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Á ñ è ñ ï  1ï 

 ÉÄÑÕÓÇ - ÅÐÙÍÕÌÉÁ – ÅÄÑÁ 

 

Ιδρύεται Áèëçôéêü Óùìáôåßï ìå ôçí åðùíõìßá «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΟΣ», ìå  Ýäñá τον Δήμο  

Ραφήνας Αττικής             . 

 

Áñèñï 2ï 

Σ Κ Ο Π Ο Σ 

 

Óêïðüò  ôïõ Óùìáôåßïõ åßíáé ç äéÜäïóç, áíÜðôõîç êái  ðñïáãùãÞ ôïõ  

αθλήματος του μπόουλινγκ,  ìÝóá  óôá ðëáßóéá  ôïõ  áèëçôéêïý ðíåýìáôïò 

êáé ôçò áãùíéóôéêÞò  Üìéëáò ìåôáîý  ôùí áèëçôþí. Ç åðßôåõîç ôçò 

áíáãíþñéóçò, áíýøùóçò êáé ðñïâïëÞò ôïõ μπόουλινγκ ùò áèλήματος, στα 

πλαίσια της Ολυμπιακής Ιδέας. Με το παρόν πñïâëÝðåôáé ç ëåéôïõñãßá  

ôìήματος  μπόουλινγκ. Äýíáíôáé íá éäñõèïýí êáé ëåéôïõñãÞóïõí êáé 

ôìÞìáôá Üëëùí áèëçìÜôùí ìå áðüöáóç ôçò Ã.Ó.  ðïõ èá Ý÷åé ôçí áðáñôßá 

êáé ðëåéïøçößá ôñïðïðïßçóçò êáôáóôáôéêïý.  Ομοίως απαιτείται απόφαση 

της Γ.Σ. για να καταργηθεί υφιστάμενος κλάδος άθλησης. 

Ç  δçìéïõñãßá   åóùôåñéêþí  αγώνων,  ç  óõììåôï÷Þ  ôïõ Óùìáôåßïõ óå  

áãþíåò  êáé  ðñùôáèëÞìáôá, ôüóï  óôï  åóùôåñéêü üóï êáé óôï åîùôåñéêü 

ôåëïýìåíá, ç áíÜðôõîç  öéëéêþí  ó÷Ýóåùí êáé äåóìþí ìå Üëëá Óùìáôåßá 

óôçí ÅëëÜäá êáé áëëá÷ïý, ç ðáñï÷Þ êÜèå õëéêÞò, ôå÷íéêÞò êáé çèéêÞò 

âïÞèåéáò  óôá  ìÝëç êáé ôïõò áèëçôÝò ôïõ êáèþò êáé ç äéáöþôéóç ôçò 

êïéíÞò  ãíþìçò  ó÷åôéêÜ ìå  ôï  ìðόουλινγκ êáé ôá ëïéðÜ áèëÞìáôá êáé 

ãåíéêÜ êÜèå ôé ðïõ ðñïùèåß êáé  âïçèÜ  ôçí Üíïäï  êáé  ôçí  êáôáîßùóç  

ôïõ  áãùíéóôéêïý  μπόουλινγκ  êáé ôùí άëëùí áèëçìÜôùí óôçí ÷þñá ìáò.  
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Ìå ôéò ðñïõðïèÝóåéò ôïõ íüìïõ, ôï  Óùìáôåßï  ìðïñåß íá  ãßíåé ìÝëïò 

õðåñêåßìåíïõ Óùìáôåßïõ (Åíùóçò,Ïìïóðïíäßáò Þ ÓõíäÝóìïõ) Þ êáé íá 

óõììåôÜó÷åé  óôçí ßäñõóç ôÝôïéïõ. 

 

Á ñ è ñ ï  3ï 

 

Ôï Óùìáôåßï ìðïñåß íá õðÜñ÷åé  åöüóïí ôá ìÝëç του  äåí åßíáé ëéãüôåñá 

áðü åßêïóé. 

Á ñ è ñ ï  4ï 

 

Ôï  Óùìáôåßï  Ý÷åé äéïéêçôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ  áõôïôÝëåéá  êáé 

áõôïíïìßá  ôçò  ëåéôïõñãßáò  ôïõ, ðïõ äéÝðåôáé ìüíï  áðü  ôéò äéáôÜîåéò  

ôïõ Êáôáóôáôéêïý êáé ôου αθλητικού νόμου 2725/1999 όπως ισχύει.  ÅðÝìâáóç  

Üëëïõ  Óùìáôåßïõ, áíåîÜñôçôá  áðü  ôïí âáèìü  óôçí  áõôïíïìßá  ôïõ  

áõôÞ,  ÷ùñßò  äéÜôáîç  Íüìïõ, äåí åðéôñÝðåôáé, õðï÷ñåùôéêÜ  äå, èá 

áðïññßðôåôáé áðü ôá  áñìüäéá Ïñãáíá. 

 

ÌÅËÇ ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ 

Á ñ è ñ ï  5ï 

 

ÌÝëïò  ôïõ  Óùìáôåßïõ  ìðïñåß  íá  åããñáöåß  ìå  áðüöáóç  ôïõ 

Äéïéêçôéêïý  Óõìâïõëßïõ  êÜèå öõóéêü ðñüóùðï, ðïõ åðéèõìåß  íá 

óõìâÜëëåé  ìå  ôçí  óõììåôï÷Þ ôïõ,  óôçí  ðñáãìáôïðïßçóç  ôùí óêïðþí 

áõôïý και συμπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις που έχει συμπληρώσει το  18ο 

έτος της ηλικίας του. Οι αθλητές μπορούν να εγγραφούν ένα (1) τουλάχιστον έτος 

μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα, τέτοιος δε 

θεωρείται ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή 

διεξάγεται με την έγκρισή της. Εξαιρετικά οι εν ενεργεία  αθλητές του μπόουλινγκ, 

μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη αφού συμπληρώσουν το 35ο έτος και κατά τα 

αναφερόμενα αναλυτικώτερα στην συνέχεια, σχετικά με τους αθλητές. 

Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.. 

 

Á ñ è ñ ï  6ï 
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Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τáêôéêÜ, δόκιμα, πÜñåäñá μέλη ή άλλες 

σχετικές. Εξαιρετικά  επίτéìá  ìÝëç áíáêçñýóïíôáé ìå áðüöáóç ôçò  ÃåíéêÞò  

ÓõíÝëåõóçò, μετά από πρόταση του Δ.Σ., üóá ðñüóùðá Þèåëáí ðñïóöÝñåé   

ðïëýôéìç  óõíäñïìÞ óôï Óùìáôåßï, Þ ìå ôçí åí ãÝíåé äñÜóç ôïõò 

óõíôåëïýí óôçí áíÜðôõîç êáé ôçí ðñüïäï  ôïõ  áèëÞìáôïò ôïõ μπόουλινγκ 

ή του αθλητισμού, çèéêÜ Þ  õëéêÜ. Ôá åðßôéìá ìÝëç δεν Ý÷ïõí δικαίωμα ψήφου, 

ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, åíþ äåí õðï÷ñåïýíôáé óôçí êáôáâïëÞ 

äéêáéþìáôïò  åããñáöÞò  êáé óõíäñïìþí. Εχουν όμως δικαίωμα συμμετοχής 

στις Γενικές  Συνελεύσεις  και έχουν τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

μελών.  

 

Á ñ è ñ ï  7ï 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ –ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

 

 Οποιος θέλει να γραφτεί σαν μέλος στο Σωματείο και συγκεντρώνει τις 

νόμιμες προϋποθέσεις,  υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που 

συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου, εντός δε αποκλειστικής 

προθεσμίας εξήντα (60) ημερών παρέχεται από το ΔΣ η έγκριση της εγγραφής. Αν η 

προθεσμία παρέλθει άπρακτη θεωρείται  οτι η έγκριση έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως 

και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί σαν μέλος του Σωματείου την εξηκοστή μέρα 

μετά 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 της εγγραφής. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή κατά της 

παράλειψης έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να  ασκήσει 

τα δικαιώματα που του χορηγεί το άρθρο 2  Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.  

 Äåí ìðïñåß íá åããñáöåß óáí ìÝëïò ôïõ Óùìáôåßïõ, üðïéïò  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 διαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία 

δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από 

το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999 ή για αδικήματα 

βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων 

φαρμακοδιέγερσης, êáôáóêïðåßá, êëïðÞ, õðåîáßñåóç, äïëßá ÷ñåùêïðßá, 
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λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, äùñïäïêßá, äùñïëçøßá, ðáñá÷Üñáîç, 

ðëáóôïãñáößá, áðéóôßá, áðÜôç, åêâßáóç,  έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ðáñÜâáóç ôùí 

íüìου ðåñß íáñêùôéêþí, περί όπλων και ðåñß ìåóáæüíôùí. Ïðïéïò έχει 

στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση και όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 

130 Ν. 2725/99 ( περί τήρησης φίλαθλου πνεύματος) êáé ãéá üóï äéáñêåß ç 

τιμωρία. 

 Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Σωματείου, το προσωπικό του Σωματείου 

για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας  του με αυτό και για ένα 

χρόνο από την λήξη της, καθώς επίσης όποιος συνάπτει σύμβαση με το σωματείο για 

παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμος 

εταίρος είτε ως διαχειριστής ΕΠΕ ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 

εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου 

και για ένα χρόνο μετά την λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την 

παράδοση του έργου αντίστοιχα. 

   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 τον 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. 1599/86 του 

προέδρου 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 διατητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης, οι 

επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και 

όσοι, με οποιοδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.   

Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι 

συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, 
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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 μπριντζ και του αεραθλητισμού. 

