
 

 
 

1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ΑΦΜ 

090306220 και έχοντας έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ιδρύθηκε το έτος 1980, αναγνωρίστηκε 

με την με αριθμό 91/1980 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και έχει καταχωρηθεί με 

αριθμό μητρώου 571 στις 2/4/1981 

Τροποποιήσεις σωματείου: 

 Με την με αριθμό 105/1981 Απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και 

καταχωρήθηκε στις 11/2/1982. 

 Με την με αριθμό 126/1990 Απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και 

καταχωρήθηκε στις 15/7/1991. 

 Με την με αριθμό 565/1993 Απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και 

καταχωρήθηκε στις 21/3/1994. 

 Με την με αριθμό 200/2000 Απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και 

καταχωρήθηκε στις 11/1/2001. 

Σήμερα την ___/6/2022  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου 

και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ισχύον καταστατικό, τις ισχύουσες αθλητικές 

διατάξεις και τον Αστικό Κώδικα, προβαίνει σε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του Καταστατικού αυτού, με στόχο την εναρμόνισή του με το νόμο 

4726/2020 και την συμπλήρωσή του  σε πρακτικά θέματα. 

Ακολουθεί το κείμενο του καταστατικού, τροποποιημένο – συμπληρωμένο και 

κωδικοποιημένο. 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Του Φιλάθλου Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία 

«ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐*****‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 

Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο, με την επωνυμία «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και 

με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ο.Η.», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Στην αλλοδαπή η επωνυμία 

του σωματείου θα αναφέρεται ως «HERAKLION SWIMMING CLUB» και τον διακριτικό τίτλο 

«HERAKLION S.C.». 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σωματείου είναι: 

1)  η  ανάπτυξη,  παραγωγή  και  καλλιέργεια  του  αθλητισμού  και  του φίλαθλου αθλητικού 

πνεύματοςκαι  η  αρμονική  ανάπτυξη  των  σωματικών  και  ψυχικών  δυνάμεων  των  μελών 

του,  καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη  των δυνατοτήτων  των αθλητών 

για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, 

2) η διάδοση του αθλητισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  

3)  η  ανάπτυξη  του  πνεύματος  της  συναδέλφωσης,  αλληλεγγύης  και  ομαδικότητας,  η 

άσκηση  του  πνεύματος  και  του  σώματος,  η  μετάδοση  των  αθλητικών  ιδεωδών,  του  ευ 

αγωνίζεσθαι, των αθλητικών και ηθικών αξιών. 

4)  η  ανάπτυξη  όλων  των  αθλημάτων  του  Υγρού  Στίβου  δηλαδή  της  κολύμβησης,  της 

κολύμβησης  μεγάλων  αποστάσεων,  της  καλλιτεχνικής  κολύμβησης,  της  υδατοσφαίρισης, 

της  τεχνικής  κολύμβησης  και  των  καταδύσεων    καθώς  και  των  ναυτικών  αθλημάτων 

δηλαδή  της  ιστιοπλοΐας,  της  κωπηλασίας,  του  θαλάσσιου  σκι  και  της  ελεύθερης 

κατάδυσης. 

5) η ανάπτυξη ακαδημιών και υποδομών παιδικού και εφηβικού αθλητισμού, η ανάπτυξη 

υποδομών και τμημάτων παραολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και η ανάπτυξη του μαζικού 



 

 
 

3

αθλητισμού και η διάδοση του πνεύματος  του αθλητισμού και η καλλιέργεια ηθικών και 

αθλητικών αξιών σε μικρές και παιδικές ηλικίες, 

6)  η  διενέργεια  και  οργάνωση  αθλητικών  οργανώσεων  και  πολιτιστικών  εκδηλώσεων, 

συνεδρίων,  εράνων,  λαχειοφόρων  αγορών,  χοροεσπερίδων,  σεμιναρίων  τεχνικών  και 

θεωρητικών και πάσης φύσεων συναφών εκδηλώσεων,  

7) η τέλεση εκδηλώσεων που εντάσσονται στον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού, 

όπως η συγκέντρωση, προβολή και ενημέρωση των ιστορικών αρχείων του αθλήματος που 

καλλιεργεί  το  Σωματείο,  η  προβολή  δραστηριοτήτων  του  σωματείου  μέσω  επίσημης 

ιστοσελίδας  και  επίσημων  σελίδων  κοινωνικής  δικτύωσης,  η  συνεργασία  με  άλλους 

οργανισμούς που έχουν παρόμοιους ή παραπλήσιους στόχους, καθώς και οτιδήποτε άλλο 

συμβάλλει στην πραγμάτωση του σκοπού του σωματείου, 

8)  η  ανάπτυξη  του  φίλαθλου  πνεύματος,  η  προσέλκυση  νεολαίας  στον  αθλητισμό  και 

γενικότερα  η  κοινωνική  και  πολιτιστική  διαπαιδαγώγηση  της  νεολαίας  μέσα  από  τον 

αθλητισμό  και  η  ανάπτυξη  της  φιλίας  και  της  συναδέλφωσης  μεταξύ  των  λαών  για  την 

εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης, 

9)  η  παραγωγή  κοινωνικού  έργου  και ανάπτυξη  καλών σχέσεων με αντίστοιχα σωματεία 

και μέλη αυτών που θα δημιουργηθούν ή έχουν δημιουργηθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο 

Εξωτερικό,  μέσω μιας διαρκούς επικοινωνίας  και ανταλλαγής  ιδεών και προτάσεων  τόσο 

για  την  επίλυση  κοινών  προβλημάτων  όσο  και  για  την  υλοποίηση  κοινών  στόχων,  που 

συνδέονται με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

1) Η εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο 

μέσο, που κρίνεται πρόσφορο και κατάλληλο από τις εκάστοτε Διοικήσεις του, το οποίο θα 

πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.  

Ειδικότερα, μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του είναι κυρίως: 

α)  Η  συγκρότηση  και  λειτουργία αγωνιστικών  τμημάτων  για  επιμέρους αθλήματα 

του  υγρού  στίβου  και  η    μελλοντική,  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 

λειτουργία τμημάτων άλλων αθλημάτων του υγρού στίβου ή ναυτικών αθλημάτων. 

Η  ίδρυση  άλλων  αγωνιστικών  τμημάτων  και  η  παύση  ή  κατάργηση  των 

λειτουργούντων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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β) η συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις. 

γ) η ίδρυση προπονητηρίου και εν γένει αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους 

ασκητηρίων, 

δ) η συμμετοχή σε φιλικούς αγώνες, κύπελλα σε τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια 

πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους αγώνες των καλλιεργούμενων από το 

Σωματείο αθλημάτων, 

ε) η οργάνωση αθλητικών αγώνων, σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων εν γένει, 

στ)  η  ανάπτυξη  σχέσεων  συνεργασίας  μεταξύ  των  αντίστοιχων  ημεδαπών 

σωματείων  και  του  εξωτερικού,  καθώς  και  με  μορφωτικά  ιδρύματα  και  λοιπούς 

οργανισμούς, 

ζ) η δημιουργία και οργάνωση τμημάτων υποδομών για παιδιά και εφήβους 

η)  η  συμμετοχή  σε  αθλητικές  Ομοσπονδίες  και  Ενώσεις  στην  Ελλάδα  και  το 

εξωτερικό που λειτουργούν σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, 

θ) η έκδοση κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών και ανακοινώσεων, 

ι)  η  δημιουργία  και  λειτουργία  ιστοσελίδας  προς  ενημέρωση  και  προώθηση  των 

σκοπών του στα μέλη του σωματείου καθώς και στο ευρύ κοινό και η δημιουργία 

επίσημων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

ια) η διοργάνωση εράνων, λαχειοφόρων αγορών, χοροεσπερίδων και εκδηλώσεων 

κοινωνικού  ενδιαφέροντος  εν  γένει  και  η  διοργάνωση  σχετικών  με  τους  σκοπούς 

του  εκδηλώσεων  και  επιμορφωτικών  σεμιναρίων  για  αθλητικού  ενδιαφέροντος 

θέματα, 

ιβ)  με  κάθε  πρόσφορο  και  νόμιμο  μέτρο  προς  επιτέλεση  των  επιδιωκόμενων 

σκοπών.  

2)  Το  Σωματείο  μπορεί  να  γίνει  μέλος  άλλου  υπερκείμενου  σωματείου  (Ένωσης, 

Συνδέσμου, Ομοσπονδίας) υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και κατόπιν αιτήσεώς του. 

3) Οποιοσδήποτε άμεσος ή  έμμεσος σκοπός  του σωματείου που έχει πολιτικά  κίνητρα ή 

κίνητρα  που  επιδιώκουν  συνεργασία  με  άλλα  σωματεία  ή  ενώσεις  προσώπων  που 

επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς απαγορεύεται. 

4) Το Σωματείο λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού 

Κώδικα, του ν. 2725/1999, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και με τα όσα η Ελληνική έννομη 

τάξη ορίζει. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ  

Α. Μέλη 

1) Ο αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.  

Δεν  επιτρέπονται  διακρίσεις  σε  τακτικά,  δόκιμα  ή  πάρεδρα  μέλη  ή  άλλες  παρόμοιες 

κατηγορίες.  Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα και ισότιμα. Η αρχή της ισότητας και της 

ισοτιμίας  αναφέρεται  στα  γενικά  δικαιώματα  των  μελών  και  όχι  σε  όσα  δικαιώματα  και 

υποχρεώσεις απονέμονται σε ορισμένα μέλη βάσει νόμου ή με το παρόν καταστατικό. 

Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  μπορεί  να  απονέμεται  ο  τίτλος  του  επιτίμου  χωρίς  δικαίωμα 

ψήφου,  σε  πρόσωπα που  έχουν  διακριθεί  για  την  προσφορά  τους  στο  σωματείο  ή  στον 

αθλητισμό  ύστερα  από  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  με  πλειοψηφία  6/9  του 

συνόλου των μελών του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται 

μεταξύ  των  αιρετών  μελών  του  Σωματείου,  ούτε  υποχρεούνται  στην  καταβολή  των 

υποχρεωτικών εισφορών μέλους. 

2) Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα 

μητρώα του σωματείου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην κατηγορία  Β 

του παρόντος άρθρου. 

Β. Εγγραφή μέλους 

1) Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως 

μέλος του αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και 

έγκριση  του  Συμβουλίου  που  παρέχεται  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  εξήντα  (60) 

ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος 

του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή 

εκδίδεται  διαπιστωτική πράξη  του Προέδρου  του Διοικητικού  Συμβουλίου.  Το Διοικητικό 

Συμβούλιο  μπορεί  με  αιτιολογημένη  απόφασή  του  να  μην  εγκρίνει  το  αίτημα  εγγραφής 

ενδιαφερομένου  ως  μέλους  του  σωματείου.  Κατά  της  πράξης  αυτής  ή  της  παράλειψης 

έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή 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. 
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2) 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.  Η  παρούσα παράγραφος  εφαρμόζεται  ανεξαρτήτως  της  ηλικιακής 

κατηγορίας στην οποία ανήκε ο αθλητής ή η αθλήτρια όταν πέτυχε την νίκη.  

3) Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής συμπληρώνεται από το ενδιαφερόμενο 

μέλος η σχετική αίτηση ‐ φόρμα εγγραφής, στην οποία γίνεται ρητή μνεία στον Κανονισμό 

για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων. 

4)  Τα  Μέλη  του  σωματείου,  πλην  των  ιδρυτικών,  μετά  πάροδο  ενός  (1)  έτους  από  την 

εγγραφή  τους,  αποκτούν  δικαίωμα  να  εκλέγουν  και  να  εκλέγονται  στα  όργανα  του 

σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1) Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων της Διοίκησης αυτού ή 

ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση 

των  ανωτέρω  φορέων  οποιαδήποτε  αρμοδιότητα  ή  έργο,  ιδίως  σχετικά  με  την 

εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα: 

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα 

ή  με  αμετάκλητο  βούλευμα  έως  ότου  εκδοθεί  απαλλακτική  απόφαση  ή  έχει 

καταδικασθεί  αμετακλήτως  για  τέλεση  κακουργήματος,  καθώς  και  όποιος  έχει 

καταδικασθεί  σε  βαθμό  πλημμελήματος  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  που 

εκδόθηκε  την  τελευταία  δεκαετία,  είτε  σε  ποινή  φυλάκισης  τουλάχιστον  ενός  (1) 

έτους  είτε,  ανεξάρτητα  από  το  ύψος  της  ποινής,  για  τα  ποινικά  αδικήματα  του 

παρόντος  νόμου  και  ιδίως  για  αξιόποινη  πράξη  που  τιμωρείται  σύμφωνα  με  το 

άρθρο  41ΣΤ  του  παρόντος  νόμου  ή  για  χρήση  ή  διάθεση  ουσιών  ή  μεθόδων 

φαρμακοδιέγερσης,  κατασκοπεία,  κλοπή,  υπεξαίρεση,  δόλια  χρεωκοπία, 

λαθρεμπορία,  φοροδιαφυγή,  δωροδοκία,  δωροληψία,  εμπορία  επιρροής  ‐ 

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

παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.  

γ)  Όποιος  δυνάμει  αμετάκλητης  δικαστικής  απόφασης  έχει  τιμωρηθεί  με  τις 

παρεπόμενες  ποινές  της  αποστέρησης  των  πολιτικών  δικαιωμάτων  του  και  της 

αποστέρησης  θέσεων  και  αξιωμάτων,  για  όσο  χρονικό  διάστημα  διαρκούν  οι 

στερήσεις αυτές. 

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999 και 

για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

2)  Δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μέλη  Αθλητικού  Σωματείου  που  καλλιεργεί  ίδιο  κλάδο 

άθλησης : 

α)  Οι  εν  ενεργεία  και  μη  εν  ενεργεία  διαιτητές  ομαδικού  αθλήματος,  μέλη  των 

οικείων συνδέσμων διαιτητών  και  οι  εν  ενεργεία προπονητές  του οικείου  κλάδου 

άθλησης. 

Επιτρέπεται,  κατ`  εξαίρεση,  ο  εν  ενεργεία  προπονητής  ενός  αθλήματος  ή  κλάδου 

άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον 

ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα 

αυτού,  καθώς  και  σε  καταστατικά  όργανα  υπερκείμενης  ένωσης  ή  αθλητικής 

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

χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή 

σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου,  ένωσης ή ομοσπονδίας  και η  τυχόν εκλογή 

είναι  αυτοδίκαια  άκυρες.  Ως  διαιτητές,  για  την  εφαρμογή  της  διάταξης  αυτής, 

θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, 

οι  παρατηρητές,  καθώς  και  όσοι,  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  συμμετέχουν  σε 

διαιτητικό  έργο  ομαδικού  αθλήματος.  Όποιος  καταθέτει  στην  οικεία  αθλητική 

ομοσπονδία  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  προπονητή,  παύει  να  λογίζεται ως 

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

3)  Δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  της  Εξελεγκτικής 

Επιτροπής ή αντιπρόσωποι του σωματείου σε υπερκείμενες ενώσεις ή Ομοσπονδίες: 

α)  Οι  εν  ενεργεία  διαιτητές,  κριτές,  χρονομέτρες  και  όσοι  άλλοι  συμμετέχουν  σε 

διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος και μέλη των οικείων συνδέσμων.  
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β)  Οι  εν  ενεργεία  διαιτητές,  κριτές,  χρονομέτρες  και  όσοι  άλλοι  συμμετέχουν  σε 

διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος μπορούν να είναι μέλη Αθλητικού σωματείου 

που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. 

4) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Αθλητικού Σωματείου: 

α) το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση 

εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της,  

β) όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση 

έργου  με  αμοιβή,  είτε  ατομικά  είτε  ως  ομόρρυθμοι  εταίροι  είτε  ως  διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. ή  Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας,  για όσο χρόνο 

διαρκεί  η  σύμβαση παροχής  υπηρεσιών  ή  η  εκτέλεση  του  έργου  και  για  έναν  (1) 

χρόνο μετά  τη  λήξη,  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  της  σύμβασης ή  την παράδοση  του 

έργου,  αντίστοιχα.  Οι  μέτοχοι,  εταίροι,  διαχειριστές  και  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  αθλητικής  ανώνυμης  εταιρείας  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μέλη 

Διοικητικού  Συμβουλίου ή  εξελεγκτικής  επιτροπής  αθλητικού σωματείου,  ούτε  να 

είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.  

5) Αθλητές: Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο Σωματείο, σύμφωνα με τους όρους 

και  τις  προϋποθέσεις  του  καταστατικού,  ένα  (1)  τουλάχιστον  έτος  μετά  την  τελευταία 

συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας 

που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.   

6)  Πρόσωπα στα  οποία  συντρέχει  οποιοδήποτε  από  τα  κωλύματα  του παρόντος άρθρου 

χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από 

το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών,  αφότου  έλαβε 

γνώση.  Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης  της ως άνω προθεσμίας,  η  πράξη  εκδίδεται 

από πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της 

Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην  ίδια ως άνω προθεσμία. Με  την  ίδια πράξη 

κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. τα υπαίτια για τη μη έκδοση της 

ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ‐ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

1) Υποχρεώσεις μελών: 
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α)  Να  συμβάλλουν  ενεργά  στην  ευόδωση  των  σκοπών  του  σωματείου,  να 

προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  στο  σωματείο,  να  συνδράμουν  για  την  επίτευξη 

των  σκοπών  του  και  να  συμμορφώνονται  προς  τις  διατάξεις  του  παρόντος 

Καταστατικού  και  τις  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Γενικών 

Συνελεύσεων και τον νόμο. 

β)  Να  καταβάλλουν  εμπρόθεσμα  την  ετήσια  συνδρομή  τους  ως  μέλη  του 

σωματείου,  καθώς  και  κάθε  άλλη  εισφορά  που  επιβάλλεται  από  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.  

Τα μέλη  του σωματείου που,  για οποιοδήποτε λόγο,  δεν είναι  εντάξει  ταμειακώς, 

στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

Η εξόφληση των οικονομικών εκκρεμοτήτων τους μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι 

και   δέκα  (10) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Κατ’ εξαίρεση, 

δύναται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  που  θα  κοινοποιείται  με  την 

πρόσκληση σε Γ.Σ,  να επιτραπεί στα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους ή 

άλλες  οικονομικές  υποχρεώσεις  τους  προς  το  Σωματείο  να  τις  τακτοποιήσουν  και 

κατά την αυτή ημέρα της συγκλήσεως της Γ.Σ. προ της ενάρξεως των εργασιών της, 

οπότε και να συμμετέχουν σε αυτή.  

γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ενέργειες του Σωματείου.  

δ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη. 

ε) Να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με κάθε μεταβολή αυτών. 

2) Δικαιώματα μελών: 

α)  Να  συμμετέχουν  με  δικαίωμα  ψήφου  στη  Γενική  Συνέλευση  μετά  την 

συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους από την ημέρα εγγραφής τους στο μητρώο 

μελών  του  Σωματείου  και  εφόσον  είναι  οικονομικά  τακτοποιημένα.  Στη  διάρκεια 

του  έτους  αυτού  έχουν  δικαίωμα  να  παρευρίσκονται  στις  Γενικές  Συνελεύσεις, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου. 

β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, αφού παρέλθει ένα 

έτος από την εγγραφή τους. Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα Ιδρυτικά μέλη.  

γ)  Να  εκφράζουν  τις  απόψεις  τους  με  ψήφο  επί  οποιουδήποτε  προς  ψήφιση 

θέματος που αφορά τους σκοπούς του Σωματείου. 
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δ)  Να ψηφίζουν,  με  το  δικαίωμα ψήφου  να  είναι  προσωποπαγές,  αποκλειόμενης 

της ψήφου αυτής δι’ αντιπροσώπου και κατ’ εξουσιοδότηση. 

ε)  Να  ορίζονται  αντιπρόσωποι  του  σωματείου  σε  υπερκείμενες  ενώσεις  ή 

Ομοσπονδίες,  αφού  παρέλθει  ένας  χρόνος  από  την  εγγραφή  τους,    υπό  τις 

προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 19 του παρόντος. 

στ) Να αποχωρούν από το Σωματείο και να επανεγγράφονται, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος. 

3)  Κάθε  παράβαση  των  διατάξεων  του  Νόμου  περί  Αθλητικών  Σωματείων,  όπως  ισχύει 

κάθε φορά, του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο 

των υπευθύνων. 

4) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως   δικαίωμα 

ψήφου καθώς  και  χωρίς  το δικαίωμα εκλέγειν  και  του  εκλέγεσθαι.  Τα  εν  λόγω μέλη δεν 

μπορούν επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται γενικά ως όργανα της Διοίκησης ούτε να 

ορίζονται ως αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες ενώσεις ή Ομοσπονδίες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ) 

Α. Αποχώρηση μέλους 

1)  Κάθε  μέλος  δικαιούται  να  αποχωρήσει  από  το  Σωματείο  οποτεδήποτε.  Το  μέλος  που 

κατά την αποχώρησή του υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου γραπτή 

αίτηση περί αποχώρησης του και διαγραφής του από το μητρώο των μελών του τελευταίου 

και καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του 

ημερολογιακού  έτους  στη  διάρκεια  του  οποίου  αιτείται  τη  διαγραφή,  καταγράφεται  ως 

«οικειοθελώς αποχωρών».  

