σύσταση και λειτουργία των σχετικών αθλητικών τμημάτων, που αντιστοιχούν σε καθένα από
τα παραπάνω ολυμπιακά και μη αθλήματα, (γ) Με τη δημιουργία εντευκτηρίου με όλα τα
απαιτούμενα έργα για τη λειτουργία του, την εκμίσθωση, κατασκευή και σύσταση σύγχρονων
αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων εξοπλισμένων με μηχανήματα εκγύμνασης για τη
μυική ενδυνάμωση των αθλητών, (δ) Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλα αθλητικά
σωματεία, αθλητικές Ομοσπονδίες και ενώσεις, ΟΤΑ, δημόσιες αθλητικές και λοιπές Αρχές του
Κράτους κλπ. και (ε) Με τη διοργάνωση γιορτών και εκδρομών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
και γενικά με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο το οποίο ήθελε κριθεί πρόσφορο για την προαγωγή των
σκοπών του σωματείου.
2. Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται
μόνο από τις διατάξεις του παρόντος, της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που ισχύει
κάθε φορά για τα σωματεία.
3. - Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται απόλυτα κάθε
παρέκκλιση από το σκοπό αυτό, χωρίς τροποποίηση του παρόντος.
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4. - Το Σωματείο υπάρχει εφ' όσον τα μέλη δεν είναι λιγότερα από είκοσι. Με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος, το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου
τέτοιου π.χ. Ομοσπονδίας, όπως επίσης να προβεί σε συγχώνευση με άλλο Σωματείο του ίδιου
κλάδου άθλησης.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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ΑΡΘΡΟ 3ο
1. - Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι, εφ' όσον δέχονται ανεπιφύλακτα τις
διατάξεις του παρόντος καταστατικού και πληρούν τους όρους του άρθρου 5 και κατά τις
διακρίσεις που αυτό προβλέπει και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των.
2. - Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Σωματείου όποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 του Ν.2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα:
α) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα
σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί
τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό
πλημμελήματος με τελεσίδικη 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, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή
διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία,
λαθρεμπορία φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, 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. 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.
Τα κωλύματα της περ. β της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους
αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται
να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι
υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή
οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με
απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής
ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά
της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.
γ) Αυτός που στερήθηκε της φίλαθλης ιδιότητας και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή
σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 2725/1999.
δ) Οι εν ενεργεία και μη 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 το ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η
υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού
σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου
ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων
ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η
ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 του προέδρου
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του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. 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.
Οι εν ενεργεία και μη 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
αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
ε) Το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας
του με αυτό και για ένα (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 ένα (1) χρόνο
μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού
συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές
έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν
επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου
ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις
συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι
αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
στ) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. 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 Δ.Σ. 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
Δ.Σ. 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 βασικός μέτοχος ή
εταίρος:
αα) της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρείας που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης
σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180), ή ββ) εταιρείας συνδεδεμένης με τις
εταιρείες της περίπτωσης αα', κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α' 251), ή γγ) άλλης
εταιρείας στην οποία οι εταιρείες της περίπτωσης 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. Για τους σκοπούς του παρόντος, βασικός μέτοχος ή
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εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 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 Γ.Σ. της εταιρείας, (β)
είναι μέτοχος ή εταίρος σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι βασικοί μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της
περίπτωσης α' ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους,
απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή
εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, τα οποία, συνυπολογιζόμενα και αναγόμενα σε μετοχές ή
εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία της περίπτωσης α' υπερβαίνουν σε ποσοστό το
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), (γ) είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του
Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης α', (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι
δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α', β' και γ'. Για τον
υπολογισμό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των περιπτώσεων α' και β' λαμβάνεται
υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή
κατέχονται από κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, ιδίως από συζύγους, συγγενείς μέχρι δεύτερου
βαθμού, συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και από κάθε
άλλο οικονομικά εξαρτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο».
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως
την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του
σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα
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.
ΑΡΘΡΟ 4ο
1 . – Γ ι α να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου χρειάζεται:
α) Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα γράφει ότι πληροί τους όρους του
άρθρου 3 του παρόντος και ότι δέχεται χωρίς επιφυλάξεις το παρόν καταστατικό, έχει τις νόμιμες
προϋποθέσεις και η αίτηση θα συνοδεύεται από έγγραφη πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου.
β) Πληρωμή του ποσού της εγγραφής.