Ïðïéïò Ý÷åé ôá ðáñáðÜíù êùëýìáôá êáé Ý÷åé åããñáöåß åêðßðôåé 

áõôïäßêáéá áðü ôçí éäéüôçôá ôïõ ìÝëïõò. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 

να εκδώσει την σχετική διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέσα σε προθεσμία  δεκαπέντε 

(15)  ημερών από τότε που έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν περάσει η προθεσμία 

άπρακτη κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στον Γενικό 

Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος  εκδίδει την διαπιστωτική πράξη  μέσα στην ίδια  

15θήμερη προθεσμία από την γνωστοποίηση. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα 

από το αξίωμα του μέλους του ΔΣ ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα υπαίτια για τη μη 

έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις.           

 

ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÌÅËÙÍ 

Á ñ è ñ ï  8ï 

 

 ÊÜèå  ìÝëïò ôïõ  Óùìáôåßïõ õðï÷ñåïýôáé íá  êáôáâÜëåé äéêáßùìá 

åããñáöÞò åöÜðáî êáé ôáêôéêÞ  ôñßìçíç  óõíäñïìÞ.  Ôá  ðïóÜ ôçò 

åããñáöÞò êáé óõíäñïìÞò áðïöáóßæïíôáé ìå áéôéïëïãçìÝíç  áðüöáóç  ôïõ  

Äéïéêçôéêïý  Óõìâïõëßïõ ðïõ ëáìâÜíåôáé ìå ðëåéïøçößá 2/3 ôùí ìåëþí 

ôïõ, ìðïñïýí äå ìå ôïí ßäéï ôñüðï íá áõîÜíïíôáé Þ íá ìåéþíïíôáé êáèþò 

êáé íá åðéâÜëëïíôáé Ýêôáêôåò  åéóöïñÝò, Üí ôï áðáéôïýí  ïéêïíïìéêÝò  

áíÜãêåò  ôïõ  Óùìáôåßïυ , ή και να καταργούνται προσωρινά. 

 

Á ñ è ñ ï  9ï 

 

 á) ÊÜèå ìÝëïò ôïõ Óùìáôåßïõ äéêáéïýôáé íá  óõììåôÝ÷åé óå üëåò 

ãåíéêÜ ôéò åêäçëþóåéò êáé ðñùôáèëÞìáôá ôïõ Óùìáôåßïõ, óýìöùíá 

ðÜíôá ìå ôïí åóùôåñéêü êáíïíéóìü. 
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 â)  Ôá  ìÝëç äéêáéïýíôáé ïðïôåäÞðïôå íá áðï÷ùñÞóïõí,  

ãíùóôïðïéþíôáò  áõôü  åããñÜöùò  ðñïò  ôï Äéïéêçôéêü  Óõìâïýëéï  êáé 

áöïý ôáêôïðïéÞóïõí ïéêïíïìéêÜ üëï  ôï  ëïãéóôéêü  Ýôïò (ìÝ÷ñé 31/12), 

ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí  äéáôÜîåùí  ôïõ Íüìïõ ó÷åôéêÜ ìå ìåôáãñáöÝò  êáé  

áðïäåóìåýóåéò  áèëçôþí. 

 ã) Äéêáßùìá  óõììåôï÷Þò  êáé  øÞöïõ óôéò ÃåíéêÝò  Óõíåëåýóåéò 

Ý÷ïõí  üóá ìÝëç åßíáé ôáìåéáêÜ åíôÜîåé ðñïò ôï Óùìáôåßï.  Äéêáßùìá  

ôïõ åêëÝãåéí êáé åêëÝãåóèáé óáí ìÝëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ 

Ý÷ïõí ôá äéêáéïýìåíá óõììåôï÷Þò êáé øÞöïõ óôéò Ã.Ó ìÝëç, åöüóïí Ý÷ïõí 

ôçí éäéüôçôá  ôïõ  ìÝëïõò  ένα (1) χρόνο  ôïõëÜ÷éóôïí  ðñéí áðü ôçí 

åêëïãÞ. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν το δικαίωμα από την ίδρυση του Σωματείου. 

δ) Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτος αντιπροσωπεύσεως και δεν 

μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.  

Á ñ è ñ ï  10ο 

 

 á) Ôá ìÝëç  ôïõ  Óùìáôåßïõ  õðï÷ñåïýíôáé  íá  óõìâÜëëïõí óôçí 

ðñáãìÜôùóç ôùí óêïðþí áõôïý, ôçñþíôáò ôïõò  Íüìïõò, ôï  

Êáôáóôáôéêü, ôïí Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü êáèþò  êáé ôéò áðïöÜóåéò ôùí 

äéïéêïýíôùí áõôü ïñãÜíùí, áêüìç  äå íá åêðëçñþíïõí ôáêôéêÜ ôéò 

ïéêïíïìéêÝò  õðï÷ñåþóåéò  ôïõò ðñïò ôï Óùìáôåßï. Ç ðáñÜëåéøç ôçò 

êáôáâïëÞò ôçò ôñßìçíçò óõíäñïìÞò (ç ïðïßá ðñïêáôáâÜëëåôáé óôçí 

áñ÷Þ êÜèå ôñéìÞíïõ) åðß äßìçíï, óõíåðÜãåôáé ôçí äéáãñáöÞ  ôïõ,  

êáôüðéí áðïöÜóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ,  ìåôÜ áðü  

ðñïçãïýìåíç  Ýããñáöç  åéäïðïßçóç  ôïõ Ôáìßá ìå óõóôçìÝíç åðéóôïëÞ 

êáé ðñïèåóìßá äåêá ðÝíôå (15) çìåñþí  áðü  ôçí  ëÞøç ôçò åðéóôïëÞò. Ç 

êáôáâïëÞ ôùí ïéêïíïìéêþí õðï÷ñåþóåùí áðïäåéêíýåôáé ìå äéðëüôõðç 

áðüäåéîç åéóðñÜîåùò ôïõ Óùìáôåßïõ. 

 â) Ôá ìÝëç ïöåßëïõí íá áíáëáìâÜíïõí êáé íá  åêôåëïýí  ðñüèõìá 

êÜèå  åñãáóßá  ðïõ ôïõò áíáôßèåôáé áðü ôçí Ã.Ó. Þ ôï Ä.Ó. êáèþò êáé íá 

ðñïóÝñ÷ïíôáé áíåëëéðþò óôéò ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò êáé ôéò ëïéðÝò 

óõãêåíôñþóåéò ôïõ Óùìáôåßïõ. 

 ÊÜèå  ìÝëïò  ðïõ  áíôéäñÜ  óôïõò  óêïðïýò ôïõ Óùìáôåßïõ Þ 

äçìéïõñãåß ðñïóêüììáôá óôçí åêôÝëåóç ôùí áðïöÜóåùí ôçò  ÃåíéêÞò 

ÓõíÝëåõóçò Þ ôïõ Äéïéêçôéêïý  Óõìâïõëßïõ Þ ç äéáãùãÞ ôïõ  åßíáé 
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áóõìâßâáóôç ìå  ôçí  áîéïðñÝðåéá êáé ôá óõìöÝñïíôá ôïõ  Óùìáôåßïõ Þ 

ôçí ößëáèëç éäéüôçôá, äéáãñÜöåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý  

Óõìâïõëßïõ, ðïõ ðñÝðåé íá åðéêõñùèåß ìå áðüöáóç  ôçò ÃåíéêÞò 

ÓõíÝëåõóçò ìÝóá óå Ýíá  ìÞíá áðü ôçí  áíáêïßíùóÞ ôçò, ìå ìÝñéìíá ôïõ  

Ä.Ó. áêüìç êáé ÷ùñßò áßôçìá  Þ  Ýíóôáóç  ôïõ äéáãñáöÝíôïò, ç  ïðïßá  êáé 

áðïöáßíåôáé ïñéóôéêÜ. 

 

Á ñ è ñ ï  11ο 

 ΑΘΛΗΤΕΣ 

 

1. Την ιδιότητα του αθλητή του σωματείου μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε 

φυσικό    πρόσωπο, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας, επιθυμεί να ασχοληθεί 

με το μπόουλινγκ ως παίκτης μετά από γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του σωματείου. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής, τα 

έγγραφα που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει, και τα σχετικά ζητήματα 

θα ρυθμίζονται από τους γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γενική 

Συνέλευση του Σωματείου και που πρέπει να συμμορφώνονται στους 

αντίστοιχους των υπερκείμενων Ενώσεων και Ομοσπονδιών των αθλημάτων του 

Σωματείου. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα 

αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τους νόμους περί αθλητισμού και 

τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και τους κανονισμούς της 

υπερκείμενης Ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αθλητών του σωματείου είναι 

απεριόριστος. 

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών ορίζονται από το άρθρο 33 του 

Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Προϋπόθεση συμμετοχής κάθε αθλητή σε 

προπονήσεις και αγώνες είναι η πιστοποίηση της υγείας του που αποδεικνύεται 

από δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία Ομοσπονδία  και το οποίο θεωρείται από 

νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική 

στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 

ιατρούς. Το δελτίο αυτό ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή του. 

3. Απαγορεύεται σε αθλητή του σωματείου να συμμετάσχει σε αγώνες που δεν 

έχουν εγκριθεί από την οικεία Ομοσπονδία 

4. Αθλητής  μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου  σύμφωνα με τους όρους 

του παρόντος εφ’ όσον έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την 
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τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα, εννοουμένου σαν τέτοιου 

κάθε αγώνα που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται 

με την έγκρισή της. Κατ’ εξαίρεση οι εν ενεργεία αθλητές  του μπόουλινγκ 

μπορούν να εγγράφούν σαν μέλη στο σωματείο και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα 

άλλα όργανα  αυτού, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35
ο
) έτος 

της ηλικίας τους, καθόσον  σύμφωνα με τον Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει,  

κατ΄εξαίρεση  οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του 

μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, 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 ΔΣ και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκειμένων 

ενώσεςων ή της αθλητικής ομοσπονδίας εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35
ο
 έτος 

της ηλικίας τους, καθώς και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του 

αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοίας ανοιχτής θαλάσσης εφόσον είναι 

ενήλικες. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών του σωματείου δεν αποτελεί 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητος. Οικονομικές ή άλλες παροχές που 

δίδονται από το σωματείο, οποιαδήποτε ένωση ή Ομοσπονδία δεν αποτελούν  

οικονομικά ανταλλάγματα. Οι σχέσεις των αθλητών με το σωματείο καθορίζονται 

από το παρόν καταστατικό ή από τον σχετικό ειδικό κανονισμό των οικείων 

Ομοσπονδιών μόλις το σωματείο γίνει μέλος τους. 