Κάθε  μέλος  που  αποχωρεί  με  γραπτή  αίτηση  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  περί 

αποχώρησής του και διαγραφής του από το μητρώο μελών του σωματείου, χωρίς όμως να 

εκπληρώσει  τις  τυχόν  καθυστερούμενες  ταμειακές  υποχρεώσεις  του,  μέχρι  το  τέλος  του 

ημερολογιακού  έτους  στη  διάρκεια  του  οποίου  αιτείται  τη  διαγραφή,  καταγράφεται  ως 

«αποχωρών». 

Τα  μέλη  που  αποχώρησαν  από  το  σωματείο  με  την  καταγραφή  «αποχωρών»  και 

επανεγγράφονται στο σωματείο, λογίζονται ως νέα μέλη και υποχρεούνται στην καταβολή 

εκ νέου της δαπάνης του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς. 
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2) Εάν μέλος του Σωματείου ζητήσει τη μεταγραφή του τέκνου του σε άλλο σωματείο με 

παρεμφερή σκοπό, θεωρείται ότι το μέλος αποχώρησε και διαγράφεται από το μητρώο του 

Σωματείου από την ημερομηνία έγκρισης της μεταγραφής με απόφαση της πρώτης Γενικής 

Συνέλευσης που ακολουθεί. 

3)  Μέλη  του  σωματείου  που  με  οποιονδήποτε  τρόπο  εξέρχονται  από  το  σωματείο  δεν 

έχουν και δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου. 

Β.  Διαγραφή μέλους 

1)  Το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη 

σχετική νομοθεσία περί Αθλητικών Σωματείων μπορεί να προτείνει στη  Γενική Συνέλευση 

του Σωματείου τη διαγραφή μέλους, εξαιρουμένων των επίτιμων μελών του σωματείου. Το 

μέλος δύναται ενδεικτικά να διαγραφεί: 

α)  για σπουδαίο λόγο, όταν παραβαίνει καταστατικές διατάξεις και  τις αποφάσεις 

του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Ως  σπουδαίος  λόγος  θεωρείται  ενδεικτικά:  η 

περίπτωση  που  το  μέλος  υπέπεσε  σε  σοβαρή  παράβαση  των  σωματειακών  του 

υποχρεώσεων,  όπως  όταν  αντιδρά  στις  επιδιώξεις  και  στους  σκοπούς  του 

Σωματείου  ή  αν  παρεμβάλλει  προσκόμματα  στην  εκτέλεση  των  αποφάσεων  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Γενικών  Συνελεύσεων  του  Σωματείου  ή  αν  η 

διαγωγή  του  είναι  οπωσδήποτε  ασυμβίβαστη  με  την  αξιοπρέπεια  και  τα 

συμφέρονται  του  Σωματείου  ή  αν  αγνοεί  και  δεν  πειθαρχεί  στις  αποφάσεις  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου,  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  των  λοιπών  οργάνων  του 

Σωματείου καθώς και των Αθλητικών Αρχών. 

Σε  τούτες  τις  περιπτώσεις,  η  σχετική  απόφαση  περί  διαγραφής  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου, ενέχουσα θέση εισήγησης, τίθεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία και αποφασίζει οριστικώς. 

Το μέλος που διαγράφηκε για σπουδαίο λόγο δεν μπορεί να επανεγγραφεί πριν την 

παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία διαγραφής του. 

β) αν το μέλος του Σωματείου δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις  

προς  το  Σωματείο  για  ένα  (1)  έτος  και  αφού  ειδοποιηθεί  εγγράφως  ή  μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την καθυστέρηση και τις συνέπειες αυτής. 

γ) αν το μέλος του Σωματείου παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις της ιδιότητας ως 

τέτοιου ή αν συντρέξει  στο πρόσωπό  του  και  οποιαδήποτε στιγμή  κάποιο από  τα 
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κωλύματα ή τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον Ν. 2725/1999 και από 

την κείμενη αθλητική νομοθεσία. 

δ) όταν το τέκνο μέλους του Σωματείου αθλείται σε άλλο Σωματείο με παρεμφερή 

σκοπό χωρίς την έγκριση του Δ.Σ., με απόφαση του, το Δ.Σ αναστέλλει το δικαίωμα 

μέλους μέχρι τη σύγκλιση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για τη 

διαγραφή ή όχι του μέλους, 

2)    Μπορεί επίσης να διαγραφεί χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν εγγράφως 

δηλώσει  την  βούλησή  του  περί  αποχώρησης  από  το  σωματείο  ή  εάν  διαπιστωθεί  με 

απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  η  ύπαρξη  κωλύματος  του  άρθρου  3  του  ν. 

2527/1999, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει. 

3)  Η  παραπάνω  απαρίθμηση  είναι  ενδεικτική.  Ως  εκ  τούτου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 

δικαιούται να ελέγξει κάθε συμπεριφορά, πράξη ή παράλειψη μέλους του Σωματείου που 

αντιβαίνει  τους  σκοπούς  και  τους  κανόνες  λειτουργίας  του,  και  σε  περίπτωση  που 

διαπιστώσει  πειθαρχική  παράβαση  να  παραπέμψει  το  μέλος  προς  πειθαρχικό  έλεγχο 

ενώπιον της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής. 

4)  Εξαιρουμένης  της  αποχώρησης  όπως  προβλέπεται  στο  παρόν  άρθρο  (7Α),  και  της 

περίπτωσης β’ της παραγράφου Β1 του παρόντος, δεν επιτρέπεται η διαγραφή μέλους από 

τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο χωρίς να έχει κληθεί σε έγγραφη 

απολογία  ενώπιον  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μέσα  σε  προθεσμία  τουλάχιστον  είκοσι 

(20)  ημερολογιακών ημερών από  την ημερομηνία παραλαβής  της  έγγραφης πρόσκλησής 

του ή της ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (email) στη διεύθυνση που έχει 

δηλώσει  στο  Σωματείο,  για  να  δώσει  εξηγήσεις,  γνωρίζοντας  του  και  τον  λόγο  της 

απειλούμενης διαγραφής του. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη και  το μέλος 

δεν υποβάλει την απολογία του εγγράφως θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί τις 

σε βάρος του διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

5) Δεν επιτρέπεται η παρουσία υπό διαγραφή μέλους στη Γενική Συνέλευση, στη διάρκεια 

της  οποίας  συζητείται  και  ψηφίζεται  η  εισήγηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τη 

διαγραφή του. 

6) Στα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από το Σωματείο, δεν επιστρέφονται σε καμία 

των περιπτώσεων καταβληθέντα από αυτούς δικαιώματα για εγγραφή, συνδρομές ή κάθε 

άλλης φύσεως εισφορές προς το Σωματείο. 
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7) Μέλος που διαγράφεται για σπουδαίο λόγο από τη Γενική Συνέλευση επανεγγράφεται 

κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, εφόσον έχουν εκλείψει οι 

λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι. 

8)  Η διαγραφή μέλους του Σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού 

και του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Α. Πόροι του σωματείου είναι οι ακόλουθοι: 

1) Τα ποσά που προέρχονται από συνδρομές  (τακτικές ή έκτακτες) ή άλλες εισφορές των 

μελών 

2)  Τα  τυχόν  διάφορα  παράβολα  που  καταβάλλει  το  μέλος  για  τη  συμμετοχή  του  σε 

εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο. 

3)  Τα  έσοδα  από  τη  διοργάνωση  σεμιναρίων,  χοροεσπερίδων,  λαχειοφόρων  αγορών, 

εκδρομών και κάθε άλλης συναφούς εκδήλωσης. 

4) Τα πάσης φύσεως έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του από τα δικαιώματα 

αυτής. 

5)  Οι  δωρεές  και  τα  κληροδοτήματα  τρίτων  προς  αυτό.  Οι  δωρεές  προς  το  Σωματείο 

γίνονται  επωνύμως.  Δωρεές  και  κληροδοσίες  υπό  τρόπο  γίνονται  δεκτές  μόνο  μετά  από 

αιτιολογημένη  έγκριση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Δωρεές  και  κληροδοσίες  που 

υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες από το σκοπό του δεν γίνονται δεκτές. 

6)  Κληρονομιές  που  καταλείπονται  στο  Σωματείο  γίνονται  δεκτές  με  το  ευεργέτημα  της 

απογραφής. 

7) Οι ενισχύσεις του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης  ΝΠΔΔ  και  ΝΠΙΔ  κάθε  βαθμού  που  χορηγούνται  για  την  ανάπτυξη  και 

διάδοση  του  αθλητισμού  και  κάθε  άλλη  είσπραξη  που  προέρχεται  από  οποιαδήποτε 

νόμιμη αιτία. 

8) Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α και της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής  για  την  προετοιμασία  των  ομάδων  και  των  αθλητών  του  Σωματείου  που 

πρόκειται  να  εκπροσωπήσουν  το  σωματείο  ή  τη  χώρα  στο  εξωτερικό  καθώς  και  κάθε 

είδους επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας. 
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Β.  Το  αθλητικό  σωματείο,  για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  εκμάθησης  των  αθλημάτων 

που  καλλιεργεί,  δύναται,  με  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου,  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). 

Γ.  Η  ακίνητη  περιουσία  του  Σωματείου  αποκτάται,  μεταβιβάζεται  ή  πωλείται  για 

λογαριασμό  αυτού,  μόνον  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  με  την 

παρουσία του μισού (1/2) συν ένα (+1) των μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων. 

Δ. Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνον κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του 

διοικητικού του συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του 

και όπως ορίζει ο νόμος. 

Ε.  Σε  περίπτωση  διάλυσης  του  Αθλητικού  Σωματείου,  όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία  του, 

μετά  την  εκκαθάριση,  περιέρχονται  στη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού,  για  την 

εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ‐ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α.  Η  διαχειριστική  περίοδος  του  Σωματείου  συμπίπτει  με  το  ημερολογιακό  έτος.  Κάθε 

χρόνο  συντάσσεται  από  το  Δ.Σ  και  υποβάλλεται  στη  Γενική  Συνέλευση  για  έγκριση  ο 

προϋπολογισμός  του  Σωματείου  καθώς  και  ο  απολογισμός  διαχείρισης  του παρελθόντος 

έτους.  