2. - Το Δ.Σ. κρίνοντας την αίτηση, ή την αποδέχεται και με απόφασή τους εγκρίνει την
εγγραφή ή επανεγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών του ή την απορρίπτει με
αιτιολογημένη απόφαση. Εάν παρέλθουν 60 ημέρες και το Δ.Σ. δεν λάβει απόφαση έγκρισης ή
απόρριψης της αιτήσεως θεωρείται αυτοδίκαια η εγγραφή του αιτούντος ως μέλος του σωματείου
την 60η μέρα και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη. Εάν δεν εγκριθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου ή
εάν δεν του χορηγηθεί διαπιστωτική πράξη εγγραφής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο
αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος
εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3.
- Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί
εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και 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.
- Η αύξηση και η μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής και της εγγραφής
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
1. - Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος, ενώ ο ελάχιστος αριθμός
τους ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή
άλλες παρόμοιες.
α) Μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι άσχετα από φύλο, εφ' όσον έχουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν
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και να εκλέγονται, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο του
Σωματείου
β) Κατ’ εξαίρεση επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση όσοι έχουν
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες γενικά για την προαγωγή του αθλητισμού ή του Σωματείου. Δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. - Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου έχουν άμεσα το δικαίωμα να εκλεγούν και να
εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του σωματείου κατά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Τα λοιπά
μέλη του σωματείου (πλην των ιδρυτικών) αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους,
εφόσον εφ’ όσον κατά την ημέρα της ψηφοφορίας είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
3. - α) Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση ως
αντιπρόσωποί του για την συμμετοχή στη συνέλευση και εκλογή στη Διοίκηση των ενώσεων ή
ομοσπονδιών που σ' αυτές το σωματείο είναι μέλος, εφ' όσον συμπλήρωσαν πλήρες έτος ως
τακτικά μέλη.
β) Κάθε αθλητικό σωματείο - μέλος της υπερκείμενης Ενώσεως ή Ομοσπονδίας
εκπροσωπείται στη Γ.Σ. αυτής με έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή
του, από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου.
γ) Αντιπροσώπευση του σωματείου σε υπερκείμενη Ένωση ή Ομοσπονδία με οποιοδήποτε
άλλον εκτός του παραπάνω τρόπου απαγορεύεται απόλυτα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
- Αθλητές του σωματείου θεωρούνται οι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας, που
εκδίδεται από την αθλητική Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος και οι οποίοι έχουν ενεργό
αθλητική δραστηριότητα. Η ενεργός δραστηριότητα του αθλητή του σωματείου προκύπτει από
τις ειδικές καταστάσεις αθλητών, εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποβάλλουν
οι έφοροι των αθλητικών τμημάτων μέσω του Γενικού Αρχηγού Αθλητικών Τμημάτων στην αρχή
της αγωνιστικής περιόδου για κάθε άθλημα ή και κατά τη διάρκεια αυτής.
2. - Οι αθλητές έχουν όσα δικαιώματα τους απονέμονται από το νόμο, το παρόν
καταστατικό και από τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς του σωματείου. Τα δικαιώματα αυτά
αφορούν μόνο τους ενεργούς αγωνιστικά αθλητές και διατηρούνται επί ένα (1) έτος από την
οριστική διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.
3. - Οι αθλητές, όταν αποχωρήσουν από την ενεργό αθλητική τους δραστηριότητα,
μπορούν να εγγραφούν μέλη στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο
αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία
αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2725/1999). Κατ'
εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του
μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού,
καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών,
μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο
άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. 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 μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας,
εφόσον είναι ενήλικες.
4. - Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών του σωματείου, εφόσον δεν διατηρεί
Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών, δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από το σωματείο στους αθλητές, ως ενίσχυση για
την υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητάς τους, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα,
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 2725/1999, παρά στοιχειώδη προσφορά
κάλυψης εξόδων προπόνησής των.
5. - Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση
για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν
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συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού
Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και θεσπίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας
προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του
αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.
Ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή
θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες
οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα,
κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.
6. - Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή
αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση
συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική
Αθλητική Ομοσπονδία, β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) Έτος γέννησης, δ) Άθλημα, ε)
Φωτογραφία, στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση με
βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και
αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται
στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Είναι δυνατόν να χάσουν την ιδιότητα των μελών του Σωματείου
α) Οι παραιτούμενοι με δήλωση προς το Δ.Σ.
β) Οι καθυστερούντες τις συνδρομές επί τρίμηνο και πλέον.
Το μέλος που διαγράφηκε λόγω μη καταβολής των συνδρομών μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή
του με αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού εφ' όσον με την υποβολή της
αιτήσεως καταβάλλει και όλες τις εισφορές που οφείλει.