5. Σχετικά με τα θέματα μεταγραφών αθλητών ισχύουν οι κανονισμοί που 

συντάσσουν οι οικείες Ομοσπονδίες κατά το άρθρο 27 του Ν. 2725/1999, όπως 

ισχύει.  Επιτρέπεται η συμφωνία μεταγραφής αθλητή του σωματείου σε άλλο  με 

συναίνεση του πρώτου να γίνεται και με οικονομικό αντάλλαγμα εφ’ όσον για την 

παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή εκδοθεί παραστατικό 

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης 

αξίας, καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων – Εξόδων των δύο αθλητικών 

σωματείων. 

6.  Επιτρέπεται σε αθλητή του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή 

διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφ’ όσον τούτο 

δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς 

της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε.. Οι συμβάσεις αυτές πρέπει να 

εγκριθούν από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία μετά από αίτηση του αθλητή 
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μέσω του Σωματείου και με μέριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν 

δεν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις αυτές, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και 

δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.  

7. Οι αθλητές οφείλουν να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό, τον 

Εσωτερικό Κανονισμό, τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου, με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. 

σχετικά με την φαρμακοδιέγερση και κάθε άλλο ζήτημα. Τυχόν μη συμμόρφωση 

τιμωρείται πειθαρχικώς κατά τα οριζόμενα στο παρόν και στον Ν. 2725/1999, 

όπως ισχύει. 

8. Οι αθλητές του Σωματείου υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις 

Εθνικές Ομάδες και αδικαιολόγητη άρνηση έχει σαν συνέπεια πειθαρχική δίωξη 

και τιμωρία από το Δ.Σ. του σωματείου.   

  

Α ρ θ ρ ο  12ο 

 Ð  Ï  Ñ  Ï  É 

 

Ðüñïé ôïõ Óùìáôåßïõ êáèïñßæïíôáé: 

á) Ôá äéêáéþìáôá åããñáöÞò ôùí ìåëþí. 

â) Ôá äéêáéþìáôá  áðü  ôéò ôñßìçíåò  óõíäñïìÝò  ôùí ìåëþí. 

ã) Ïé Ýêôáêôåò åéóöïñÝò ôùí ìåëþí  ðïõ  ìðïñåß  íá åðéâëçèïýí áðü ôï 

Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï. 

ä) Ôá ðåñéåñ÷üìåíá óôï ôáìåßï ôïõ Óùìáôåßïõ ìå  íüìéìï  ôñüðï Ýóïäá 

áðü Üëëåò ðçãÝò, üðùò áðü  äùñåÝò,êëçñïíïìéÝò, åñÜíïõò, 

åðé÷ïñçãÞóåéò êáé ëïéðÝò. 

å) ×ñçìáôéêÝò ðïéíÝò êáé ðñüóôéìá óå âÜñïò ìåëþí. 

σô) Ýóïäá áðü åêäçëþóåéò,  ëá÷åéïöüñïõò êáé ëïéðÜ. 

ζ)το αντίτιμο που θα ορισθεί από το ΔΣ του σωματείου στην περίπτωση που το 

τελευταίο προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος προς κάλυψη των 

λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (π.δ. 186/92). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν 

έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου. 

η) Εσοδα από συμβάσεις χορηγείας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την 

ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
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στις διατάξεις 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.    

θ) τα έσοδα από συμβάσεις παραχώρησης με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς 

αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής ή 

τηλεοπτικής αναμετάδοσης των αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες θεωρείται, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς, γηπεδούχος. 

ι) τα έσοδα από την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των αθλητικών διοργανώσεων ή 

στιγμιοτύπων αυτών του παραπάνω εδαφίου με κάθε μέσο και για οποιοδήποτε υλικό 

φορέα. 

ια) τα έσοδα από τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής του παραπάνω 

εδαφίου με μεταβίβαση της κυριότητας, εκμίσθωση ή δημόσιο δανεισμό. 

ιβ) Τα έσοδα από αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των πάσης φύσης 

διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου ή των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη 

διάρκεια επισήμων ή φιλικών αγώνων του σωματείου που μεταδίδονται τηλεοπτικά ή 

μη, εφ' όσον θεωρείται γηπεδούχο σύμφωνα με τους κανονισμούς είτε οι ανωτέρω 

χώροι ανήκουν στο σωματείο είτε είναι μισθωμένοι σε αυτό.  

ιγ) έσοδα από μεταγραφή αθλητή του σωματείο σε άλλο σωματείο. 

Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική  εκποίηση και αλλαγή χρήσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου, εφόσον φυσικά αποκτήσει τέτοιες,  

απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν 

εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη 

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 την διοίκηση του σωματείου ύστερα από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) των μελών του.   

 ÄùñåÝò Þ äéáèÞêåò ðïõ õðï÷ñåþíïõí ôï Óùìáôåßï óå åíÝñãåéåò 

áíôßèåôåò ìå ôïí óêïðü ôïõ  äåí  ãßíïíôáé  äåêôÝò. 

 Ç áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ Óùìáôåßïõ áðïêôéÝôáé ìåôáâéâÜæåôáé Þ 

êáè' ïéïíäÞðïôå  ôñüðï  åê÷ùñåßôáé ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Óùìáôåßïõ êáé 

ìüíï  ìåô' áðüöáóç  ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò. 
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 Ç äéÜèåóç ôïõ êåöáëáßïõ ôïõ Óùìáôåßïõ ãßíåôáé ìüíï ìåôÜ áðü 

áéôéïëïãçìÝíç áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ  êáé êáôá÷ùñåßôáé  

óôá ðñáêôéêÜ ôïõ õðÝñ ôùí óêïðþí ôïõ. 

 

Á ñ è ñ ï   13ï 

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ 

 

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης 

Δεκεμβρίου κάθε έτους.  Êáô' Ýôïò  και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου óõíôÜóóåôáé áðü 

ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé õðïâÜëëåôáé  óôις οικείες αθλητικές 

Ομοσπονδίες για κάθε κλάδο άθλησης, ï ðñïõðïëïãéóìüò του επόμενου έτους ôïõ 

Óùìáôåßïõ, óôïí ïðïßï  åìöáßíïíôáé  ëåðôïìåñåéáêÜ ôá Ýóïäá êáé ïé 

äáðÜíåò áõôïý.  Óôçí åôÞóßá ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç õðïâÜëëåôáé  

áðü  ôï  Ä.Ó.  ðñïò Ýãêñéóç ï ισολογισμός και ο áðïëïãéóìüò ôçò 

äéá÷åßñéóçò ôïõ  ðáñåëèüíôïò Ýôïõò. Ο προϋπολογισμός , ισολογισμός και 

απολογισμός συντάσσονται κατά τα οριζόμενα από τους νόμους  και τις κοινές 

αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αθλητισμού 

Με επιμέλεια και ευθύνη του Δ.Σ. συντάσσεται κάθε έτος και ειδικός   απολογισμός 

της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε 

ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο 

ειδικός απολογισμός υποβάλλεται με επιμέλεια του Δ.Σ. στην αρμόδια υπηρεσία της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για έλεγχο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά 

τον τύπο, τον χρόνο και τον τρόπο που ορίζει ο Νόμος ή οι σχετικές Υπουργικές 

αποφάσεις προς τις οποίες το σωματείο συμμορφώνεται. Με τον ειδικό αυτό 

απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της πρώτης 

παραγράφου του παρόντος. Εφόσον η επιχορήγηση για κάθε κλάδο άθλησης ετησίως 

είναι μικρότερη από 2.935 ευρώ (ισόποσο σε ευρώ του 1.000.000 δρχ), ( ή όσο κάθε 

φορά ισχύει κατά τον νόμο), αντί για ειδικό απολογισμό υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του νόμου  1599/1986, οτι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για 

αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε. 
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2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και 

πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. 

3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής 

Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. 

4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου 

είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον 

Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι δύο 

χιλιάδες (2000) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο. 

6. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και με μετρητά 

ή επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον 

Ταμία και όταν η πληρωμή αφορά ποσό άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ μόνο με 

επιταγές. 

7. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

8. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη 

γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη 

μέχρι  πεντακοσίων (500) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση. 

 

 

Á ñ è ñ ï  14ï 

ÅËÅÃÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ 

 

 Ï Ýëåã÷ïò ôçò ïéêïíïìéêÞò äéá÷åßñéóçò ãßíåôáé  êÜèå ÷ñüíï áðü 

ôçí åëåãêôéêÞ  åðéôñïðÞ. Ç åðéôñïðÞ áõôÞ áðáñôßæåôáé áðü ôñßá 

ôáêôéêÜ êáé äýï áíáðëçñùìáôéêÜ ìÝëç. Ôá ìÝëç  ôçò äåí ìðïñïýí íá 

åßíáé ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Þ íá óõããåíåýïõí  ìå áõôÜ 

ìÝ÷ñé êáé ôïõ ôñßôïõ âáèìïý åî áßìáôïò Þ ôïõ äåõôÝñïõ åî áã÷éóôåßáò.  