Β. Τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι: 

1)  Η  Γενική  Συνέλευση  (Γ.Σ),  την  οποία  απαρτίζουν  τα  μέλη  που  είναι  οικονομικώς 

τακτοποιημένα. 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)  που αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη 

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται πάντα μαζί από τη Γενική 

Συνέλευση και η θητεία τους είναι διετής (2 έτη). 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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1)  Το  σωματείο  διοικείται  από  εννεαμελές  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  έχει  διετή  (2  έτη) 

θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τα μέλη του Σωματείου, τα 

οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών που 

έχουν  δικαίωμα  ψήφου,  σύμφωνα  με  τον  νόμο  και  το  παρόν  καταστατικό.  Μαζί  με  τα 

τακτικά  μέλη  εκλέγονται  και  τρία  (3)  αναπληρωματικά  μέλη. Μέχρι  την  εκλογή  του  ή  το 

διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ανάληψης από αυτό των  καθηκόντων του,  το 

παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου. Η 

θητεία του αρχίζει από τη συγκρότησή του σε σώμα και λήγει με τη συμπλήρωση δύο ετών 

από την ημερομηνία αυτή.  

Κατ’  εξαίρεση,  η  θητεία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  παρατείνεται  μέχρι  την 

πρώτη  τακτική  Γενική  Συνέλευση  μετά  τη  λήξη  της,  προκειμένου  να  λάβουν  χώρα  οι 

αρχαιρεσίες, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, με τη φροντίδα 

του Προέδρου,  συνέρχεται  σε  συνεδρίαση  και  συγκροτείται  σε  σώμα  εκλέγοντας  μεταξύ 

των  μελών  του  με  συνεννόηση  ή  μυστική  ψηφοφορία  Αντιπρόεδρο,  Γενικό  Γραμματέα, 

Ταμία,  Ειδικό  Γραμματέα  και  τέσσερεις  συμβούλους.  Στο  ίδιο  πρόσωπο  δεν  πρέπει  να 

συμπέσουν  δύο  αξιώματα  του  Συμβουλίου.  Τα  μέλη  του  Δ.Σ  λαμβάνουν  μέρος  στις 

συνεδριάσεις αυτού μετέχοντας στη συζήτηση  και  στη  λήψη αποφάσεων.Το απερχόμενο 

Διοικητικό  Συμβούλιο  είναι  υποχρεωμένο  να  παραδώσει,  αμέσως  στο  νέο,  το  αρχείο,  τα 

βιβλία, το ταμείο, τη σφραγίδα και οτιδήποτε ανήκει στην περιουσία του Σωματείου. 

3) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη 

του Διοικητικού  Συμβουλίου,  όταν μετακινούνται  εκτός  του  τόπου  της μόνιμης  κατοικίας 

τους  για  προσφορά  οποιασδήποτε  υπηρεσίας  στο  σωματείο,  επιτρέπεται  να 

καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

4)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  δύναται  για  την  εύρυθμη  και  πιο  αποδοτική  λειτουργία  των 

τμημάτων  του  να  προσλαμβάνει  εξειδικευμένο  επιστημονικά  προσωπικό  και  ειδικότερα 

προπονητές,  γυμναστές,  φυσικοθεραπευτές,  τεχνικούς  συμβούλους,  επιστημονικούς 

συνεργάτες,  γιατρούς,  ψυχολόγους,  συμβούλους  δημοσίων  σχέσεων,  δημοσιογράφους, 

διατροφολόγους  κ.λ.π,  με  τους  οποίους  συνεργάζεται  για  την  πρόοδο  του  Σωματείου  σε 

αγωνιστικό και όχι μόνον επίπεδο και ορίζει την αντιμισθία τους. 
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5)  Τα μέλη  του Δ.Σ παραιτούνται από  το αξίωμά  τους με  έγγραφη αίτησή  τους,  η  οποία 

λαμβάνει  αριθμό  πρωτοκόλλου  και  καταχωρείται  στο  Πρωτόκολλο  Εισερχομένων  και 

Εξερχομένων Εγγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ‐ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ‐ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α. Αρμοδιότητες: Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και 

εκτελεί  τις  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Έχει  αρμοδιότητα  για  οποιοδήποτε θέμα, 

εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση.  

Ενδεικτικά έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1)  Έχει  την  ευθύνη  για  την  πιστή  εφαρμογή  των  διατάξεων  των  Νόμων,  του  παρόντος 

καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 

2) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση του Σωματείου, 

τη διαχείριση της περιουσίας του, σύμφωνα με το νόμο, πλην της ακινήτου, για την οποία 

αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.  

3)  Έχει  την  ευθύνη  για  την  χάραξη  και  υλοποίηση  της  πολιτικής  για  την  ανάπτυξη  και 

πρόοδο του Σωματείου και για την όσο το δυνατόν επιτυχή υλοποίηση των καταστατικών 

του σκοπών.  

4) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όποτε κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο. 

5)  Αποφασίζει  για  τη  σύσταση  και  λειτουργία  επιτροπών  ή  ομάδων  εργασίας  για  την 

παρακολούθηση,  εκτέλεση  ή  μελέτη  εξειδικευμένων  εργασιών  ή  θεμάτων  γενικού  ή 

ειδικού ενδιαφέροντος. 

6)  Εισηγείται  στη  Γενική  Συνέλευση  γενικούς  και  ειδικούς  κανονισμούς  που  είναι 

απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. Εφόσον εγκριθούν, οι κανονισμοί 

καταγράφονται  και  εντάσσονται  στον  Εσωτερικό  Κανονισμό,  με  ευθύνη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

7)  Έχει  την  ευθύνη  σύνταξης  του  προϋπολογισμού  και  απολογισμού  των  εσόδων  και 

εξόδων κάθε οικονομικής χρήσης. 

8) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού. 

9) Αποφασίζει για την απονομή του τίτλου του επίτιμου σε μέλη του Σωματείου. 
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10) Παραπέμπει τα μέλη του σωματείου για πειθαρχικό έλεγχο στην αρμόδια Πειθαρχική 

Επιτροπή και κρίνει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής 

Επιτροπής. 

11)  Αποφασίζει  την  εγγραφή  των  μελών  και  διαγράφει  ή  ανάλογα  με  την  περίπτωση 

προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή τους.  

12)  Αποφασίζει  τη  διάθεση  των  δαπανών  για  την  πραγματοποίηση  των  σκοπών  του 

Σωματείου.  

13)  Καθορίζει  το  ποσό  της  ετήσιας  συνδρομής  των  μελών  του  Σωματείου,  καθώς  και  τις 

έκτακτες εισφορές. 

14)  Αποφασίζει  για  την  εκπροσώπηση  του  Σωματείου  ενώπιον  τρίτων  και  των  κρατικών 

αρχών. 

15) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους τεχνικούς συμβούλους. 

16) Προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο προσωπικό του Σωματείου. 

17) Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις. 

18) Διοργανώνει ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

19)  Όλα  τα  μέλη  του  Δ.Σ  υποχρεούνται  σε  εκτέλεση  των  με  απόφαση  ανατιθέμενων  σε 

αυτά άλλων ειδικών καθηκόντων. 

20)  Επιτρέπονται  προσωρινές  ταμειακές  διευκολύνσεις  προς  το  αθλητικό  σωματείο  από 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 

Β.  Συνεδριάσεις:  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται  να συνεδριάζει  τακτικώς μεν μια 

(1) φορά το μήνα, ύστερα από έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση (email) του Προέδρου ή 

του  νόμιμου  αναπληρωτή  του.  Εκτάκτως  δε  σε  όσες  περιπτώσεις  κρίνεται  ανάγκη  ή  το 

ζητούν πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτησή τους 

μέσω  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)  προς  τον  Πρόεδρο,  στην  οποία 

πρέπει  να αναγράφονται  τα προς  συζήτηση θέματα.Το Διοικητικό  Συμβούλιο δύναται  να 

συνεδριάσει  και  με  τηλεδιάσκεψη.  Η  σύγκληση  είναι  υποχρεωτική  εντός  δεκαπέντε  (15) 

ημερών  από  την  αίτηση  και  μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τον  Πρόεδρο  είτε  από  τον  νόμιμο 

αναπληρωτή του. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά 

με  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)και  επιδίδεται  ή  κοινοποιείται  σε  όλα  τα 

μέλη με την επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα,  το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της 

συνεδρίασης.  Στο  έγγραφο  ή  στο  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)  πρέπει  να 
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αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Γ. Απαρτία:  

1)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  νομίμως  όταν 

παρίστανται  τουλάχιστον  πέντε  (5)  μέλη  αυτού,  μεταξύ  των  οποίων  ο  Πρόεδρος  ή  ο 

Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία,  σε περίπτωση δε  ισοψηφίας,  η ψήφος  του 

Προέδρου, και σε απουσία αυτού του Αντιπροέδρου, προσμετράται διπλή.  

2)  Όταν  πρόκειται  για  προσωπικά  θέματα  ή  το  ζητήσει  η  πλειοψηφία  των  μελών  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου,  γίνεται  μυστική  ψηφοφορία  και  αν  υπάρξει  ισοψηφία  τότε  η 

ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται.Στην  περίπτωση  που  κατά  τη  μυστική  ψηφοφορία 

παρατηρείται επίμονη ισοψηφία, τότε ακυρώνεται με τυχαία επιλογή μία εκ των ψήφων. 

3) Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Μέλος  του Διοικητικού  Συμβουλίου,  το  οποίο απουσίαζε αδικαιολόγητα από  τρείς  (3) 

συνεχείς  συνεδριάσεις,  εκπίπτει  από  το αξίωμα  του μέλους  του Διοικητικού  Συμβουλίου 

και αντικαθίσταται από το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος, με την προϋπόθεση ότι έχει 

ειδοποιηθεί εγγράφως μετά την δεύτερη αδικαιολόγητη συνεχόμενη απουσία του. 

5) Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργούνται καθοιονδήποτε τρόπο, συμπληρώνονται 

από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής του. Εάν ο αριθμός των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης μειωθεί κάτω 

από τα 5/9 και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, καλείται η Γενική Συνέλευση, η οποία 

εκλέγει  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  λείπουν  καθώς  και  μέχρι  τρία  (3) 

αναπληρωματικά μέλη.  