γ) Αυτοί που δεν εκπληρώνουν πλέον τους όρους των άρθρων 3 και 4 του παρόντος για
οποιονδήποτε λόγο.
δ) Αυτοί που με την δραστηριότητά τους στρέφονται ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου ή
εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Διοίκησής του.
Η μη απασχόληση στις δραστηριότητες του Σωματείου για εύλογο χρονικό διάστημα, η στράτευση ή
μακροχρόνια ασθένεια και οποιαδήποτε άλλη αιτία ανωτέρας βίας, δεν αποτελούν λόγω απώλειας
της ιδιότητας του μέλους και απαλλάσσουν το μέλος από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεως οι επιβαλλόμενες ποινές είναι στα μέλη του
Σωματείου :
α) Η έγγραφη παρατήρηση.
β) Η αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
γ) Η απαγόρευση εισόδου σε χώρους του Σωματείου.
δ) Η οριστική διαγραφή που υπόκειται στην έγκριση της Γ.Σ.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ’
ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 9ο
1. - Πόροι του σωματείου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.
Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται στα μέλη μόνο με απόφαση της Γ.Σ.
β) Οι επιχορηγήσεις (κρατικές, δημοτικές, αθλητικών ομοσπονδιών κλπ.).
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γ) Οι δωρεές ή οι χορηγίες ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που
προέρχεται από νόμιμη αιτία λ.χ. από αγώνες, χρήση χώρων, εκδηλώσεις κλπ. κατόπιν σχετικής
έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.
2. - Επιτρέπεται στο σωματείο να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις υποχρεώσεις
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση
αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών
διακριτικών στοιχείων του σωματείου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο και αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δε
γίνονται δεκτές.
3. - Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των τυχόν
αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι παραπάνω
εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου
ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση 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 άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση
υποβάλλεται από τη Διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. αυτού, που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
4. - Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου γίνεται μόνο υπέρ των σκοπών
του, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα
τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών και με πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4).
5. - Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν.
6. - Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατίθενται υπέρ των σκοπών του,
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, υπέρ των σκοπών του. Δεν
επιτρέπεται εκποίηση κινητών απλώς και μόνο για την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων.
7. - Η συμφωνία μεταγραφής αθλητής του σωματείου σε άλλο αθλητικό σωματείο ή η
μεταγραφή αθλητή από άλλο σωματείο επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα εφόσον, για
την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα
Βιβλία Εσόδων-Εσόδων των δύο σωματείων (αρθρ. 33 παρ.3 του ν. 2725/1999).
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 10ο
1. - Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται από την Γ.Σ. κατά τα
οριζόμενα ειδικότερα στο Κεφάλαιο Ζ' ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ του παρόντος Καταστατικού.
2. - Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία,
μεταξύ των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον νόμο και το
καταστατικό
3.
- Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και
Έφορο Αθλητικών Τμημάτων. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ.
καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.
4. - Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν
μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιοσδήποτε
υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και
διατροφής.
5.
- Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,
ανεξαρτήτων 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
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διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική
απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
1. - Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Σε περίπτωση που μένει κενή μια θέση στο Δ.Σ. για
οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. με ευθύνη του Προέδρου καλεί τον α' αναπληρωματικό που
προέκυψε από τις τελευταίες Αρχαιρεσίες, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτού τον επόμενο και
ούτω καθ' εξής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικός, συγκαλείται άμεσα Γενική
Συνέλευση για τη συμπλήρωση των μελών του ΔΣ. χωρίς όμως με τη συμπλήρωση ν’
ανανεώνεται η αρχική διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. - Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα απέναντι στο σωματείο και μπορούν να
ανακληθούν από την τακτική Γ.Σ. ή από έκτακτη γι’ αυτό στο σκοπό Συνέλευση, συγκαλούμενη
(πρόταση μορφής) μετά από αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Επίσης το 1/5 των μελών χρειάζεται για να περιληφθεί, μετά από αίτησή τους σαν θέμα
ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. η ανάκληση μέλους ή μελών του Δ.Σ. (πρόταση μορφής).
ΑΡΘΡΟ 12ο
1. - Το νεοκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες συνέρχεται με την προεδρία εκείνου
του υποψηφίου ή μέλους συνδυασμού που πήρε τους περισσοτέρους ψήφους ή σε περίπτωση
αδυναμίας αυτού με το επόμενο στη σειρά και εκλέγει με ψηφοφορία (απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων) τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Αθλητικών
Τμημάτων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι τελικής επιλογής.