Ðñüåäñïò  ôçò åëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò ïñßæåôáé åêåßíïò ðïõ ðÞñå ôéò  

ðåñéóóüôåñåò  øÞöïõò  êáôÜ ôçí åêëïãÞ  ôçò, óå  ðåñßðôùóç  äå  

éóïøçößáò åêåßíïò ðïõ èá åõíïçèåß áðü  ôçí êëÞñùóç. Ç åëåãêôéêÞ 

åðéôñïðÞ ðñïâáßíåé óå Ýëåã÷ï ôùí âéâëßùí êáé óôïé÷åßùí ôïõ Óùìáôåßïõ 

êáé õðïâÜëëåé  Ýããñáöåò  åêèÝóåéò óôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç.  Ç èçôåßá  

ôçò åßíáé τριåôÞò, åêëÝãåôáé äå êÜèå τρία ÷ñüíéá áðü ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ 
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ÓõíÝëåõóç που γίνονται αρχαιρεσίες για ΔΣ.  Ïé áðïöÜóåéò ôçò ðáßñíïíôáé ìå 

áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí ðáñüíôùí  ìåëþí. Ôï ìÝëïò ðïõ ìåéïøçöåß 

ìðïñåß íá äéáôõðþóåé Ýããñáöá  ôçí äéáöùíßá ôïõ óå îå÷ùñéóôÞ Ýêèåóç. 

Ç åëåãêôéêÞ åðéôñïðÞ âñßóêåôáé óå áðáñôßá êáé óõíåäñéÜæåé Ýãêõñá 

üôáí åßíáé ðáñüíôá ôïõëÜ÷éóôïí äýï  áðü  ôá  ôñßá ôáêôéêÜ  ìÝëç  ôçò.  

Óå ðåñßðôùóç áðï÷þñçóçò êáè' ïéïíäÞðïôå  ôñüðï åíüò ìÝëïõò ôçò ôï  

áíáðëçñþíåé ôï ðñþôï áíáðëçñùìáôéêü êáé óôç  óõíÝ÷åéá  ôï  äåýôåñï. 

Óå ðåñßðôùóç  ðïõ ôá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò ìåéùèïýí óå Ýíá (êÜôù áðü ôçí 

áðáñôßá ôùí äýï äçëáäÞ) ôüôå åêëÝãåôáé Üëëç ìå  Ýêôáêôç ÃåíéêÞ 

ÓõíÝëåõóç με τουλάχιστον τριετή θητεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 

αρχαιρεσιών που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της τριετίας. Óå ðåñßðôùóç 

éóïøçößáò  ôùí  ìåëþí  ôçò åëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò  õðåñéó÷ýåé ç  Üðïøç  

ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò. 

 

 

ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ 

 

Á ñ è ñ ï  15ï 

 

 Ôçí Äéïßêçóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ Óùìáôåßïõ áóêåß ôï Äéïéêçôéêü 

Óõìâïýëéï áõôïý. 

 

 

 

ÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ 

Á ñ è ñ ï  16ï 

 

 Ôï Óùìáôåßï äéïéêåß πενταìåëÝò Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ðïõ 

áðáñôßæåôáé áðü ôïí  Ðñüåäñï, ôïí  Áíôéðñüåäñï, ôïí Ãåíéêü  

ÃñáììáôÝá, ôïí Ôáìßá και  ôïí Ãåíéêü  Åöïñï. 

 

 Á ñ è ñ ï  17ï 
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 ÌÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ìðïñïýí íá åêëåãïýí ìüíï  

öõóéêÜ ðñüóùðá, áðü ôá  ìÝëç του. 

 Á ñ è ñ ï  18ï  

 

 Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï åêëÝãåôáé  áðü  ôçí  ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç 

êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 34 ôïõ ðáñüíôïò ãéá τριετÞ èçôåßá, ðïõ 

ëÞãåé ôçí 31ç Ιανουαρίου êÜèå τρίτου Ýôïõò, áöïý ðáñáäþóåé óôï åðüìåíï 

åêëåãÝí áðü ôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç áñ÷áéñåóéþí.  Ôï  Äéïéêçôéêü  

Óõìâïýëéï  ìÝóá óå 15 ìÝñåò áðü ôéò áñ÷áéñåóßåò óõíÝñ÷ïíôáé óå ðñþôç 

óõíåäñßáóç ìå ìÝñéìíá ôïõ ðëåéïøçößóáíôïò ìÝëïõò ôïõ êáé 

óõãêñïôåßôáé óå  Óþìá  åêëÝãïíôáò ìåôáîý ôùí  ìåëþí ôïõ ôïí Ðñüåäñï 

êáé ôá ëïéðÜ ìÝëç ôïõ. Ôá  ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ 

åõèýíïíôáé ðñïóùðéêþò êáé áëëçëåãêýùò  ãéá  ôçí  åêðëÞñùóç  ôùí  

õðï÷ñåþóåþí  ôïõò  ðïõ áðïññÝïõí áðü ôïí Íüìï, ôï  ðáñüí 

êáôáóôáôéêü, ôïí  óõíôá÷èçóüìåíï Êáíïíéóìü  êáé  ôéò  áðïöÜóåéò ôçò 

Ã.Ó.  ÁõôÜ üìùò äåí åõèýíïíôáé ãéá áðüöáóç ðïõ  ëÞöèçêå  óå  

óõíåäñßáóç  êáôÜ ôçí ïðïßá äåí ðáñÝóôçóáí Þ ðáñéóôÜìåíá äéáöþíçóáí, 

åöüóïí âåâáßùò ç  áðïõóßá  Þ  ç  äéáöùíßá  ðñïêýðôåé  áðü  ôá  ðñáêôéêÜ  

ôçò óõíåäñßáóçò. 

 

ÁÑÌÏÄÉÏÔÇÔÅÓ ÊÁÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÏÕ Ä.Ó. 

 

Á ñ è ñ ï  19ï 

 

 Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï äéá÷åéñßæåôáé ôá åí ãÝíåé óõìöÝñïíôá 

ôïõ Óùìáôåßïõ, åðéôçñåß ôçí ëåéôïõñãßá ôùí ãñáöåßùí êáé ôïõ 

ðñïóùðéêïý áõôïý óõíôÜóóåé ôïí ðñïõðïëïãéóìü êáé ôï áðïëïãéóìï êáé 

õðïâÜëëåé áõôïýò ðñïò Ýãêñéóç óôçí Ã.Ó.  êáé åêôåëåß ôéò  áðïöÜóåéò  

ôçò  Ã.Ó.,  åí  ãÝíåé äå Ý÷åé áñìïäéüôçôá ãéá ïðïéïäÞðïôå  èÝìá  ôï  ïðïßï  

äåí  Ý÷åé áíáôåèåß ñçôÜ óå Üëëï üñãáíï ôïõ Óùìáôåßïõ. 

 

Á ñ è ñ ï  20ï 

 

 1. Ôï Äéïéêçôéêü  Óõìâïýëéï  óõíåñ÷üìåíï  ìåôÜ  áðü ðñüóêëçóç 

ôïõ  ÐñïÝäñïõ ôïõ, óõíåäñéÜæåé  ôáêôéêÜ  ìåí  êÜèå  äåêáðÝíôå (15)  
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ìÝñåò, Ýêôáêôá äå üðïôå ôïýôï êñßíåôáé  óêüðéìï áðü ôïí Ðñüåäñï  Þ áðü 

δύο (2) ôïõëÜ÷éóôïí ìÝëç áõôïý ,ôá ïðïßá õðïâÜëëïõí  ó÷åôéêÞ  Ýããñáöç  

áßôçóç.  ÊáôÜ  ôçí  ôåëåõôáßá áõôÞ ðåñßðôùóç ï Ðñüåäñïò õðï÷ñåïýôáé 

íá êáëÝóåé ôï  Óõìâïýëéï ìÝóá óå Ýîé (6) ìÝñåò áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò  

áßôçóçò, Üí äå áõôüò ôï áñíåßôáé Þ åßíáé áìåëÞò, ôüôå ôï  äéêáßùìá  ôçò  

óýãêëçóçò ôïõ Ä.Ó. Ý÷åé ï Áíôéðñüåäñïò Þ ïé áéôïýíôåò. 

 2. Ç ðñüóêëçóç ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. óå óõíåäñßáóç áíáêïéíþíåôáé 

óôïí ðßíáêá áíáêïéíþóåùí ôïõ Óùìáôåßïõ Þ åðéäßäåôáé  åããñÜöùò ìå  

ìÝñéìíá  ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ðñïò ôá ìÝëç, ôï  áñãüôåñï ôçí  

ðñïôåñáßá  ôçò  óõíåäñéÜóåùò, ðñÝðåé äå íá áíáöÝñïíôáé ç ìÝñá, ç þñá 

êáé ï ôüðïò ôçò óõíåäñßáóçò. 

 3. Ôï Ä.Ó. óõíåäñéÜæåé óå áðáñôßá üôáí  ðáñßóôáíôáé  ôïõëÜ÷éóôïí 

τρείς (3) áðü ôá ôáêôéêÜ ìÝëç ôïõ, åêôüò Üí ïñßæåôáé  äéáöïñåôéêÜ  ãéá  

åéäéêÝò  ðåñéðôþóåéò óôï ðáñüí Þ ôïí Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü. 

 4. Ïé áðïöÜóåéò ôïõ Ä.Ó. ëáìâÜíïíôáé  êáôÜ áðüëõôç ðëåéïøçößá 

ôùí ðáñόíôùí ìåëþí ôïõ, åêôüò Üí ïñßæåôáé äéáöïñåôéêÜ óôï ðáñüí Þ 

ôïí  Åóùôåñéêü  Êáíïíéóìü.  Óå ðåñßðôùóç éóïøçößáò õðåñéó÷ýåé ç 

Üðïøç õðåñ ôçò ïðïßáò åßíáé ç øÞöïò ôïõ ÐñïÝäñïõ. 

 5. ÏóÜêéò ìÝëïò ôïõ Ä.Ó.  áðïõóéÜæåé  áäéêáéïëüãçôá åðß ôñåßò (3)  

óõíå÷åßò óõíåäñéÜóåéò, êçñýóóåôáé Ýêðôùôï ôïõ  áîéþìáôüò ôïõ  ìå  

áðüöáóç  ôïõ  Ä.Ó. ðïõ ëáìâÜíåôáé  ìå ðëåéïøçößá ôùí 2/3, áöïý  ðñþôá  

ï áðïõóéÜóáò êëçèåß íá áíáöÝñåé ôïõò ëüãïõò ôçò áðïõóßáò ôïõ. 