Δ. Κωλύματα –  περιορισμοί:  Απαγορεύεται στο Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Σωματείου  να 

συνάπτει  συμβάσεις  εργασίας,  ανεξαρτήτων  υπηρεσιών,  έργου,  προμηθειών  ή 

οποιεσδήποτε  άλλες  συμβάσεις  με  οικονομικό  αντάλλαγμα,  με  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  με  τις  συζύγους,  τα  τέκνα,  τους  γονείς  και  τα  αδέλφια  τους  ή  με  νομικά 

πρόσωπα στα οποία μετέχουν  τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση  της διάταξης 

αυτής  συνεπάγεται  την  έκπτωση  των μελών  του Διοικητικού  Συμβουλίου που  έλαβαν  τη 

σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 

Ε. Γενικές Αρμοδιότητες:  
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1)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  διορίζει  διοικητικούς  υπευθύνους,  εφόρους, 

αναπληρωτές  εφόρους  και  γενικούς  αρχηγούς  για  προϊστάμενους  των  διαφόρων 

αθλητικών τμημάτων και των διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών, επιλέγοντας από τα μέλη 

του Δ.Σ. ή του Σωματείου αλλά και από τρίτα πρόσωπα, μη μέλη, πάντα φιλικά διακείμενα 

προς  το  Σωματείο  και  τους  σκοπούς  του.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  δύναται,  επίσης,  να 

διορίζει  με  αμοιβή  ή  και  χωρίς  αμοιβή  εφόρους  και  βοηθούς  εφόρων,  διευθυντές, 

μάνατζερ, καθώς και αμειβόμενους διοικητικούς, τεχνικούς και οικονομικούς υπαλλήλους. 

Έχει  την  εξουσία,  δε,  να  συγκροτεί  επιτροπές  από  όλα  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  μέλη 

προσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες και τους τομείς δράσεων αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1)  Ο  Πρόεδρος  εκπροσωπεί  το  Σωματείο  ενώπιον  των  αθλητικών,  διοικητικών  και 

δικαστικών αρχών, αλλά και κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής, Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου,  Νομικών Προσώπων  Ιδιωτικού Δικαίου,  Τραπεζικών Οργανισμών,  Ασφαλιστικών 

Φορέων, καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου. 

2)  Διεκπεραιώνει  όλες  τις  υποθέσεις  του  Σωματείου,  σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  που 

λαμβάνει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  υποχρεούται  δε  να  γνωστοποιεί  στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο τις εκάστοτε ενέργειές του. 

3) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη  των θεμάτων μαζί με  τον  Γραμματέα.  Επιβλέπει,  επίσης,  την  εκτέλεση 

των  αποφάσεων  που  λαμβάνονται,  κηρύσσει  την  έναρξη  και  τη  λήξη  των  συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. 

4) Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο και όλα τα έγγραφα, που 

έχουν  σχέση  με  την  δραστηριότητα  του  Σωματείου,  καθώς  και  κάθε  άλλο  έγγραφο  που 

δεσμεύει το σωματείο έναντι των μελών του ή τρίτων.   

5) Συνυπογράφει με τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης, τις εντολές πληρωμής, τις επιταγές 

και συναλλαγματικές 

6) Ελέγχει τα μέλη του Σωματείου για παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και τα 

μέλη του Διοικητικού συμβουλίου για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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7)  Υπογράφει  τα  Βιβλία  του  Σωματείου,  λαμβάνει  γνώση  για  τη  θεώρησή  τους  και  την 

υπογραφή από τα αρμόδια πρόσωπα και  γενικά πράττει όλα όσα αφορούν  την κανονική 

διεξαγωγή των υποθέσεων του Σωματείου.  

8)  Μπορεί  να  πάρει  οποιοδήποτε  μέτρο  χρειάζεται,  προκειμένου  να  διασφαλίσει  τα 

συμφέροντα του Σωματείου και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρις ότου 

το τελευταίο επιληφθεί και αποφασίσει σχετικά. 

 

ΆΡΘΡΟ 13: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει σε όλα του τα 

καθήκοντα  και  τις  υποχρεώσεις.  Όταν  απουσιάζουν  και  οι  δύο  ή  κωλύονται,  καθήκοντα 

Προέδρου ασκεί το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Α. Ο Γενικός Γραμματέας 

1) Διευθύνει το προσωπικό του Σωματείου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση του μητρώου 

μελών,  αθλητών,  προπονητών  και  υπαλλήλων  και  ασκεί  την  εποπτεία  στα  γραφεία  του 

Σωματείου.  

2)  Καταρτίζει  μαζί  με  τον  Πρόεδρο  την  ημερήσια  διάταξη  των  συνεδριάσεων  του 

Διοικητικού Συμβουλίου, στέλνει τις σχετικές προσκλήσεις στα μέλη του και συντάσσει τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3)  Τηρεί  το  αρχείο,  τη  σφραγίδα  και  τα  βιβλία  του  σωματείου  πλην  των  Οικονομικών. 

Διεξάγει  την  αλληλογραφία  και  συνυπογράφει  με  τον  Πρόεδρο  όλα  τα  έγγραφα  του 

Συμβουλίου. 

4) Συνυπογράφει με τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης,  τις εντολές πληρωμής,  τα βιβλία 

Ταμείου και διαχειρίσεως. 

Β. Ο Ειδικός Γραμματέας 

1.  Ο  Ειδικός  Γραμματέας  αναπληρώνει  τον  Γενικό  Γραμματέα  όταν  αυτός    απουσιάζει  ή 

αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να ασκήσει τα καθήκοντά του,  

2.  Είναι  υπεύθυνος      για  τον  ιστοχώρο  του  σωματείου  και  την  παρουσία  του  στα  μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 
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3. Είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις του σωματείου (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

Ενώσεις, Ομοσπονδίες, τοπικές αρχές). 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

Α. Ο Ταμίας 

1)  Είναι  υπεύθυνος  για  τη  χρηματική  διαχείριση  και  τα  περιουσιακά  στοιχεία  του 

Σωματείου και προΐσταται του Λογιστηρίου. 

2)  Εισπράττει,  με  διπλότυπες  αποδείξεις,  που  φέρουν  τη  σφραγίδα  του  Σωματείου,  τις 

εισφορές  των  μελών  και  γενικά  τα  έσοδα  του  Σωματείου,  ενημερώνοντας  ανελλιπώς  το 

Διοικητικό Συμβούλιο για τις τυχόν υπάρχουσες καθυστερήσεις. 

3) Δίνει εντολή για όλες τις πληρωμές και εισπράξεις αναγράφοντας υποχρεωτικά επί των 

οικείων  γραμματίων  εισπράξεων  και  ενταλμάτων  πληρωμής  τον  αριθμό  της  σχετικής 

απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Υπογράφει  μαζί  με  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γενικό 

Γραμματέα,  τα  εντάλματα  πληρωμών  και  τις  επιταγές,  με  έγκριση  της  σχετικής  δαπάνης 

από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκδίδοντας  τα  παραστατικά  που  οι  Νόμοι  προβλέπουν. 

Οποιοδήποτε γραμμάτιο ή ένταλμα πληρωμής δε φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του 

Γενικού  Γραμματέα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  θεωρείται  άκυρο  και  δε  δεσμεύει  το 

Σωματείο. 

4)  Τηρεί  τα  βιβλία  του  ταμείου  και  όλα  τα  λογιστικά  στοιχεία,  απαραίτητα  για  την 

οικονομική διαχείριση και λειτουργία  του Σωματείου και θέτει ανά πάσα στιγμή υπό  τον 

έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου το Ταμείο του. 

5)  Υποχρεούται  να  καταθέτει  τα  εισπραττόμενα  χρήματα  σε  τράπεζα,  επ’  ονόματι  του 

σωματείου,  πλην  ενός  ποσού  για  τις  τρέχουσες  δαπάνες  που  καθορίζει  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο.  Πραγματοποιεί  αναλήψεις  κατόπιν  εγκρίσεως  και  εξουσιοδοτήσεως  του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

6) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις συναλλαγματικές. 

7) Συντάσσει και εισηγείται κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό σύμφωνα και με τις διατάξεις 

της αθλητικής νομοθεσίας και υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό κάθε οικονομικής 

χρήσης με τη συνεργασία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Συντάσσει αναλυτικές 

καταστάσεις  εσόδων  και  εξόδων  του  Σωματείου  κάθε  έτους,  τις  οποίες    υποβάλλει  για 

έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του έτους. 
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8)  Συντάσσει  τον  ειδικό  απολογισμό  για  τα  έσοδα  που  επιχορηγήθηκαν  από  τη  Γενική 

Γραμματεία  Αθλητισμού  και  τα  υποβάλλει  στις  αρμόδιες  αρχές  για  την  απαλλαγή  του 

Σωματείου  και  πράττει  κάθε  απαραίτητη  ενέργεια  για  την  οικονομική  συμμόρφωση  του 

σωματείου, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης των κρατικών επιχορηγήσεων της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρα 50 και 51 ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται και 

ισχύουν) 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Α.  Οι  έφοροι  είναι  υπεύθυνοι  για  την  ομαλή  και  εύρυθμη  λειτουργία  όλων  των 

αγωνιστικών τμημάτων του Σωματείου. Ειδικότερα: 

1)  Παρακολουθούν  και  είναι  ενήμεροι  για  τα  αγωνιστικά  προγράμματα  και  τις  σχετικές 

εγκυκλίους των αθλητικών Ομοσπονδιών που αφορούν τα τμήματά τους. 

2) Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του μητρώου αθλητών,  για την έκδοση και ανανέωση 

των δελτίων αθλητών και καρτών υγείας. 

3) Φροντίζουν  για  την  εμπρόθεσμη  υποβολή  των  δηλώσεων  συμμετοχής  σε  αγωνιστικές 

εκδηλώσεις και την καταβολή των αντίστοιχων παράβολων. 

4)  Φροντίζουν  για  την  εύρεση  αγωνιστικών  χώρων,  όπου  θα  διεξάγονται  αθλητικές 

οργανώσεις οποιασδήποτε κατηγορίας αθλημάτων. 

5) Φροντίζουν για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού. 

6) Συνεργάζονται με τους προπονητές για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. 

7) Σε συνεργασία με τους προπονητές καταρτίζουν το αγωνιστικό πρόγραμμα της χρονιάς 

και τον οικονομικό προϋπολογισμό των αγωνιστικών αποστολών των τμημάτων τους.  

Β.  Οι  σύμβουλοι  έχουν  γενική  αρμοδιότητα  και  εκτελούν  τα  καθήκοντα  και  τις 

αρμοδιότητες που κατά περίπτωση τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α. Γενικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση 

1) Η  Γενική  Συνέλευση αποτελεί  το ανώτατο όργανο  του  Σωματείου.  Αποτελείται από  τα 

μέλη του, αποφασίζει για κάθε υπόθεση του, που από τον Νόμο ή το Καταστατικό δεν έχει 

ανατεθεί σε άλλα όργανα, ασκεί  την ανώτατη εποπτεία και  τον έλεγχο στα άλλα όργανα 

του Σωματείου. 
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2)  Οι  Γενικές  Συνελεύσεις  διακρίνονται  σε  τακτικές  και  έκτακτες.  Η  τακτική  Γενική 

Συνέλευση   συγκαλείται μια φορά το έτος κατά  τον μήνα  Ιανουάριο ή Φεβρουάριο προς 

ακρόαση  της  Διοίκησης.  Με  την  έναρξη  των  εργασιών  κάθε  Γ.Σ.,  τακτικής  ή  έκτακτης, 

εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών ο Πρόεδρος και ο 

Γραμματέας  της.  Την  καταμέτρηση  των  ψήφων  στην  ψηφοφορία  αυτή  διενεργούν  δυο 

μέλη της Γ.Σ., που διορίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος και κηρύσσει την έναρξη 

των  διαδικασιών  της  Γ.Σ.  Δεν  επιτρέπεται  η  εκλογή  στην  θέση  του  Προέδρου  της  Γ.Σ. 