2. - Αυτός που πήρε τις περισσοτέρους ψήφους καλεί στην πρώτη συνεδρίαση το
προηγούμενο Δ.Σ. για να παραδώσει στον νέο Πρόεδρο, τα κλειδιά, τη σφραγίδα, το αρχείο, τα
βιβλία και την περιουσία του σωματείου με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που
υπογράφεται και από τους δύο προέδρους. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στο Γραφείο του
Σωματείου σε ιδιαίτερο χώρο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για
διάστημα έξι μηνών μέσα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο.
ΑΡΘΡΟ 13ο
- Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που ορίζει τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης τακτικά κάθε δίμηνο και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη με
συγκεκριμένα θέματα.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. εφ' όσον του ζητηθεί έγγραφα από 3
τουλάχιστον μέλη -που θα αναφέρουν και τα θέματα συζητήσεως- μέσα σε 7 ημέρες. Οι
συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του σωματείου χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν
αποφασιστεί το αντίθετο από το Δ.Σ.
2.
- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν έχει παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Εάν δεν
υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε πέντε (5) ημέρες. Γενικά οι αποφάσεις
παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που
παρευρίσκονται εκτός από τις περιπτώσεις προσωπικών θεμάτων για τα οποία χρειάζεται
αίτηση για μυστική ψηφοφορία από το 1/3 των παρευρισκομένων μελών θέματα εκτός
ημερησίας διατάξεων μπορούν να συζητηθούν μόνον εφ' όσον το ζητήσει το 1/3 των
παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ.
3.
- Οι αποφάσεις του Δ.Σ γράφονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τα μετέχοντα στη Συνεδρίαση μέλη αφού διαβασθούν στην αρχή της
επομένης συνεδριάσεως.
4. - Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις
συνεχώς, μπορεί να χάσει τη θέση του με απόφαση της Γ.Σ.. Το θέμα θα ρυθμιστεί από το Δ.Σ.
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού. Το μέλος που θα χάσει τη θέση του
αντικαθίσταται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

1.

ΑΡΘΡΟ 14ο
1.- Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί το Σωματείο βάσει του Νόμου και του
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Καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών με εξαίρεση
ζητήματα και ενέργειες για τα οποία αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Γ.Σ. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την
περιουσία του σωματείου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση
διαφόρων ζητημάτων που έχουν σχέση με το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και
εφαρμόζει το Καταστατικό. Το Δ.Σ. προγραμματίζει και συντονίζει την όλη εργασία του Σωματείου.
Για όσα ζητήματα σχετικά με την λειτουργία του Δ.Σ. δεν προβλέπει το Καταστατικό, εγκρίνεται από
την Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ..
2.- Το Δ.Σ. του Σωματείου τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :
α) Μητρώο των μελών του που θα δείχνει, με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό
δελτίου ταυτότητος, την ημερομηνία εγγραφής, ή διαγραφής του κάθε μέλους.
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γεν. Συνελεύσεων των μελών,
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
δ) Βιβλίου ταμείου εισπράξεων και πληρωμών στο οποίον θα γράφονται τακτικά και χρονικά
όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Βιβλίου περιουσίας, στο οποίο θα αναφέρεται κάθε ακίνητη ή κινητή περιουσία του
Σωματείου με λεπτομέρεια.
στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα βιβλία αυτά πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία.
3.- Κάθε αίτηση ή αναφορά κ.λπ. του Σωματείου πρέπει ν' αναφέρει:
α) Την επωνυμία του Σωματείου.
β) Την έδρα και τη σωστή διεύθυνση.
γ) Τον αριθμό εγγραφής στο βιβλίο πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο Σωματείο ή να
πραγματοποιούν σύμβαση μ' αυτό που να έχει σαν αποτέλεσμα τη λήψη αμοιβής για προσφορά
κάθε είδους υπηρεσίας ή να επιδιώκουν κέρδος, με την ανάληψη έργων, προμηθειών ή
οποιεσδήποτε άλλες παροχές προς το Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. - Την Πειθαρχική εξουσία ασκεί το Δ.Σ. σε όλα τα μέλη του σωματείου και στους
αθλητές που παραβιάζουν το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του σωματείου,
που ενεργούν πράξεις επιβλαβείς για το σωματείο και που γενικά συμπεριφέρονται στις
αθλητικές σχέσεις αντίθετα με όσα υπαγορεύουν οι νόμοι, η ευπρέπεια και η δεοντολογία του
αθλητισμού.
2. - Οι ποινές επιβάλλονται, αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση σε απολογία του υπό
κατηγορία μέλους και είναι οι ακόλουθες:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο (2) χρόνια εισόδου στο σωματείο και συμμετοχής
στις εκδηλώσεις αυτού και γενικά στέρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του
μέλους.