 6. Óå ðåñßðôùóç  èáíÜôïõ, ðáñáßôçóçò,  áäõíáìßáò   åêðëÞñùóçò 

ôùí êáèçêüíôùí Þ êÞñõîçò åêðôþôïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ, ôï  Ä.Ó.  óõíÝñ÷åôáé  

åéäéêÜ  ôï ðïëý ìÝóá óå äÝêá (10)  ìÝñåò  êáé åêëÝãåé  ìåôáîý ôùí 

õðïëïßðùí ìåëþí ôïõ και του πρώτου επιλαχόντα που αναλαμβάνει καθήκοντα 

συμβούλου, ôïí íÝï  Ðñüåäñï. Ôï ßäéï ãßíåôáé  êáé  ãéá  ôéò  λοιπές èÝóåéò,  

ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ, ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá,  ôïõ Ôáìßá êáé ôïõ Ãåíéêïý 

Åöüñïõ. 

 7. Ôá  ðñáêôéêÜ  ôùí óõíåäñéÜóåùí  ôïõ Ä.Ó. ôçñïýíôáé áðü ôïí 

Ãåíéêü  ÃñáììáôÝá  ôïõ  Óùìáôåßïõ. Óôçí áñ÷Þ êÜèå óõíåäñßáóçò 

áíáãéãíþóêïíôáé  êáé åðéêõñïýíôáé ôá ðñáêôéêÜ ôçò  ðñïçãïýìåíçò, 

åöüóïí  äåí  åß÷áí  åðéêõñùèåß êáôÜ ôçí ßäéá óõíåäñßáóç. Ôá ðñáêôéêÜ 
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ìåôÜ ôçí åðéêýñùóÞ ôïõò õðïãñÜöïíôáé  áðü  üëá ôá ìÝëç ôïõ 

Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. 

 8. Ôï  Ä.Ó.  ãéá  ôçí êáëýôåñç êáé ðëçñÝóôåñç åîõðçñÝôçóç êáé 

åðéôõ÷ßá ôïõ óêïðïý  ôïõ, ìðïñåß íá ïñßæåé  åéäéêïýò  åöüñïõò êáé  

ôå÷íéêïýò  óõìâïýëïõò  ôïõ áèëçôéêïý ôïõ ôìÞìáôïò áðü ôá ìÝëç  ôïõ 

Óùìáôåßïõ Þ ìå óýìâáóç ìå ìç ìÝëç. 

9. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, 

θεωρούνται παραιτημένα. 

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι 

του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά. 

11. Απαγορεύεται στο ΔΣ του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις 

εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες 

συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους τους, τα τέκνα, 

τους γονείς και τα αδέλφιά τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα 

προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση 

των μελών του ΔΣ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση 

του αρμόδιου Δικαστηρίου.       

 

Á ñ è ñ ï  21ï 

 

 ÊåíÝò èÝóåéò óõìâïýëùí ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí óõìðëçñþíïíôáé  

áðü ôá áíáðëçñùìáôéêÜ ìÝëç êáé êáôÜ ôçí óåéñÜ ôçò åðéôõ÷ßáò ôïõò. Áí 

äåí õðÜñ÷ïõí áíáðëçñùìáôéêÜ ìÝëç Þ õðÜñ÷ïõí êáé äåí  äÝ÷ïíôáé  íá  

áíáëÜâïõí ôéò êåíÝò èÝóåéò êáé åöüóïí ï áñéèìüò ôùí Ìåëþí ôçò 

ÄéïéêÞóçò äåí áíÝñ÷åôáé óå τρεις (3), ώστε να επιτυγχάνεται απαρτία, 

óõãêáëåßôáé Ýêôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç  áñ÷áéñåóéþí  ãéá ôçí áíÜäåéîç 

íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ που έχει τουλάχιστον τριετή θητεία που διαρκεί 

μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την πάροδο της τριετίας. 

 

Á ñ è ñ ï  22ï 

 

 Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï  ìðïñåß óå ðåñßðôùóç   ðáñáâÜóåùí  íá 

åðéâÜëåé στα μέλη και τους αθλητες, áíÜëïãá  ìå ôçí âáñýôçôá ôïõ  

ðáñáðôþìáôïò  êáé  ôùí ðáñåðïìÝíùí,  πειθαρχικές ποινές. 
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1. Παράβαση διαπράττει το μέλος –ενδεικτικά- όταν  η δραστηριότητά του 

είναι αντίθετη με τους σκοπούς του σωματείου, όταν δεν τηρεί πιστά τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλει το παρόν, όταν η διαγωγή και συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με 

τα συμφέροντα του σωματείου, όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο μη πρέποντα προς 

το Σωματείο και τα μέλη του ή κατά τρόπο που δεν συμφωνεί με την φίλαθλη 

ιδιότητα κλπ.  Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στα μέλη ανάλογα με την 

βαρύτητα της πράξης και τυχόν υποτροπή που είναι επιβαρυντική περίπτωση 

αναφερόμενες  είναι: 

α) Åããñáöç ðáñáôÞñçóç.        

β) ÁõóôçñÞ Ýããñáöç åðßðëçîç  

γ) Áðáãüñåõóç  åéóüäïõ  óôïõò  ÷þñïõò  ôïõ Óùìáôåßïõ ìÝ÷ñé Ýî (6) 

ìÞíåò  

δ) Προσωρινή αποβολή από κάθε εκδήλωση ή δραστηριότητα του σωματείου 

από 1 μήνα μέχρι 12 μήνες.  

ε)  ÏñéóôéêÞ  äéáãñáöÞ  ðïõ õðüêåéôáé óôïí  Ýëåã÷ï ôçò  ÃåíéêÞ 

Óõíåëåõóçò 

Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

σωματείου μετά από καταγγελία οποιουδήποτε μέλους του σωματείου. Το Δ.Σ. 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο υπό κατηγορία μέλος, 48 ώρες τουλάχιστον πριν 

την συνεδρίαση, το παράπτωμα δια το οποίο κατηγορείται και το άρθρο του 

καταστατικού ή του κανονισμού που παραβιάστηκε και να καλέσει το μέλος σε 

απολογία. Το μέλος δικαιούται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δ.Σ., να δώσει 

εξηγήσεις και να προσκομίσει στοιχεία που υποστηρίζουν την αθωότητά του. Η 

απόφαση του Δ.Σ. που επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή. Η απόφαση του 

Δ.Σ. πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και θα πρέπει να μνημονεύει το άρθρο 

του καταστατικού του κανονισμού που παραβιάστηκε καθώς και τα πραγματικά 

περιστατικά του παραπτώματος. Η ανάκληση της ποινής είναι δυνατή με την ίδια 

ακριβώς διαδικασία σε περίπτωση που το Δ.Σ. βεβαιωθεί ότι δεν έπρεπε να επιβληθεί 

καθόλου ποινή ή έπρεπε να είναι ελαφρύτερη, εξ αιτίας πλάνης σχετικά με τα 

πραγματικά περιστατικά του παραπτώματος ή επειδή η απόφαση στηρίχτηκε σε 

ψευδή ή πλαστά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν μετά την έκδοσή της. 
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2. Οι αθλητές του σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται με το παρόν 

καταστατικό, τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου, τον Εσωτερικό Κανονισμό, 

τους νόμους περί αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, των 

παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Επί πλέον πρέπει να 

τηρούν κοσμιωτάτη συμπεριφορά προς τα μέλη και τα όργανα του σωματείου, προς 

τα μέλη του Δ.Σ., τις επιτροπές και τα Όργανα των υπερκειμένων του Σωματείου 

Οργάνων, τους αθλητές του σωματείου, των ανταγωνιζομένων σωματείων και τους 

παρατηρητές, διαιτητές και κριτές και γενικά η συμπεριφορά τους να είναι η 

αρμόζουσα προς πάντας είτε στους αθλητικούς χώρους είτε στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις και στον κοινωνικό στίβο. Κάθε πράξη ή δραστηριότητα αθλητή που δεν 

είναι σύμφωνη με τα παραπάνω χαρακτηρίζεται παράπτωμα και επισύρει ποινή 

ανάλογη με την βαρύτητα της πράξεων και τις περιστάσεις.  

   

Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές είναι: 

α) γραπτή επίπληξη, 

β) απαγόρευση συμμετοχής στους αγώνες που συμμετέχει το σωματείο από 1 

μήνα μέχρι 12 μήνες,  

γ) οριστική διαγραφή από τα μητρώα αθλητών του σωματείου.   

Ειδικότερα θέματα που αφορούν τα μέλη, τους αθλητές, τα πειθαρχικά 

παραπτώματα, τις ποινές, τα όργανα που τις επιβάλλουν, την ακολουθητέα 

διαδικασία και οτιδήποτε σχετικό μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομερώς από 

Εσωτερικό Κανονισμό που ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση.    

 

Á ñ è ñ ï  23ï 

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ 

 

 Ï Ðñüåäñïò åêðñïóùðåß ôï Óùìáôåßï åíþðéïí êÜèå Áñ÷Þò êáé 

êÜèå Äéêáóôçñßïõ êáé óå üëåò ôïõ ôéò ó÷Ýóåéò ìå ïðïéïäÞðïôå öõóéêü Þ  

íïìéêü  ðñüóùðï, êáëåß ôï  Ä.Ó.  óå  ôáêôéêÝò êáé Ýêôáêôåò 

óõíåäñéÜóåéò,ðñïåäñåýåé  áõôþí êçñýóóïíôáò ôçí Ýíáñîç êáé ôçí ëÞîç  

ôïõò, áíáêïéíþíåé  ðñïò  ôï  Ä.Ó. üëá ôá ðåðñáãìÝíá êáé óõìâÜíôá, äßíåé 

êáé áöáéñåß ôïí  ëüãï  áðü  ôïõò  Óõìâïýëïõò, èÝôåé ôá èÝìáôá óå 

øçöïöïñßá.  ÕðïãñÜöåé ìáæß  ìå  ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá üëá ôá Ýããñáöá  

êáé  ôá ðñáêôéêÜ  ôùí óõíåäñéÜóåùí, ìáæß  äå ìå ôïí Ôáìßá ôá ÷ñçìáôéêÜ 
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åíôÜëìáôá.  Åðáãñõðíåß ãéá ôçí  êáíïíéêÞ  åí ãÝíåé ëåéôïõñãßá ôùí 

ãñáöåßùí ôïõ Óùìáôåßïõ êáé  ôçí  áêñéâÞ  åöáñìïãÞ  ôïõ  Êáôáóôáôéêïý, 

ôïõ Åóùôåñéêïý Êáíïíéóìïý êáé ôùí áðïöÜóåùí ôçò  ÃåíéêÞò 

ÓõíÝëåõóçò,  ãåíéêÜ äå  åðéìåëåßôáé  ôçò  åðéäéþîåùò  êáé åðéôõ÷ßáòôùí 

óêïðþí áõôïý.  Ôïí  Ðñüåäñï  áðüíôá Þ ïðùóäÞðïôå êùëõüìåíï 

áíáðëçñþíåé ï Áíôéðñüåäñïò. 