μέλους του Δ.Σ. ή υποψήφιου μέλους για τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου όταν η 

Γ.Σ.  περιλαμβάνει  στα  θέματα  ημερήσιας  διάταξης  αρχαιρεσίες  για  την  εκλογή  των 

οργάνων διοίκησης. 

3)  Κατά  την  τακτική  Γενική  Συνέλευση  του  πρώτου  έτους  της  θητείας  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου: α) το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του προηγούμενου 

έτους  μέχρι  και  την  ημέρα  της  Γενικής  Συνέλευσης,  β)  υποβάλλει  τον  ισολογισμό  της 

κρινόμενης  περιόδου,  γ)  υποβάλλει  τον  προϋπολογισμό  του  επόμενου  έτους  και  δ) 

διαβάζεται  η  έκθεση  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής,  η  οποία  και  αναφέρεται  στις 

διαπιστώσεις  ελέγχου,  που  διενήργησε  για  την  οικονομική  διαχείριση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της κρινόμενης περιόδου. 

4) Κατά τη Γενική Συνέλευση του δεύτερου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συζητούνται τα ανωτέρω θέματα, ενώ επιπλέον εκλέγονται από τα μέλη του σωματείου τα 

δύο μέλη (και τα ισάριθμα αναπληρωματικά) που μαζί με τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο θα 

απαρτίζουν  την  Τριμελή  Εφορευτική  Επιτροπή,  την  οποία  υποχρεωτικά  προεδρεύει  και 

εποπτεύει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και την εκλογή 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

5) Συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη του είτε με 

αποστολή  επιστολής,  είτε  με  δημόσια  επιστολή,  είτε  χρησιμοποιώντας  σύγχρονα 

ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης για την ενημέρωση, όπως είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία 

και  η  ανάρτηση  της  πρόσκλησης  στον  ιστότοπο  που  διατηρεί  το  Σωματείο,  τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες προ της συνόδου της. Η πρόσκληση καθορίζει τον τόπο την ώρα έναρξης 

και  τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης με πλήρη σαφήνεια και φέρει  τις υπογραφές  του 

Προέδρου  και  του  Γραμματέα.  Επίσης,  αναφέρεται  και  ο  επαναληπτικός  χρόνος  της 
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συνόδου,  σε  περίπτωση  μη  συμπλήρωσης  του  απαιτούμενου  αριθμού  μελών  για  να 

υπάρξει απαρτία. 

6) Το Δ.Σ. του σωματείου για τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των 

μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ, επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες  πριν  από  την  σύγκληση  της  Γ.Σ  και  με  ευθύνη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η 

δημοσίευση  του  καταλόγου  πραγματοποιείται  με  την  τοιχοκόλλησή  του  στον  πίνακα 

ανακοινώσεων ή σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο σημείο των γραφείων ή των 

εγκαταστάσεων  του  σωματείου.  Η  δημοσίευση  του  καταλόγου  γίνεται  και  με  την 

ηλεκτρονική  ανάρτησή  του  στον  οικείο  ιστότοπο  του  Σωματείου.  Για  την  δημοσίευση 

συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.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 αργότερο έως και δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής 

απόφασης,  τροποποιεί  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. 

7) Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να φέρουν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης 

θέματα  προς  συζήτηση.  Στην  περίπτωση  αυτή  υποχρεούνται  να  γνωστοποιήσουν 

ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο 

τα θέματα αυτά προς το Διοικητικό Συμβούλιο προ επτά (7) τουλάχιστον ημερών. 

8) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται το 

ήμισυ  (½)  συν  ένα  (1)  των  ταμειακώς  τακτοποιημένων  μελών.  Εάν  δεν  συμπληρωθεί  η 

απαιτούμενη απαρτία,  καλείται  εκ  νέου η  Γενική  Συνέλευση εντός προθεσμίας δέκα  (10) 

ημερών, όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Η επαναληπτική σύνοδος μπορεί να λάβει χώρα 

ακόμα και την ίδια ημέρα. Κατά την επαναληπτική σύνοδο θεωρείται δεδομένη η απαρτία, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. 

9) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία με ανάταση χειρός και καταμέτρηση, ενώ σε 

περίπτωση  αμφισβήτησης  του  αποτελέσματος  διενεργείται  ονομαστική  ψηφοφορία  και 

καταμέτρηση.  Για  προσωπικά  θέματα  και  για  την  χορήγηση «ψήφου  εμπιστοσύνης»  στο 
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Δ.Σ. γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνο μετά από αίτημα και σχετική απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης. Κάθε μέλος διαθέτει μια μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Η ψήφος ασκείται 

προσωπικά  και  αποκλείεται  η  άσκηση  του  δικαιώματος  ψήφου  από  εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο ή δια αντιπροσώπου. 

10) Οι αποφάσεις  λαμβάνονται  με απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων μελών που  είναι 

ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ήμισυ (½) συν ένα (1), 

εκτός  από  τις  περιπτώσεις  που  από  τον  νόμο  ή  το  καταστατικό  ρητά  ορίζεται  άλλη 

πλειοψηφία.  Αποφάσεις  που  δεν  έχουν  ληφθεί  με  την  απαιτούμενη  πλειοψηφία  είναι 

άκυρες. 

11) Απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη. Προτάσεις όμως 

κατεπείγουσες  που  προέρχονται  από  το  Δ.Σ  ή  από  μέλη  του  Σωματείου,  που  δεν 

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν με  την συγκατάθεση  των 

τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών και κατόπιν εξάντλησης όλων των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

12) Απαιτείται απαρτία των ήμισυ  (½) συν ένα  (1)    των μελών και πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων  (3/4)  των παρόντων μελών εάν πρόκειται  να ληφθεί απόφαση για θέματα που 

αφορούν  την  τροποποίηση  του  καταστατικού,  τη διάλυση  του σωματείου  και  την παύση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

1)  Η  Γενική  Συνέλευση  όταν  συνεδριάζει  συζητεί  θέματα  που  φέρονται  ενώπιον  της  για 

συζήτηση. 

2) Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα. 

3) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανάγονται: 

α)  Η  έγκριση  του  οικονομικού  προϋπολογισμού,  απολογισμού,  και  του  ειδικού 

απολογισμού της επιχορήγησης από την Γ.Γ.Α. 

β) Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών, 

γ)  Η  εποπτεία  και  ο  έλεγχος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  η  κρίση  του 

απολογισμού  (οικονομικού  και  διοικητικού)  του  απερχόμενου  Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

4)  Η  παύση  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  για 

σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθήκοντος ή ανικανότητα, 
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5) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

6)  Η  κρίση  των  προσφυγών  κατά  των  αποφάσεων  της  Δευτεροβάθμιας  Πειθαρχικής 

Επιτροπής. 

7)  Η  εκλογή  των  δύο  (2)  μελών  (και  των  ισάριθμων αναπληρωματικών)  της  Εφορευτικής 

Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  

8)  Η  απόφαση  για  την  τροποποίηση  του  Καταστατικού  του  σωματείου,  την  αναστολή 

εργασιών του ή την διάλυση του Σωματείου. 

9)  Η  Γενική  Συνέλευση,  με  πρόταση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Σωματείου 

ανακηρύσσει  τους  δωρητές  του,  τους  ευεργέτες  και  τους  μεγάλους  ευεργέτες  του 

Σωματείου. 

Γ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση 

1) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν: 

α)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  κρίνει  σκόπιμο  ότι  πρέπει  να  ληφθεί  απόφαση  για 

θέματα μείζονος σημασίας. 

β)  Το  ένα  πέμπτο  (1/5)  των  ταμειακώς  τακτοποιημένων  μελών  ζητήσουν  τούτο 

εγγράφως.  Τυχόν  αντίθετη  γνώμη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  εμποδίζει  την 

σύγκληση  έκτακτης    Γενικής  Συνέλευσης.  Στην  αίτηση  αυτή  αναγράφονται 

υποχρεωτικώς τα προς συζήτηση θέματα. 

2) Η με αυτούς τους τρόπους συγκαλούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συνέλθει 

το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης των μελών 

ή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητούνται 

αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που έθεσαν προς συζήτηση για λήψη απόφασης τα μέλη 

με την αίτησή τους ή το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του. Κατά τα λοιπά, για τη 

λειτουργία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται αναλογικώς όσα ισχύουν στην 

τακτική Γενική Συνέλευση. 

Δ. Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη 

1) Με  την προϋπόθεση ότι  το  Σωματείο διαθέτει  τον απαραίτητο  τεχνολογικό  εξοπλισμό 

και τα ανάλογα ηλεκτρονικά μέσα, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει και μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Η απόφαση για τον τρόπο συνεδρίασης, δηλαδή με φυσική παρουσία ή με 

τηλεδιάσκεψη,  λαμβάνεται από  το Διοικητικό  Συμβούλιο  και ανακοινώνεται στα μέλη με 

την πρόσκληση σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
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πραγματοποιούνται  όλες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  συμμετοχή  των  μελών  στην 

Γενική  Συνέλευση  με  τηλεδιάσκεψη,  και  κοινοποιούνται  στα  μέλη  οι  πληροφορίες 

σύνδεσης, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε με δημοσίευση 

στον  ιστότοπο που διατηρεί  το σωματείο. Κατά παρέκκλιση της ρύθμισης του άρθρου 17 

παρ.  Α  περ.  8,  εάν  λόγω  τεχνικού  προβλήματος  καθίσταται  αδύνατη  η  επίτευξη  της 

απαιτούμενης  απαρτίας,  δύναται  να  μετατεθεί  η  συνέλευση  κατά  την  αμέσως  επόμενη 

ημερολογιακά  ημέρα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  εάν  η  συνέλευση  πραγματοποιηθεί  την 

αμέσως  επόμενη ημερολογιακά ημέρα  και  δεν σημειωθεί  η απαιτούμενη απαρτία,  λόγω 

μη προσέλευσης των μελών, ισχύει κανονικά η διάταξη του άρθρου 17 παρ. Α περ. 8. 