γ) Οριστική διαγραφή από μέλος του σωματείου.
Ειδικά στους αθλητές, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες και προπονήσεις.
γ) Διαγραφή από τα Μητρώα αθλητών του σωματείου.
3. - Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για επιβολή ή όχι ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και
καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι αποφάσεις περί διαγραφής
υπόκεινται στην έγκριση της Γ.Σ. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται, με σχετική απόδειξη έγγραφης
παραλαβής, στο μέλος που είχε παραπεμφθεί και ισχύουν από την κοινοποίηση τους.
4. - Το μέλος που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με οριστική διαγραφή είναι
υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές του κανονικά μέχρι τη λήξη του προσωρινού
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αποκλεισμού στην πρώτη περίπτωση και μέχρι την έγκριση της διαγραφής του από τη Γ.Σ. στη
δεύτερη.
5. - Σε περίπτωση που παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα μέλος του Δ.Σ., αυτό δεν
μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή ή μη ποινής σ' αυτό.
6. - Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές ισχύουν εφόσον ενημερωθεί σχετικώς το
Δ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας.
7. - Τα λοιπά θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές και τις
διαβαθμίσεις τους, την πειθαρχική διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με αυτά ζήτημα μπορούν
να ρυθμίζονται με Πειθαρχικό Κανονισμό, που θα συμπεριλαμβάνεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις και υποχρεώνεται να γνωστοποιεί
στο Δ.Σ. κάθε φορά τις ενέργειές του. Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γεν.
Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένος να το συγκαλεί και
έκτακτα, εφ' όσον δύο από τους συμβούλους ζήτησαν την σύγκλησή του.
Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει τα Πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του
Ταμείου όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο προς το οποίο με απόφαση του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε
δαπάνη. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου. Ο πρόεδρος σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος αυτού αναπληρώνεται από τον Αντιπροεδρο.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Ο Γεν. Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου συντάσσει τα Πρακτικά των
Γ.Σ., υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει
την σφραγίδα του Σωμ τείου.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις που μ' αυτές εισπράττει τις
συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις
διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων, υπογράφει και ο Πρόεδρος και τα εντάλματα πληρωμών
υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών είναι
απαραίτητα να αναγράφεται και ο αριθμός της αποφάσεως του Δ.Σ. που μ' αυτήν εγκρίθηκε η
δαπάνη.
Ο Ταμίας καταθέτει τα εισπραττόμενα χρήματα στον τηρούμενο λογαριασμό του
σωματείου στην τράπεζα, εξαιρέσει ενός ποσού το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.
ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες .
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το Ταμείο του
Σωματείου, όσες φορές τούτο ήθελε κριθεί αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη
των συνδρομών, τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές.

α

Έ

ΑΡΘΡΟ 20ο
Το Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου, ορίζει τον Έφορο Αθλητικών Τμημάτων.
Ο φορος Αθλητικών Τμημάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α) Φροντίζει για την προαγωγή των αθλητικών τμημάτων του Σωματείου, εποπτεύει και
συντονίζει τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα είναι μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για α) το πρόγραμμα
προπόνησης, β) τις εξετάσεις ζωνών, γ) εγγραφές-μεταγραφές, δ) διεξαγωγή αγώνων, σεμιναρίων και
αθλητικών δοκιμασιών και έχει τον γενικό έλεγχο των αθλημάτων δυνάμενος να εκχωρεί
αρμοδιότητες με ειδική εξουσιοδότηση, που η ισχύς της δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
Β) Εισηγείται προς το Δ.Σ. τον ορισμό των εφόρων και των τεχνικών επιτροπών των
αθλητικών τμημάτων του Σωματείου.
Γ) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους εφόρους και τις επιτροπές των αθλητικών τμημάτων
τους και τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα και γενικά σε αγώνες.
Δ) Προετοιμάζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους εφόρους και εισηγείται προς το Δ.Σ.
τον ετήσιο προϋπολογισμό των αθλητικών τμημάτων. Φροντίζει για την αγορά, για την αγορά,
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προμήθεια, συντήρηση και γενικά για την διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού για
την διεξαγωγή των αγώνων, προπονήσεων και λοιπών εκδηλώσεων του Σωματείου.
Ε) Εισηγείται προς το Δ.Σ. την πρόσληψη των προπονητών και βοηθών προπονητών των
αθλητικών τμημάτων του Σωματείου.
ΣΤ) Παραπέμπει προς το Δ.Σ. τις περιπτώσεις παραπτωμάτων των αθλητών του Σωματείου.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 21ο
- Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται
ταυτόχρονα και για τον ίδιο χρόνο με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή
της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο.
2. - Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την εποπτεία της διαχειρίσεως του Δ.Σ. και κάνει τον
διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο. Ειδικότερα: (α) Εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές,
διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του ταμείου και επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τον
Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. (β) Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις
έγιναν κανονικά και αν έχουν εξασφαλισθεί τα κατάλληλα δικαιολογητικά. (γ) Eξετάζει τα
σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του σωματείου και ζητάει να δει το
περιεχόμενο του Ταμείου.
3. - Η Εξελεγκτική Επιτροπή κρατάει βιβλίο Πρακτικών στο οποίο κατακυρώνονται όλες οι
σχετικές προτάσεις της. Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση
του Δ.Σ. που την υπογράφει ο Πρόεδρος αυτής και την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στη Γ.Σ.

1.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 22ο
1. - Η Γενική Συνέλευση είναι το ανωτέρω όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε
θέμα που της υποβάλλεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αποφασίζει τελικά για κάθε υπόθεση
που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλων συλλογικών ή μη οργάνων όπως: α) για την εκλογή
εφορευτικής επιτροπής, β) για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., γ)
των μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής, δ) για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ.
σχετικά με την εγγραφή ή διαγραφή ή αποβολή μέλους του σωματείου, ε) για την έγκριση του
απολογισμού, του ισολογισμού του προϋπολογισμού για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε
ευθύνη. Λαμβάνει υπ' όψιν για τα οικονομικά ζητήματα και η έκθεση της εξελεγκτικής
επιτροπής, στ) για προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών του Δ.Σ., ζ) για την τροποποίηση του
Καταστατικού, αλλαγή σκοπών, διάλυση του σωματείου.
2. - Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Συνελεύσεις
συγκαλούνται μια φορά το χρόνο αμέσως μετά την συμπλήρωση έτους. Η Τακτική Γενική
Συνέλευση κάθε χρόνο, εκτός από τα άλλα εγκρίνει: α) τον απολογισμό του Δ.Σ., β) εκλέγει τα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και γ) προκηρύσσει εκλογές την 30ην μέρα από την Γενική
Συνέλευση αυτή.
3. - Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για επείγοντα σοβαρά ζητήματα του σωματείου με
απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων
μελών του σωματείου μέσα σε 15 μέρες και γνωστοποιείται πριν από 5 μέρες στα μέλη στα
οποία θα αναφέρεται ο λόγος συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της
Η.Δ. για τα οποία συγκαλείται. Στην ειδική περίπτωση παραιτήσεως ή ελλείψεως του Δ.Σ. για
οποιουσδήποτε λόγους έχουν δικαίωμα το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών να συγκαλέσουν
έκτακτη Γ ενική Συνέλευση και να αναδείξουν προσωρινή διοίκηση και να προκηρύξουν εκλογές.
4. - Κάθε άλλο θέμα συζητείται στη Γενική Συνέλευση (τακτική), εφ' όσον υποστηριχθεί
από το 1/3 τουλάχιστον των μελών του σωματείου και υποβληθεί αίτηση στο Δ.Σ. 10 ημέρες
πριν από την Γενική Συνέλευση.
Είναι δυνατόν να γίνει από οποιοδήποτε μέλος πρόταση για προθήκη θεμάτων μέσα στην
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Γενική Συνέλευση (τακτική) που εγκρίνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
ΑΡΘΡΟ 23ο
1. - Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλα τα μέλη του σωματείου.
Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 2 του Νόμου 2725/1999 και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το σωματείο. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν το λόγο
και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως με μία μόνο
ψήφο. Απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Κατά τις ημέρες
συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεως παίρνονται τα αναγκαία μέτρα για να είναι δυνατή η
εκπλήρωση από τα μέλη των ταμειακών υποχρεώσεών τους.
2. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και
ομοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών
τους. 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. 2. 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.
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 προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο και
υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα με την φροντίδα του οποίου στέλνονται και
γνωστοποιούνται στα μέλη και τοιχοκολλούνται στα Γραφεία του Σωματείου δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρας πριν από την ημέρα συγκλήσεως της Γ.Σ. Η πρόσκληση γράφει τόπο και
χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα. Η Γ. Σ. (Τακτική ή Έκτακτη) έχει απαρτία αν παρευρίσκεται
το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δε επιτευχθεί
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απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε 7 ημέρες στην ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα
ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 των ταμειακά
τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση
σε 7 ημέρες και αρκεί η παρουσία οποιωνδήποτε μελών.
Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικής Συνελεύσεις
αυτοπροσώπως και να εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, εκτός από την ψηφοφορία κατά τις
Αρχαιρεσίες όπου μπορεί, όπως αναφέρεται παρακάτω να ψηφίσει με συστημένη επιστολή.
ΑΡΘΡΟ 24ο
1. - Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών με ανάταση των χειρών.
2.
Για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα τροποποιήσεως του Καταστατικού ή
διαλύσεως του σωματείου απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον του συνόλου των
μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Απαρτία του 1/2 τουλάχιστον του συνόλου των
μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων χρειάζεται για την εγγραφή ή παραίτηση από
ευρύτερες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
3. - Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με ανάταση των χεριών και
απόλυτη πλειοψηφία ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτής
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 25ο
- Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής
γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια μέσα στο χρονικό διάστημα από της 30ης έως και της 35ης
ημέρας μετά την ημερομηνία συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται
για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, σε μέρη οριζόμενα από το Δ.Σ.
2. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των
αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες 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.
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3. - Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους
κατά σειρά, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις εκλέγονται πέντε (5) για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την
Εξελεγ. Επιτροπή. Οι επόμενοι δύο κατά σειρά επιτυχίας στο ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι
αναπληρωματικοί. Και οι επόμενοι 2 αντίστοιχα για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
5. - Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα
μέλη του Σωματείου που έχουν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και των σχετικών Νόμων
μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή στο Σωματείο. Μόνον τα ιδρυτικά εκλέγουν και
εκλέγονται χωρίς πάροδο 1 έτους.
ΑΡΘΡΟ 26ο
Το Δ.Σ. του σωματείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των
μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει
δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν
λαμβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα το αργ τερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε
περίπτωση θετικής απόφασης, τροπ ποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο τροποποιημένος πίνακας των
μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή
της ημερομηνίας διεξαγωγής της
ΑΡΘΡΟ 27ο
- Κάθε μέλος του σωματείου ψηφίζει αυτοπροσώπως απαγορευομένου
οποιουδήποτε άλλου τρόπου.
2. - Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που μέλη του Σωματείου κατοικούν ή διαμένουν εκτός
της έδρας του Σωματείου, μπορούν να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή. Για το σκοπό αυτό με
ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής στέλνεται στα εκτός έδρας του Σωματείου διαμένοντα μέλη
συστημένη επιστολή, την οποία ταχυδρομούν 15 ημέρες το αργότερο πριν από την ημερομηνία
των εκλογών. Μέσα στη συστημένη επιστολή βρίσκεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο καθώς και
σφραγισμένοι φάκελοι με την σφραγίδα του Σωματείου. Το εκτός έδρας μέλος ψηφίζει κατά την
βούλησή του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και τον κλείνει. Οι
παραλαμβανόμενες συστημένες επιστολές από τα μέλη της Εφορ. Επιτροπής φυλάσσονται
μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας με δική τους ευθύνη.
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ΑΡΘΡΟ 28ο
1. - Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των
αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομ σπονδίες διεξάγονται
από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός
αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος
από τον Δικηγ ρικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα μέλη
της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.
2. - Οι υποψήφιοι για τα όργανα του Δ.Σ. κ.λπ. δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής.
3. - Η Εφορ. Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξεως, για την καλή διεξαγωγή των
εκλογών βάσει του Νόμου, του Καταστατικού και του βιβλίου μητρώου των μελών.
4. - Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και των αποφάσεων στις ενστάσεις και την διαλογή των
ψήφων, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται απ' όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
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ΑΡΘΡΟ 29ο
1. - Η Εφορευτική Επιτροπή αφού παραλάβει από το Δ.Σ. την συνταχθείσα κατάσταση αυτών
που έχουν το δικαίωμα ψήφου βάσει του μητρώου των μελών και μετά από τον έλεγχο, κηρύσσει την
έναρξη της ψηφοφορίας από τις 8 π.μ. μέχρι 18ης ώρας.

15
Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρατείνει την ψηφοφορία αν μέχρι την 18η
ώρα υπάρχουν και μέλη που θέλουν να ψηφίσουν.
Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αρχίζει την διαλογή των ψήφων ως
εξής :
Αρχικά συντάσσεται πρακτικό των μελών που ψήφισαν. Στη συνέχεια ελέγχεται βάσει του
Μητρώου των μελών το δικαίωμα ψήφου κάθε μέλους που ψηφίζει. Τέλος ρίχνεται στην κάλπη ο
σφραγισμένος φάκελος με το ψηφοδέλτιο. Μετά το τέλος των εκλογών ανοίγεται η κάλπη και αρχίζει
η διαλογή με τήρηση πίνακα διαλογής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή συμπληρώνει κατά την διάρκεια των εκλογών τις καταστάσεις
και για εκείνα τα μέλη που δεν αναγράφονται αλλά προσκομίζουν σχετική ταμειακή απόδειξη.