 

Á ñ è ñ ï  24ï 

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ 

 

 Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò áóêåß ôçí åðïðôåßá óôá ãñáöåßá  äéåîÜãåé 

ôçí áëëçëïãñáößá ôçñåß ôï ðñùôüêïëëï åéóåñ÷ïìÝíùí  êáé  

åîåñ÷ïìÝíùí  åããñÜöùí,  ôο βιβλίο   Μçôñώου  ìåëþí êáé ôá âéâëßá 

ðñáêôéêþí óõíåäñéÜóåùí  ôïõ Ä.Ó.,ôçò Ã.Ó. êáé ôçò åëåãêôéêÞò 

åðéôñïðÞò και το βιβλίο Μητρώου Αθλητών.  Áíáãéãíþóêåé ôá ðñïò ôï  

Óùìáôåßï  áðïóôåëëüìåíá Ýããñáöá  êáé óõíôÜóóåé ôá ðñïò  áõôÜ  

áðáíôçôéêÜ.  ÖõëÜåé ôçí óöñáãßäá ôïõ Óùìáôåßïõ  êáé  ôï  áñ÷åßï  

áõôïý,  ðñïóõðïãñÜöåé ìáæß ìå ôïí Ðñüåäñï üëá ôá Ýããñáöá êáé ôá 

ðñáêôéêÜ êáé óõíôÜóóåé  ìáæß ìå ôïí Ôáìßá ôïí áðïëïãéóìü êáé ôïí 

ðñïõðïëïãéóìü  êÜèå  äéá÷åéñéóôéêÞò ðåñéüäïõ. Ôïí Ãåíéêü  ÃñáììáôÝá  

üôáí  áðïõóéÜæåé  Þ êùëýåôáé áíôéêáèéóôÜ ï áντιπρόεδρος, εφόσον δεν 

προεδρεύει, άλλως κάποιο παριστάμενο μέλος του Συμβουλίου με απόφαση του 

αντιπροέδρου.  

 

Á ñ è ñ ï  25ï 

Ï  Ô Á Ì É Á Ó 

 

 Ï Ôáìßáò ìåñéìíÜ ãéá ôçí  åßóðñáîç  ôùí äéêáéùìÜôùí åããñáöÞò, 

ôùí  óõíäñïìþí, ôùí åêôÜêôùí åéóöïñþí êáé üëùí åí ãÝíåé  ôùí ïåéëþí 

ðñïò ôï Óùìáôåßï, ÷ïñçãþíôáò ó÷åôéêÝò äéðëüôõðåò áðïäåßîåéò. Åêôåëåß 

ìåôÜ áðü Ýããñáöï Ýíôáëìá ðëçñùìÞò  ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé ôïõ Ãåíéêïý 

ÃñáììáôÝá êÜèå ðëçñùìÞ ðïõ Ý÷åé áðïöáóéóôåß áðü ôï Ä.Ó., õðïâÜëëåé  

ðñïò  áõôü  óýíôïìç Ýêèåóç  ðåñß ôçò êáôáóôÜóåùò ôïõ ôáìåßïõ êÜèå  

ôñßìçíï  êáé áíáëõôéêÞ  ôÝôïéá  óôï ôÝëïò êÜèå  äéá÷åéñéóôéêÞò 

ðåñéüäïõ, âåâáéùìÝíç ìå åðéóõíáðôüìåíåò Ýããñáöåò áðïäåßîåéò êáé 
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åíôÜëìáôá.  ÓõíôÜóóåé ìáæß ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïí 

ðñïõðïëïãéóìü êáé ôïí áðïëïãéóìü, ôçñåß  ôá  âéâëßá εσόδων εξόδων και  

περιουσιακών στοιχείων êáé åõèýíåôáé ðñïóùðéêþò ãéá êÜèå äáðÜíç ðïõ 

Ýãéíå êáôÜ ðáñÜâáóç  ôïõ Íüìïõ, ôïõ ðáñüíôïò  êáôáóôáôéêïý  êáé ôùí  

áðïöÜóåùí ôçò Ã.Ó. Þ ôïõ Ä.Ó.  Ï Ôáìßáò  õðï÷ñåïýôáé íá  êáôáèÝôåé  óå  

ïðïéáäÞðïôå ÔñÜðåæá ôá åéóðñáôôüìåíá ÷ñÞìáôá, ìå åîáßñåóç το ðïóü  ôï 

ïðïßï  καθορίζεται στο παρόν ή μικρότερο αυτού που èá êáèïñßæåé ôï Ä.Ó., 

áíÜëïãá ìå ôéò ðñïâëåðüìåíåò ôñÝ÷ïõóåò  áíÜãêåò.  Ï  Ôáìßáò  ìå ôïí 

Ðñüåäñï, ìåôÜ  áðü áðüöáóç  ôïõ Ä.Ó. Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá êÜíïõí 

áíÜëçøç áðü ôéò êáôáèÝóåéò Þ üëåò ôéò  êáôáèÝóåéò.  Ôïí  Ôáìßá  üôáí   

áðïõóéÜæåé  Þ   êùëýåôáé áíáðëçñþíåé ï áíτιπρόεδρος. 

 

Á ñ è ñ ï  26ï 

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÖÏÑÏÓ 

 

 Ï  Ãåíéêüò  Åöïñïò  õëéêïý öñïíôßæåé  ãéá ôçí  áãïñÜ,  ðñïìÞèåéá, 

óõíôÞñçóç êáé ãåíéêÜ äéáôÞñçóç  ôïõ  áðáñáßôçôïõ  áèëçôéêïý  õëéêïý, 

åðéìåëåßôáé ôçí äéåîáãùãÞ áãþíùí,  ðñïðïíÞóåùí êáé ôùí ëïéðþí  

åêäçëþóåùí ôïõ Óùìáôåßου και προϊσταται της επιτροπής  σχηματισμού και 

επιμέλειας των αντιπροσωπευτικών ομάδων.  Ηγείται των αποστολών των ομάδων 

του Σωματείου εντός ή εκτός Ελλάδος, εκτός άν αποφασίσει διαφορετικά το ΔΣ . 

Οταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά κάποιο μέλος του ΔΣ που θα ορίζεται 

από αυτό. 

 

Á ñ è ñ ï  27ï 

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

 

 Ï Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται, αλλά 

εκτελεί και ουσιαστικό έργο βοηθώντας ή και αντικαθιστώντας τον Γενικό 

Γραμματέα ή τον Ταμία όταν χρειάζεται.  

 

Ã Å Í É Ê Ç   Ó Õ Í Å Ë Å Õ Ó Ç 
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Á ñ è ñ ï  28ï 

 

 Ç  ÃåíéêÞ  ÓõíÝëåõóç áðáñôßæåôáé áðü ôá ìÝëç  ôïõ  Óùìáôåßïõ. Ç   

ÃåíéêÞ  ÓõíÝëåõóç  åßíáé  ôï  áíþôáôï  üñãáíï  ôïõ  Óùìáôåßïõ,   

áðïöáóßæåé  ãéá  êÜèå  õðïâáëëüìåíï  èÝìá  óå   áõôÞ êáé   Ý÷åé  ãåíéêÞ  

áñìïäéüôçôá  ãéá  êÜèå  æÞôçìá  ðïõ  áíáãåôáé  óôçí  åîõðçñÝôçóç ôùí 

óêïðþí ôïõ  Óùìáôåßïõ.  ÅðéðëÝïí ôùí ãåíéêþí áõôþí áñìïäéïôÞôùí ç 

Ã.Ó. Ý÷åé  ôçí  áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá íá  åãêñßíåé  ôïí ðñïëïãéóìü, 

ôïí  áðïëïãéóìü êáé ôçí Ýêèåóç  ðåðñáãìÝíùí ôïõ Ä.Ó., íá áðáëÜóóåé ôï  

Ä.Ó.  êÜèå åõèýíçò, íá åêëÝãåé ôá ìÝëç ôïõ Ä.Ó.  êáé ôçò ÅëåãôéêÞò  

ÅðéôñïðÞò,  íá  ôñïðïðïéåß ôï  êáôáóôáôéêü, íá  óõíôÜóóåé êáé íá 

ôñïðïðïéåß ôïí Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü êáé íá ðáßñíåé áðüöáóç ãéá ôçí 

äéÜëõóç ôïõ Óùìáôåßïõ. 