2)  Για  τις  Γενικές  Συνελεύσεις  με  τηλεδιάσκεψη  ισχύουν  οι  ίδιοι  όροι  και  διατάξεις  του 

παρόντος,  όπως  αυτές  ισχύουν  για  τις  Γενικές  Συνελεύσεις  που  πραγματοποιούνται  με 

φυσική παρουσία.  

Κατ’ εξαίρεση, η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται με 

ονομαστική ψηφοφορία,  ενώ αποκλείεται  η  δυνατότητα  διενέργειας  Γενικής  Συνέλευσης 

με  τηλεδιάσκεψη,  όταν  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  εντάσσονται  θέματα  που 

απαιτούν μυστική ψηφοφορία. 

3) Η δυνατότητα διενέργειας Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη διατηρείται και για την 

περίπτωση  της  Γενικής  Συνέλευσης  για ανάδειξη  των μελών  του Διοικητικού  Συμβουλίου 

(αρχαιρεσίες). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι  

α)  η  ύπαρξη  του  ανάλογου  συστήματος  ή  πλατφόρμας  τηλεδιάσκεψης,    που  να 

επιτρέπει την μυστική ψηφοφορία και την δημιουργία ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων, 

όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 20του παρόντος,   

ή εναλλακτικά 

β) η διενέργεια της μυστικής ψηφοφορίας δια ζώσης σε χώρο που θα έχει οριστεί 

μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης 

Και στις δύο περιπτώσεις (α) και (β), είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση 

και θετική γνώμη  του Δικαστικού Αντιπροσώπου  (Δικηγόρου)  που προεδρεύει  και 

εποπτεύει την εφορευτική Επιτροπή.  

4)  Εάν  για  την  δυνατότητα  σύγκλησης  Γενικής  Συνέλευσης  με  τηλεδιάσκεψη  τεθούν 

συγκεκριμένες προβλέψεις και ρυθμίσεις με νόμο, με εγκύκλιο ή με Υπουργική απόφαση, 

αυτές κατισχύουν των καταστατικών διατάξεων. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία  της διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από 

την  εξελεγκτική  επιτροπή,  που  εκλέγεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  παράλληλα  με  τις  

αρχαιρεσίες που διεξάγονται για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται 

από τρία (3) τακτικά και προαιρετικά μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά μέλη με διετή (2 έτη) 

θητεία.  Στην  Ε.Ε.  δεν  λαμβάνει  μέρος  μέλος  συνδεόμενο  με  μέλος  του  Δ.Σ.  με  βαθμό 

συγγένειας  κατ’  ευθεία  γραμμή  απεριόριστα  και  εκ  πλαγίου  μέχρι  και  του  δεύτερου 

βαθμού. 

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει  τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και  το  Ταμείο,  επιβλέπει  εάν  αυτές  συνάδουν  προς  τις  διατάξεις  του  νόμου  και  του 

καταστατικού καθώς και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει αυτή δια 

του Προέδρου της στην τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Για το λόγο αυτό έχει το 

δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου, να ζητά, δε, όποτε το κρίνει 

σκόπιμο, την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.Έκτακτος έλεγχος γίνεται κάθε φορά 

που  κρίνεται  αναγκαίο  ή  ζητηθεί  από  τουλάχιστον  είκοσι  (20)  μέλη  του  Σωματείου  με 

έγγραφη  αίτησή  τους.  Σε  περίπτωση  που  η  Ε.Ε  κατά  τον  έλεγχό  της  διαπιστώσει 

παρανομίες  της  Διοικήσεως  του  Σωματείου,  δικαιούται  να  ζητήσει  μέσω  του  Δ.Σ.  την 

σύγκληση  έκτακτης  Γ.Σ,  το  δε  Δ.Σ  είναι  υποχρεωμένο  να  την  συγκαλέσει  μέσα  σε  δέκα 

πέντε (15) ημέρες το αργότερο. 

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται 

και  τα  τρία  (3)  μέλη  αυτής.  Οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία  των  παρόντων 

μελών  της  και  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  Πρακτικών  της  Γ.Σ.  Το  μέλος  που  μειοψηφεί 

μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. 

5.  Η  εξελεγκτική  επιτροπή  στην  πρώτη  μετά  την  εκλογή  της  συνεδρίαση  εκλέγει  τον 

πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. 

6.  Η  θητεία  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  δύναται  να  παραταθεί  σύμφωνα  με  τα  όσα 

αναφέρονται στη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου στις υπερκείμενες ενώσεις και Ομοσπονδίες έχουν την 

αρμοδιότητα  της  εκπροσώπησης  του  Σωματείου  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  αυτών.  Το 
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σωματείο  εκπροσωπείται  στη  Γενική  Συνέλευση  της  Ένωσης  ή  της  Ομοσπονδίας,  στις 

οποίες  είναι  μέλος,  με  έναν  (1)  μόνο  αντιπρόσωπο,  ο  οποίος  ορίζεται  με  απόφαση  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου.  Με  την  ίδια  απόφαση  ορίζεται  και  ο  αναπληρωτής  του.  Ο 

αντιπρόσωπος  και  ο  αναπληρωτής  του  είναι  υποχρεωτικά  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

1)  Οι  αρχαιρεσίες  του  Σωματείου  ενεργούνται  στη  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  του,  η 

οποία  πραγματοποιείται  κάθε  δύο  (2)  χρόνια  και  συγκεκριμένα  στην  τακτική  Γενική 

Συνέλευση  του δεύτερου έτους  της θητείας  των Οργάνων Διοίκησης,  για  την εκλογή  των 

μελών των Οργάνων Διοίκησης του Σωματείου. 

2)  Οι  αρχαιρεσίες  για  τα  όργανα  του  αθλητικού  σωματείου,  διεξάγονται  από  τριμελή 

εφορευτική  επιτροπή,  της  οποίας  προεδρεύει  υποχρεωτικά  δικηγόρος  ως  δικαστικός 

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

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

αιτήσεως  του  τελευταίου.  Τα  υπόλοιπα  δύο  (2)  μέλη  της  εφορευτικής  επιτροπής  και 

ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

3) Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού σωματείου, έχουν μόνο τα μέλη του 

σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο παρόν 

καταστατικό.  

Οι υποψηφιότητεςγια τα όργανα Διοίκησης του Σωματείου κατατίθενται στο Δ.Σ εγγράφως 

με αίτηση είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)  το αργότερο  τέσσερεις  (4) 

ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλείται στο αρμόδιο 

βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων του Σωματείου, εξετάζεται και εγκρίνεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια καταρτίζει δύο χωριστά ψηφοδέλτια 

με τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή αντίστοιχα 

αναγραφόμενους  σε  αυτά  με  αλφαβητική  σειρά.  Τα  ψηφοδέλτια  αυτά  ανακοινώνονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) ημερολογιακές μέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης.  

Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  υποψηφίου  σε  πάνω  από  μια  κατηγορία  των  οργάνων 

Διοίκησης. 
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4)  Οι  έγγραφες  αντιρρήσεις  κατά  του  πίνακα  των  ανακηρυχθέντων  από  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο  υποψηφίων  για  τα  όργανα  της  Διοίκησης,  κατατίθενται  στον  Γραμματέα  του 

Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης και εκδικάζονται και ανακοινώνονται μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 

τη διεξαγωγή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Σε περίπτωση, που από την εξέταση των 

αντιρρήσεων  προκύπτουν  τροποποιήσεις  στο  ψηφοδέλτιο,  αυτές  ανακοινώνονται 

ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποφάσεων επί των αντιρρήσεων. 

5) Εκλογικό  σύστημα :  

Οι  αρχαιρεσίες  για  την  ανάδειξη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  της  Εξελεγκτικής 

Επιτροπής  του  σωματείου  διεξάγονται  με  ενιαία  ψηφοδέλτια  υποψηφίων  προέδρων, 

συμβούλων  και  μελών  εξελεγκτικής  επιτροπής..  Τα  ψηφοδέλτια  διαιρούνται  σε  τρία 

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.  Στο  τρίτο  τμήμα  αναγράφονται  με 

αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

α) Διοικητικό Συμβούλιο: 

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,  δηλαδή 

μέχρι  έξι(6)  σταυρούς.  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  απόλυτη 

πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του 

που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότηση σε σώμα.  
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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 δηλαδή τουλάχιστον τρεις (3).  

β)  Εξελεγκτική  Επιτροπή:  Ο  αριθμός  των  υποψηφίων  για  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή  από 

κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο  (1/3) του αριθμού των προς 

εκλογή θέσεων, δηλαδή τουλάχιστον ένας (1). Στα ψηφοδέλτια για την Ε.Ε. αναγράφονται, 

με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών και ο εκλογέας ψηφίζει 

τα  υποψήφια  μέλη  της  προτίμησής  του  με  σταυρό  που  σημειώνει  παραπλεύρως  του 

ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας δικαιούται να σταυροδοτήσει μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) 

των προς εκλογή θέσεων, δηλαδή μέχρι δύο (2) σταυρούς.  

6)  Τα  ψηφοδέλτια  είναι  χρώματος  λευκού  και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  οφείλει  να 

εξασφαλίσει  την  ύπαρξη  επαρκούς  αριθμού ψηφοδελτίων.  Η  έλλειψη ψηφοδελτίων  δεν 

συνιστά λόγο ακύρωσης των εκλογών. Ψηφοδέλτιο, που έχει περισσότερους σταυρούς σε 

κάποιο τμήμα, από τον αριθμό των σταυρών που δικαιούνται να βάλουν, είναι άκυρο. 

7) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που λαμβάνουν από το σύνολο των έγκυρων ψήφων τη 

σχετική πλειοψηφία.  

8)  Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος των οργάνων της Διοίκησης, όποιος έχει τα κωλύματα 

που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2725/1999. 