ΑΡΘΡΟ 30ο
1. - Κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο μέχρι πέντε (5) σταυρούς δίπλα στα ονόματα για
το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς στην περίπτωση
του ενιαίου ψηφοδελτίου θεωρείται άκυρο και στην περίπτωση ξεχωριστού ψηφοδελτίου
προσμετράται υπέρ της παράταξης.
2. - Κάθε ψηφοφόρος έρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή μετά την εξακρίβωση της
ταυτότητάς του και αφού εξακριβωθεί ότι είναι εγγεγραμμένος, παραλαμβάνει από αυτήν το
ψηφοδέλτιο και τον φάκελο, επιστρέφει και ρίχνει το φάκελο στην κάλπη.
3. - Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και σύμφωνα με το Καταστατικό η Εφορευτική
Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, συντάσσει τα πρακτικά των
εκλογών στα οποία επισυνάπτεται ο κατάλογος των ψηφισάντων.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 31ο
Το Σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε αριθμό μικρότερο των είκοσι
(20). Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. Για τη διάλυση του Σωματείου χρειάζεται η
παρουσία στη Γ. Σ. του 1/2 τουλάχιστον του συνόλου των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων.
2. - Με την διάλυση του Σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Α.Κ. Μετά την εκκαθάριση η τυχόν εναπομένουσα περιουσία παρέρχεται εις την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το Νόμο.

1. -

ΑΡΘΡΟ 32ο
Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή
μετά από πρόταση του 1/10 όσων μελών έχουν δικαίωμα ψήφου με απαρτία του 1/2 των μελών και
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. - Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους.
2. - Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό,
απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισης του. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό
καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού.
3. - Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται από το Δ.Σ. και
υποβάλλονται στη Γ.Σ. για την κρίση και απόφαση αυτής για έγκρισή τους. Ο απολογισμός και ο
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ισολογισμός πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που απεικονίζουν την
οικονομική κατάσταση του σωματείου.
4. - Ο προϋπολογισμός του σωματείου είναι ετήσιος. Καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Περιλαμβάνει αναλυτικά τα
έσοδα του σωματείου προς τους περιγραφόμενους στο παρόν πόρους και τις δαπάνες που
απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.
5. Ειδικότερα οι δαπάνες που αφορούν κάθε αθλητικό τμήμα, δεν επιτρέπεται να
μειωθούν πέραν της τυχόν αντίστοιχης μείωσης των γενικών εξόδων του σωματείου ή ν'
αυξηθούν πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου τμήματος,
εκτός εάν ή υπέρβαση καλύπτεται από ισόποσο πρόσθετο έσοδο για το συγκεκριμένο τμήμα.
Εάν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους διαφανεί ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα
προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό έσοδα, το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει την ισόποση
περικοπή των δαπανών, εφόσον τούτο είναι εφικτό ή να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να
αποφασίσει σχετικά.
6. - Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. να χορηγεί σε κάθε μέλος
που ενδιαφέρεται αντίγραφο του ισολογισμού, οικονομικού απολογισμού, προϋπολογισμού και των
σχετικών με αυτά εκθέσεων του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 34ο
Μπορεί το Δ.Σ. να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη λειτουργία των αγωνιστικών χώρων
του, των αθλητικών τμημάτων κ.λπ. Οι εσωτερικοί κανονισμοί είναι απαραίτητοι να εγκρίνονται
από τις Γ. Σ.
Για τη συμμετοχή του σωματείου στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης ισχύουν οι όροι και
προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για τη συμμετοχή του σωματείου στην αντίστοιχη ομοσπονδία εκάστου αθλητικού κλάδου, ισχύουν
απόλυτα οι όροι και προϋποθέσεις των άρθρων 22 και 24 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 35ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό
ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες
διατάξεις των άρθρων 78 - 106 του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και
προέχουν αυτών του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 36ο
- Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από
τις Γ. Σ. με την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κειμένων νόμων.
2. - Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα φέρουσα περιφερειακά την επωνυμία και το
έτος ίδρυσης του σωματείου και στο κέντρο το σήμα του σωματείου.

1.

ΑΡΘΡΟ 37ο
Το παρόν καταστατικό που περιέχει τριάντα επτά (37) άρθρα μετά από τις γινόμενες
τροποποιήσεις εγκρίθηκε σήμερα ................. από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου που
συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή του στα
τηρούμενα βιβλία Σωματείων του αρμοδίου Πρωτοδικείου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