 

 

Á ñ è ñ ï  29ï 

 

 Ç  ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç óõíÝñ÷åôáé ôáêôéêÜ ìåí τουλάχιστον ìßá  öïñÜ 

ôï ÷ñüíï êáôÜ ìÞíá Ιανουάριο, Ýêôáêôá äå üðïôå  áðïöáóßóåé ãé' áõôü ôï 

Ä.Ó.  Þ æçôÞóïõí  ôçí  óýãêëçóÞ ôçò ôï Ýíá ðÝìðôï  (1/5) ôïõëÜ÷éóôïí  

áðü  ôá  íüìéìá  óõììåôÝ÷ïíôá ó'áõôÞí  êáé ôáìåéáêÜ åíôÜîåé ìÝëç ôïõ 

Óùìáôåßïõ, ìÝ Ýããñáöç  áßôçóç ðïõ íá êáèïñßæåé êáé ôá ðñïò óõæÞôçóç 

èÝìáôá.  Óôçí ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç ôï Ä.Ó. ðñÝðåé íá ïñßóåé êáé íá 

ôïé÷ïêïëëÞóåé στον χώρο της αγωνιστικής έδρας του Συλλόγου, ðñüóêëçóç ãéá 

ôçí Ýêôáêôç Ã.Ó.ìÝóá óå äÝêá (10) ìÝñåò áðü ôçí áßôçóç êáé íá ôçí 

óõãêáëÝóåé êáôÜ ôá áíáöåñüìåíá óôï åðüìåíï Üñèñï. 

 

 Á ñ è ñ ï  30ï 

 

 Ç ÃåíéêÞ  ÓõíÝëåõóç  óõãêáëåßôáé áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó.  ìå 

Ýããñáöç ðñüóêëçóç ðïõ êáèïñßæåé óáöþò: 

á) ôïí ôüðï, ôçí ìÝñá êáé ôçí þñá Ýíáñîçò  ôçò Ã.Ó. 

â) ôá ðñïò óõæÞôçóç èÝìáôá êáé 

ã) Üí ç êáëïýìåíç ÓõíÝëåõóç åßíáé ðñþôç Þ  åðáíáëçðôéêÞ,  êáèþò êáé 

ôïí áðáéôïýìåíï ãéá ôçí áðáñôßá áñéèìü  ìåëþí. Ç  Üíù ðñüóêëçóç 
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ðñÝðåé íá ôïé÷ïêïëëÜôáé óôï Ãñáöåßï êáé ôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò 

ôïõ Óùìáôåßïõ ôïõëÜ÷éóôïí äåêá ðÝíôå (15) ðëÞñåéò ìÝñåò ðñéí áðü ôçí 

ìÝñá ôçò óýãêëçóçò ôçò  ðñþôçò  ÓõíÝëåõóçò  êáé äýï (2) ðñéí áðü ôçí 

åðáíáëçðôéêÞ, åêôüò  Üí óôçí ðñüóêëçóç ôçò ðñþôçò  ìíçìïíåýïíôáé  

ôá  Üíù óôïé÷åßá êáé ãéá ôçí åðáíáëçðôéêÞ ãéá ôçí ðåñßðôùóç  ðïõ äåí  

õðÜñîåé áðáñôßá, ïðüôå óôçí ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç  äåí áðáéôåßôáé íÝá 

ðñüóêëçóç. 

  

Á ñ è ñ ï  31ï 

 

 Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç âñßóêåôáé  óå  áðáñôßá  åöüóïí ðáñßóôáíôáé 

êáô áñ÷Þí  ôï  1/2  (Ýíá äåýôåñï)  ôïõëÜ÷éóôïí  ôùí  ôáìåéáêÜ åíôÜîåé  

ìåëþí,åêôüò Üí ïñßæåôáé åéäéêÜ äéáöïñåôéêÜ óôï ðáñüí Þ ôïí íüìï.  ÅÜí  

äåí åðéôåõ÷èåß áðáñôßá óôçí ðñþôç ÓõíÝëåõóç óõãêáëåßôáé äåýôåñç ìå 

ôá ßäéá áêñéâþò èÝìáôá, ìåôÜ  ðáñÝëåõóç ôñéþí (3) ôï ëéãþôåñï êáé ìÝóá 

óå äÝêá (10) ìÝñåò ôï áñãüôåñï áðü ôçí áíáâëçèåßóá.  Ç  äåýôåñç 

(επαναληπτική)  óõíÝëåõóç åõñßóêåôáé óå áðáñôßá áíåîÜñôçôá áðü ôïí 

áñéèìü ôùí  ðáñüíôùí ìåëþí,  εκτός από ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ áðáéôåßôáé 

åéäéêÞ áðáñôßá. Ïé  áðïöÜóåéò  ôçò  ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ëáìâÜíïíôáé ìå 

áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí äéêáéïõìÝíùí êáôÜ ôï ðáñüí øÞöïõ åê  ôùí 

ðáñéóôáìÝíùí   ìåëþí,  åêôüò  Üí  ìå Üëëç äéÜôáîç ôïõ Íüìïõ,  ôïõ 

ðáñüíôïò  êáôáóôáôéêïý  Þ  ôïõ åóùôåñéêïý êáíïíéóìïý ïñßæåôáé 

äéáöïñåôéêÜ. 

  

Á ñ è ñ ï  32ï 

 

 ÊáôÜ ôçí ïñéóìÝíç óôçí ðñüóêëçóç  çìÝñá  êáé  þñá  óõãêëÞóåùò 

ôçò  ÓõíÝëåõóçò,  áöïý  ï  Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó.  äéáðéóôþóåé ôçí áðáñôßá  

êáé ôçí ïñèÞ óõììåôï÷Þ üëùí ôùí ìåëþí, ðñï÷ùñåß óôçí åêëïãÞ 

ÐñïÝäñïõ ôçò Ã.Ó. ìåôÜ  áðü  øçöïöïñßá,  äé' áíáôÜóåùò ôùí ÷åéñþí ôùí 

äéêáéïõìÝíùí  øÞöïõ  áðü  ôá  ìÝëç, ìåôáîý ôùí õðïøçößùí  ðïõ  

ðñïôÜèçêáí  ôçí  þñá åêåßíç.  Óå ðåñßðôùóç ìç õðÜñîåùò õðïøçößùí  

ãéá ôçí èÝóç áõôÞ, Ðñüåäñïò áíáëáìâÜíåé ï ìåãáëýôåñïò óôçí çëéêßá åê 

ôùí ðáñåõñéóêïìÝíùí. .×ñÝç ÃñáììáôÝá ôçò  Ã.Ó.  åêôåëåß  ï  Ãåíéêüò 
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ÃñáììáôÝáò ôïõ Ä.Ó.  ÌåôÜ  ôçí åêëïãÞ ôïõ ÐñïÝäñïõ ç Ã.Ó. åéóÝñ÷åôáé 

óôçí óõæÞôçóç ôùí èåìÜôùí ôçò çìåñçóßáò äéÜôáîçò. 

 

Á ñ è ñ ï  33ï 

 

 Óôçí ôáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç  õðïâÜëëïíôáé  áðü ôï Ä.Ó. ðñïò 

óõæÞôçóç êáé Ýãêñéóç:  α) Ο απολογισμός  ôçò  äéá÷åéñéóôéêÞò  ðåñéüäïõ 

ðïõ Ýëçîå, β) ο ισολογισμός, γ) επικυρώνεται ο ðñïõðïëïãéóìüò ôçò íÝáò  

äéá÷åéñéóôéêÞò  ðåñéüäïõ και υποβάλλεται ç Ýêèåóç ðåðñáãìÝíùí ôïõ Ä.Ó. 

για να ακολουθήσει ψηφοφορία προς απαλλαγή των ευθυνών του ΔΣ κατά την 

προηγούμενη λογιστική περίοδο 

 Åðåéôá ãßíåôáé óõæÞôçóç  êáé øçöïöïñßá ôùí ðéï ðÜíù  êáé  ôùí 

ëïéðþí  èåìÜôùí  ôçò  çìåñçóßáò äéÜôáîçò. 

 Óôçí ôáêôéêÞ  ÃåíéêÞ  ÓõíÝëåõóç ìðïñïýí íá èÝóïõí èÝìáôá ðñïò 

óõæÞôçóç  üëá  ôá  ìÝëç  áñêåß ìüíïí íá êÜíïõí ó÷åôéêÞ áßôçóç ðñïò ôï  

Ä.Ó. ðÝíôå (5)  ôïõëÜ÷éóôïí  ðëÞñåéò ìÝñåò ðñéí  áðü ôçí óýãêëçóÞ ôçò, 

þóôå íá ðåñéëçöèïýí óôçí çìåñçóßá äéÜôáîç. 

 

Á ñ è ñ ï  34ï 

 

 ÁíÜ τριεôßá ç ÃåíéêÞ  ÓõíÝëåõóç, áöïý åîáíôëÞóåé ôá èÝìáôá ôçò 

çìåñçóßáò  äéÜôáîçò, åêëÝãåé  íÝï  Ä.Ó και Ελεγκτική Επιτροπή.  Ðñéí áðü 

ôéò  áñ÷áéñåóßåò ç Ã.Ó. åêëÝãåé  ôñéìåëÞ ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ áðü ôá 

ìÝëç ôçò. Óôçí óõíÝ÷åéá ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò áíáãéãíþóêåé ôïí  

êáôáñôéóìÝíï áðü ôï  Ä.Ó.  ðßíáêá õðïøçößùí ãéá  ôï íÝï Ä.Ó.  ï ïðïßïò 

Ý÷åé áíáñôçèåß óôá ãñáöåßá ôïõ  Óùìáôåßïõ ðñéí áðü äýï (2) ìÝñåò 

ôïõëÜ÷éóôïí.  ÊáôÜ ôïõ êáôáëüãïõ áõôïý åßíáé äõíáôü íá äéáôõðùèïýí 

áìÝóùò åíóôÜóåéò åðß ôùí ïðïßùí áðïöáóßæåé  áìÝóùò ç  Ã.Ó.  Êáôüðéí 

êáé áöïý ìéëÞóåé ðñïò ôçí Ã.Ó.  üðïéïò åê ôùí õðïøçößùí åðéèõìåß, 

äéåîÜãåôáé øçöïöïñßá ãéá ôçí åêëïãÞ πέντε τακτικών ìåëþí ôïõ Ä.Ó. êáé  

δύο áíáðëçñùìáôéêþí. Äéêáéïýíôáé øÞöïõ êáé åßíáé êáé åêëüãéìá êáôÜ 

ôéò  áñ÷áéñåóßåò  ôá  ìÝëç ôïõ  Óùìáôåßïõ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 

του νόμου και του παρόντος και åöüóïí õðïâÜëëïõí åããñÜöùò ðñïò ôï Ä.Ó. 
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ôçí õðïøçöéüôçôÜ ôïõò ôñåßò (3)  ôïõëÜ÷éóôïí ìÝñåò ðñßí áðü ôçí ÃåíéêÞ 

ÓõíÝëåõóç áñ÷áéñåóéþí. 