9) Εφορευτική Επιτροπή: 

α) Η εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών κατά τρόπο που 

θα  διασφαλίζει  την  νομιμότητα,  το  αδιάβλητο  και  το  αμερόληπτο  της  όλης  διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα,  μετά  το  πέρας  της  λογοδοσίας  της  απερχόμενης  Διοίκησης  και  των 

ενδεχόμενων  αγορεύσεων  των  μελών  και  την  κήρυξη  από  την  Γ.Σ.  της  έναρξης  της 

ψηφοφορίας  και  τον  καθορισμό  του  χρόνου  περατώσεώς  της,  η  εφορευτική  επιτροπή 

αμέσως  μετά  την  εκλογή  της  παραλαμβάνει  το  μητρώο  μελών,  τις  καταστάσεις  των 

παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, που αποτελούν τον κατάλογο εκλογέων 

και διεξάγει τις εκλογές. Ο ειδικός φάκελος μέσα στον οποίο ο εκλογέας θα τοποθετήσει το 

ψηφοδέλτιο  πρέπει  να  είναι  σφραγισμένος  με  την  σφραγίδα  του  σωματείου  και 



 

 
 

32

μονογραφημένος από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν μετά την πάροδο της 

καθορισμένης  για  την  περάτωση  της  ψηφοφορίας  ώρας  δεν  ψήφισαν  παρόντα  μέλη,  η 

ψηφοφορία παρατείνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που καταχωρείται στα 

πρακτικά.  Για  την  διαλογή  των ψηφοδελτίων  συντάσσεται  πρακτικό από  την  Εφορευτική 

Επιτροπή,  στο  οποίο  γράφονται:  i)  Ο αριθμός  των ψηφισάντων,  ii)  Τα  έγκυρα  και  άκυρα 

ψηφοδέλτια,  iii)  Τα  ονοματεπώνυμα  των  υποψηφίων  για  το  Δ.Σ  και  την  Ε.Ε  με  τους 

σταυρούς  που  πήραν  και  iv)  Οι  αποφάσεις  επί  των  ενστάσεων  που  τυχόν  προβλήθηκαν 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ψηφοφορίας. 

β)  Η  εφορευτική  επιτροπή  εκδικάζει  κάθε  ένσταση  που  τυχόν  υποβάλλεται  ενώπιόν  της 

σχετικά με  την διαδικασία  και  τον  τρόπο διεξαγωγής  των αρχαιρεσιών. Η  λειτουργία  της 

διέπεται από  τους  κοινούς  κανόνες  λειτουργίας  των συλλογικών οργάνων.  Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρός της.  

γ) Η εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας των εργασιών της συντάσσει πρακτικό το οποίο 

υποβάλλει  στον  Πρόεδρο  της  Γ.Σ.  Παραδίδει  το  εκλογικό  υλικό  στο  νέο  διοικητικό 

συμβούλιο  που  προέκυψε  και  αυτό  οφείλει  να  το  φυλάξει  μέχρι  την  πάροδο  της 

προθεσμίας  προσφυγής  κατά  των  εκλογών  και  αν  γίνει  προσφυγή  μέχρι  την  τελεσίδικη 

απόφαση. 

δ)  Δεν  επιτρέπεται  να  εκλεγεί  μέλος  της  εφορευτικής  επιτροπής  μέλος  που  να  είναι 

υποψήφιος στις αρχαιρεσίες.  

ε)  Μετά  το  πέρας  των  ανωτέρω  διαδικασιών  που  προβλέπονται  για  τις  αρχαιρεσίες,  η 

Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες. 

10)  Ο  Αντιπρόεδρος,  ο  Γενικός  Γραμματέας,  ο  Ταμίας,  ο  Ειδικός  Γραμματέας  και  οι 

Σύμβουλοι  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εκλέγονται,  με  απόλυτη  πλειοψηφία,  από  το 

σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται με 

σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.  

11) Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα 

ή  εξαιτίας  οποιουδήποτε  άλλου  λόγου,  ο  νέος  πρόεδρος  επιλέγεται  με  απόλυτη 

πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων, αφού προηγουμένως η κενή θέση 

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

12) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου δεν 

εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για 
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χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των 

μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του σωματείου σε παρόμοια 

περίπτωση  μη  εξάντλησης  της  θητείας  εφαρμόζονται  και  σε  αυτήν  την  περίπτωσηοι 

διατάξεις του καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

1) Το Καταστατικό του Σωματείου τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μελών, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 ΑΚ με τη συμμετοχή 

στην ψηφοφορία  των ήμισυ  (½)  συν  ένα  (1)τουλάχιστον  των  ταμειακώς  τακτοποιημένων 

μελών και με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) αυτών. 

2) Το Σωματείου διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών 

του.  Για  την  λήψη  της  σχετικής  απόφασης  απαιτείται  η  συμμετοχή  στην  ψηφοφορία 

τουλάχιστον του ήμισυ  (½) συν ένα  (1)  του συνόλου των ταμειακώς ενήμερων μελών και 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.  

3) Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). 

4)  Το  Σωματείο  διαλύεται  με  δικαστική  απόφαση,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 

προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 105 ΑΚ. 

5)  Μετά  τη  διάλυση  του  Σωματείου,  όλα  τα  περιουσιακά  του  στοιχεία  μετά  την 

εκκαθάριση,  περιέρχονται  στη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  για  την  εξυπηρέτηση 

αθλητικών σκοπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΒΙΒΛΙΑ 

Α. Το αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία : 

 1) Μητρώου Μελών 

 2) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

 3) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

 4) Εσόδων Εξόδων 

 5) Περιουσιακών Στοιχείων 

 6) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

Β.  Τα  Βιβλία,  πριν  από  τη  χρήση  τους,  θεωρούνται  από  εξουσιοδοτημένο  όργανο  των 

κρατικών αρχών. 
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Γ. Το σωματείο τηρεί κάθε άλλο βιβλίο που ήθελε προβλέψει ο Νόμος ως υποχρεωτικό ή το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  αποφασίσει  ως  αναγκαίο  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του 

Σωματείου. 

Δ.  Η  μη  τήρηση  των  διατάξεων  του  παρόντος  άρθρου  συνεπάγεται  την  ανάκληση  της 

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος θα εγκριθεί 

από  τη  Γενική  Συνέλευση και θα ρυθμίζει με  λεπτομέρειες  την  εσωτερική  λειτουργία  και 

δραστηριότητα του Σωματείου στα νόμιμα πλαίσια και με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν 

είναι αντίθετος στις  διατάξεις  του παρόντος  Καταστατικού  και  του Αθλητικού Νόμου  και 

δεν επιφέρει άμεσες ή έμμεσες τροποποιήσεις αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ 

1) Το Σωματείο χρησιμοποιεί στρογγυλή σφραγίδα η οποία περιμετρικά περιλαμβάνει τον 

διακριτικό  τίτλο  του  Σωματείου  «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  και  το  έτος 

ίδρυσής  του  1980.  Στο  κέντρο  φέρει  τρεις  κύκλους  που  σχηματίζουν  τρίγωνο.  Στο 

εσωτερικό των κύκλων σχηματίζονται τα αρχικά ΚΟΗ.  

2) Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει ειδικό σήμα 

καθώς και τις τροποποιήσεις του.  

3) Τα χρώματα του Σωματείου είναι το μπλε με το κίτρινο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Οι αθλητές  του  Σωματείου  εγγράφονται  στα μητρώα αθλητών  του  Σωματείου  και  στη 

συνέχεια  με  τη  φροντίδα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  στα  μητρώα  των  Ομοσπονδιών. 

Οφείλουν  να  συμπεριφέρονται  και  να  δραστηριοποιούνται,  όπως  ορίζει  η  αθλητική 

νομοθεσία,  οι  ειδικές  διατάξεις  των  Ομοσπονδιών,  οι  κανονισμοί  του  αθλήματος  που 

ασκούν και ο Εσωτερικός Κανονισμός του σωματείου. Με την συμπλήρωση του 18ου έτους 

της ηλικίας τους, αποκτούν και τη δυνατότητα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις 

έχοντας το δικαίωμα λόγου. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε 
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αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν  είναι  εγκεκριμένοι από 

την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. 

2)  Το  Σωματείο  έχει  διοικητική  και  οικονομική  αυτοτέλεια  στη  λειτουργία  του,  η  οποία 

διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 

3)  Επιτρέπεται η συγχώνευση του Σωματείου με άλλο Σωματείο με απόφαση της  Γενικής 

Συνέλευσης.  Το  νέο  σωματείο,  που προκύπτει  από  τη  συγχώνευση,  μπορεί  να φέρει  την 

επωνυμία  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  συγχωνευθέντα  σωματεία  ή  οποιαδήποτε  άλλη 

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

αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευσή τους με 

τμήμα  του  ίδιου  κλάδου  άθλησης  άλλου  υφιστάμενου  σωματείου.  Για  τις  διαδικασίες 

συγχώνευσης, του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 

2725/1999, όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει. 

4)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Σωματείου  δικαιούται  να  καλεί  τα  μέλη  του  και  τους 

φίλους του Σωματείου σε εθελοντικές δράσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. 

5)  Κάθε  ασάφεια  του  παρόντος  Καταστατικού  λύνεται  από  την  Γενική  Συνέλευση,  αφού 

ληφθούν  υπόψη  οι  σχετικές  διατάξεις  περί  Σωματείων  και  η  ισχύουσα  Αθλητική 

Νομοθεσία. 

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

εγκαταστάσεων  του  σωματείου  απαγορεύεται.  Κατ`  εξαίρεση,  αν  οι  παραπάνω 

εγκαταστάσεις  δεν  καλύπτουν  ή  δεν  εξυπηρετούν  πλέον  τις  αγωνιστικές  ανάγκες  του 

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  τη  διοίκηση  του  σωματείου,  ύστερα 

από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) των μελών του.  

7)  Το  σωματείο  υποχρεούται  να  καταχωρίζει  τις  μεταβολές  των  στοιχείων  του,  εντός 

δεκαπέντε  (15)  ημερών από  την επέλευσή  τους,  στην ηλεκτρονική εφαρμογή  της  Γενικής 

Γραμματείας  Αθλητισμού.  Η  καταχώριση  υπέχει  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  του  Ν.  1599/ 

1986. Η πρώτη καταχώριση των στοιχείων γίνεται από τους υπόχρεους το αργότερο εντός 

δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
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8) Το σωματείο συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης περί Αθλητικών Σωματείων 

Νομοθεσίας.  Οτιδήποτε  δεν  προβλέπεται  από  το  παρόν  καταστατικό  ρυθμίζεται  και 

διέπεται  από  την  ισχύουσα  περί  αθλητικών  σωματείων  νομοθεσία  και  από  τις  οικείες 

διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα,  οι  διατάξεις  των  οποίων  είναι  ισχυρότερες  και  προέχουν 

αυτών των καταστατικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το  παρόν  Καταστατικό  αποτελείται  από  είκοσι  πέντε  (25)  άρθρα,  Τροποποιήθηκε  – 

Συμπληρώθηκε  και  Κωδικοποιήθηκε,  διαβάστηκε,  συζητήθηκε  και ψηφίστηκε  κατ’  άρθρο 

και στο σύνολό του από  τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, που συγκλήθηκε 

νόμιμα για το σκοπό αυτό στις ____/06/2022. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό θα αρχίσει 

να  ισχύει  από  την  ημέρα  δημοσίευσης  της  έγκρισής  του  με  τη  σχετική  απόφαση  του 

αρμόδιου Δικαστηρίου.  

 

 

Ηράκλειο,  __ /06 /2022 

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.    Ο Γραμματέας της Γ.Σ. 
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