 

Á ñ è ñ ï  35ï 

 

 Ïé áñ÷áéñåóßåò åíåñãïýíôáé ìå  øçöïäÝëôéá  ôá ïðïßá  

ðåñéëáìâÜíïõí  ôïí  êáôÜ  ôá áíùôÝñù  êáôáñôéæüìåíï áðü ôï Ä.Ó.  êáé 

åãêñéíüìåíï áðü ôçí Ã.Ó. ðßíáêá åêëüãéìùí  õðïøçößùí  ãéá  ôï íÝï  

Ä.Ó.  êáé  äéáíÝìïíôáé óôïõò ðáñüíôåò áðü ôçí ÅöïñåõôéêÞ åðéôñïðÞ. Óôï 

øçöïäÝëôéï ï åêëïãÝáò ìðïñåß íá óçìåéþóåé ìðñïóôÜ áðü ôá ïíüìáôá 

ìÝ÷ñé πέντε  (5) óôáõñïýò ðñïôßìçóçò.Ôï øçöïäÝëôéï  ôïðïèåôåßôáé  áðü  

ôïí åêëïãÝá ìÝóá  óå öÜêåëëï ðïõ öÝñåé  ôçí  óöñáãßäá ôïõ Óùìáôåßïõ 

ðïõ ôïõ Ý÷åé äïèåß áðü ôçí åöïñåõôéêÞ ÅðéôñïðÞ,óöñáãßæåôáé áðü ôïí 

ßäéï êáé ñß÷íåôáé óôç êÜëðç áöïý ðñþôá õðïãñÜøåé óôïí ðßíáêá 

øçöéóÜíôùí. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò øçöïöïñßáò ç ÅöïñåõôéêÞ ÅðéôñðÞ 

åíåñãåß ôçí äéáëïãÞ ôùí øçöïäåëôßùí. ØçöïäÝëôéï ðïõ äåí ðëçñåß ôïõò 

ðéï ðÜíù üñïõò êçñýóóåôáé Üêõñï.  ÖÜêåëëïò ðïõ  ðåñéÝ÷åé ðåñéóóüôåñá 

áðü Ýíá øçöïäÝëôéá äåí ëáìâÜíåôáé õðüøç. Óáí åðéôõ÷üíôåò áðü  ôïõò  

õðïøçößïõò  óõìâïýëïõò  èåùñïýíôáé ïé πέντε  ðñþôïé  ðëåéïøçößóáíôåò 

êáé óáí áíáðëçñùìáôéêïß ïé δύο åðüìåíïß ôïõò. 

 ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò äéáëïãÞò  ç  ÅöïñåõôéêÞ åðéôñïðÞ êáôáñôßæåé 

êáé  õðïãñÜöåé  ôï  ðñáêôéêü  øçöïöïñßáò êáé áíáêçñýóóåé ôïõò 

åðéôõ÷üíôåò õðïøçößïõò. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Á ñ è ñ ï  36ï 

 

1. ΚÜèå áóÜöåéá ôïõ ðáñüíôïò êáôáóôáôéêïý äéáóáöçíßæåôáé áðü 

ôçí ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, åöáñìüæïíôáò êáé ôéò ó÷åôéêÝò äéáôÜîåéò ôùí 

ðåñß  Óùìáôåßùí êáé  Áèëçôéóìïý éó÷õüíôùí Íüìùí. Ïðïõ  ôï  ðáñüí  

äåí ðñïâëÝðåé, áëëÜ êáé ðáñÜëëçëá   ìå  áõôü åöáñìüæïíôáé ïé 

äéáôÜîåéò ôùí Íüìùí ðåñß Óùìáôåßùí êáé  Áèëçôéóìïý.    

        2.. Το σωματείο και οι 

αθλητές του οι οποίοι μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε αγώνες που διεξάγονται με 

την έγκριση της οικείας ΄Ενωσης ή Ομοσπονδίας αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια 
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ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο 

τα προβλεπόμενα από τον νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή 

επιτροπές είτε υπάρχει σχετική ρήτρα στους κανονισμούς ή στις προκηρύξεις των 

αγώνων πρωταθλήματος ή στο καταστατικό της Ομοσπονδίας είτε όχι. Η 

υπερκείμενη Ομοσπονδία λειτουργεί σαν όργανο δευτεροβάθμιας κρίσης επί 

πειθαρχικών ποινών, μόνο για  αγωνιστικά ή αθλητικά θέματα. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση αρμόδια είναι τα θεσμοθετημένα με τους νόμους του Κράτους όργανα. 

3. Τα  μέλη του σωματείου, οι αθλητές του, ο προπονητής, οι συμμετέχοντες 

στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του σωματείου με οποιονδήποτε τρόπο και με 

οποιανδήποτε ιδιότητα καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές 

οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του 

αθλητισμού και τους Ολυμπιακού Ιδεώδους. Το Δ.Σ. του σωματείου μπορεί να 

καταγγείλει οποιονδήποτε παραβάτη των ανωτέρω αρχών στην Επιτροπή Φιλάθλου 

Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.). 

4. Το Δ.Σ. του σωματείου, τα μέλη του και όλα τα όργανά του φροντίζουν να 

τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί η αθλητική νομοθεσία και η τυχόν 

υπερκείμενη ένωση ή  Ομοσπονδία, ώστε να επιτύχει την παροχή και διατήρηση 

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί από τον 

αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό ή άλλο από αυτήν εξουσιοδοτημένο όργανο της 

Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης. Επί πλέον να μεριμνούν ώστε οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις να τηρούνται και όταν το σωματείο έχει αποκτήσει την ειδική αθλητική 

αναγνώριση.  

5. Το σωματείο, υποχρεούται να συμμορφώνεται με το καταστατικό και τους 

κανονισμούς των Ομοσπονδιών των κλάδων άθλησής του, να συμμετέχει στους 

αγώνες που διοργανώνουν. 

6. Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος 

που καλλιεργεί δύναται, με απόφαση του Δ.Σ., να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της 

σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση 

αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 

του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992).  Η διάταξη του 

πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των 

αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.      

 7. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου με εμπορική επιχείρηση στον 

ίδιο χώρο.   
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8. Απαγορεύεται η άσκηση οποιαδήποτε μορφής εμπορικής δραστηριότητας 

από το σωματείο.         

 9. Απαγορεύεται 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 για 

διεθνείς αγώνες. 

10 Επιτρέπεται το σωματείο, εφ’ όσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του με τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγρ.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 για 

εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. 

11. Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Ν. 2725/99, 

όπως ισχύει, ήτοι α) Μητρώου Μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών 

Συνελεύσεων, γ) Πορακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων – 

Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων και στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων κιαι 

εξερχομένων εγγράφων, τα οποία πριν την χρήση τους πρέπει να θεωρούνται από το 

Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Η μη τήρηση των διατάξεων αυτών 

καθώς και της διάταξης  της παρ. 2 του άρθρου 7 του Νόμου 2725/1999 συνεπάγεται 

την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. 

12. Τα μέλη του Σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) 

έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικάιωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 

όργανα του σωματείου. 

13. Γéá ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ  êáôáóôáôéêïý áðáéôåßôáé áðüöáóç 

ôçò Ã.Ó. åõñéóêïìÝíçò óå  áðáñôßá του ½ των εγγεγραμμένων τακτικών μελών 

êáé ðëåéïøçößá ôùí 3/4 ôùí ðáñüíôùí ìåëþí. 

 

Á ñ è ñ ï  37ï 

 

 Ôï Ä.Ó. ìðïñåß íá  ñõèìßæåé  ëåðôïìåñÝóôåñá ôá ôçò åóùôåñéêÞò 

ëåéôïõñãßáò ôïõ Óùìáôåßïõ ìå Åóùôåñéêü Êáíïíéóìü  ðïõ  èá óõíôÜîåé 

êáé èá åãêñéèåß áðü ôçí Ã.Ó., ÷ùñßò  üìùò íá ìðïñåß íá ôñïðïðïéÞóåé Þ  

íá êáôáñãÞóåé Üñèñá ôïõ ðáñüíôïò. 
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Á ñ è ñ ï  38ï 

 

 Ôï Óùìáôåßï Ý÷åé óöñáãßäá στρογγυλή  ðïõ  öÝñåé  êõêëéêÜ την 

επωνυμία του Σωματείου. Στο δε μέσον  έχει  παράσταση με αρχαία σφίγγα και 

κορίνες.  

 

Á ñ è ñ ï  39ï 

 

 Ôï  Óùìáôåßï äéáëýåôáé êáôÜ ôá õðü ôïõ  Íüìïõ  ïñéæüìåíá  êáé 

óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ  áõôüò  ïñßæåé.  Ðñïò ëÞøç áðüöáóçò ðåñß 

äéáëýóåùò  ôïõ Óùìáôåßïõ áðü ôçí Ã.Ó. áðáéôåßôáé áðáñôία του ½ των 

τακτικών μελών êáé ðëåéïøçößá ôùí 3/4 ôùí ôùí ðáñüíôùí. 

 Óå ðåñßðôùóç äéÜëõóçò ôïõ Óùìáôåßïõ ç ðåñéïõóßá ôïõ 

ðåñéÝñ÷åôáé óôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý. 

 

Á ñ è ñ ï  40ï 

Ôï ðáñüí  êáôáóôáôéêü  áðïôåëåßôáé  áðü  40 Üñèñá, óõæçôÞèçêå êáé 

øçößóôçêå êáô Üñèñï êáé óôï óýíïëü ôïõ êáé åãêñßèçêå üðùò Ý÷åé áðü 

ôα ιδρυτικά μέλη και θα ισχύσει από την εγγραφή του στο τηρούμενο βιβλίο 

Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Ραφήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2009 


