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Νέο  κωδικοποιημένο καταστατικό εναρμονισμένο με τον ν. 2725/1999 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. 

ΙΔΡΥΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ. 

 

Άρθρο 1ο 

Ίδρυση - Έδρα - Επωνυμία – Σφραγίδα 

1. Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 

επωνυμία  «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» 

2. Έδρα του Σωματείου είναι ο Δήμος Κατερίνης Ν. Πιερίας. 

3. Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, στο κέντρο της οποίας 

αναγράφονται με μεγάλα κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΟΛΥΜΠΟΣ» από 

κάτω το έτος 2020 και από πάνω το λογότυπο του σωματείου, το οποίο 

αποτελείται από μία πυξίδα που στους άξονές της - σημεία του 

ορίζοντα, υπάρχουν τα αρχικά κεφαλαία γράμματα  Ν, Ε, S, W,  

περιμετρικά αυτής  είναι σχηματισμένα τα τέσσερα σύμβολα της 

τράπουλας   και στο εσωτερικό της ένα γραμμικό βουνό» και στην 

περιφέρεια της σφραγίδας αναγράφονται οι λέξεις «ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός - Μέσα 

1. Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς 

αγώνες Μπριτζ. Παράλληλα σκοπός του Σωματείου είναι η  ανάπτυξη, η 

οργάνωση και η διάδοση του αθλητικού αγωνίσματος Μπριτζ, καθώς και 

άλλων πνευματικών αθλημάτων (ολυμπιακών και μη). Οι Επιμέρους 

σκοποί του Σωματείου είναι: 
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α) Η εξύψωση του αθλητικού πνεύματος ατόμων κάθε ηλικίας και 

φύλλου, και η  ενδυνάμωση των ψυχοπνευματικών ικανοτήτων τους. 

β) Η σύσφιξη των συναδελφικών σχέσεων μεταξύ όλων των ανθρώπων 

που αγαπούν τον αθλητισμό και η άνοδος του επιπέδου τους ως 

μονάδων του κοινωνικού συνόλου. 

γ) Η διοργάνωση αγώνων και γενικά εκδηλώσεων, που θα συμβάλουν 

στην ψυχοπνευματική άνοδο των συμμετεχόντων. 

2. Μέσα επιτεύξεως του σκοπού: 

α) Η διοργάνωση διαφόρων αγώνων, είτε στην έδρα του Σωματείου είτε 

όχι, και η συμμετοχή στις επίσημες διοργανώσεις του αγωνίσματος 

Μπριτζ, καθώς και  κάθε άλλου πνευματικού αθλήματος σε συλλογικό 

επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στους αγώνες 

που διοργανώνει το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε 

αθλητής είτε έχει την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου είτε όχι. 

β) Η λήψη κάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για την οργάνωση και 

ανάπτυξη του  αθλήματος Μπριτζ καθώς και  κάθε άλλου πνευματικού 

αθλήματος, όπως είναι η οργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων, 

σεμιναρίων, προβολών, εκδρομών και προπονήσεων, η έκδοση 

εντύπων ή ψηφιακών περιοδικών, βιβλίων,  κ.α. 

γ) Η συμμετοχή του Σωματείου στην Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ 

(καθώς και στην αντίστοιχη Ομοσπονδία όποιου άλλου πνευματικού 

αθλήματος θα αποτελέσει αντικείμενο των δραστηριοτήτων του 

Σωματείου) στη δύναμη της οποίας (το Σωματείο) θα εγγραφεί 

αμέσως μετά τη νόμιμη αναγνώρισή του. 

δ) Η δημιουργία ιστοσελίδας και διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της 

οποίας θα γίνονται μαθήματα και αγώνες και θα προβάλλεται κάθε 

δραστηριότητα, που αφορά τα πνευματικά αθλήματα, πρωτίστως δε 

το Αγωνιστικό Μπριτζ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. 

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Άρθρο 3ο 

Μέλη – Εγγραφή 

 

1. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα μέλη ή άλλες 

παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του 

επίτιμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους 

στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού 

σωματείου είναι απεριόριστος. 

2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να 

εγγραφεί ως μέλος 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 

3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου 

περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι 

έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή 

παγκόσμια ή πανευρωπαϊκό πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε 
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μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε 

πανελλήνιους αγώνες. 

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. 

5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 4ο 

Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί 

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων 

διοίκησης σωματείου, ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να 

αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου  οποιαδήποτε 

αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή 

διαχείριση του φορέα: 

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

του. 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο 

θέσπισμα, σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με 

τελεσίδικο  βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα  για τέλεση 

κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό 

πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την 

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

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

νόμου 2725/1999 ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους , 

χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, 

κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 

δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, 

εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί 

ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις 

παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του 
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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 νόμου 

2725/1 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία . 

ε) όποιος εμπίπτει στα προβλεπόμενα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 

2725/1999 

2.  

α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του 

παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.   

β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου 

φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε 

γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως 

άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον 

ν. 4622/2019  (Α’ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 

μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται 

έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής 

Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη 

αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.». 

3. Οι εν ενεργεία και μη διαιτητές και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό 

έργο του εκάστοτε αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να 

είναι μέλη του Σωματείου και να μετέχουν στα όργανα αυτού.  

 

Άρθρο 5ο 

Επίτιμα μέλη 

 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου 

μέλους με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του ΔΣ, σε άτομα 

που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες ηθικές ή υλικές για την επιτυχία του 

σκοπού του Σωματείου ή γενικότερα του αθλητισμού 

2. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή 

συνδρομής. Έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το 

να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

 

javascript:open_links(273839,752227)


 6 

Άρθρο 6ο 

Διαγραφή Μελών 

1. Η διαγραφή μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 

εξαιρετική πλειοψηφία (3/4 των παρόντων μελών). 

2. Διαγράφεται κάθε μέλος εφ' όσον: 

α) Διαγραφεί οριστικά από τη δύναμη των αθλητών της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας του εκάστοτε αθλήματος λόγω πειθαρχικού 

παραπτώματος. 

β) Δεν τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και δεν συμμορφώνεται 

με τις αποφάσεις και τους κανονισμούς του Σωματείου. 

γ) Καθυστερεί άνω του έτους την εκπλήρωση των οικονομικών του 

υποχρεώσεων. 

δ) Η εν γένει συμπεριφορά του (αγωνιστική ή όχι) δεν αρμόζει με τους 

σκοπούς, τις δραστηριότητες και την προβολή του καλού ονόματος του 

Σωματείου, εμποδίζοντας έτσι τη δράση του. 

3. Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους κοινοποιείται σε αυτό με συστημένη 

επιστολή. Το μέλος, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη 

νόμιμη κοινοποίηση, μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου για την απόφαση του ΔΣ περί διαγραφής, καταβάλλοντας 

παράβολο για το παραδεκτό της προσφυγής, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται από το ΔΣ. Η προσφυγή αυτή κοινοποιείται με Δικαστικό 

Επιμελητή στον νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου. Σε αυτή την 

περίπτωση το ΔΣ υποχρεούται να συμπεριλάβει την προσφυγή στην 

ημερήσια διάταξη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή όχι), η 

οποία θα αποφασίσει κατά πλειοψηφία τελεσίδικα για την προσφυγή, ως 

και για την επιστροφή του παραβόλου. Σε περίπτωση μη προσφυγής του 

μέλους εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, η απόφαση του ΔΣ για τη 

διαγραφή του είναι τελεσίδικη. 

4. Σε περίπτωση διαγραφής ή τιμωρίας μέλους, δεν επιστρέφεται το τυχόν 

ποσό που έχει καταβληθεί, τα δε διαγραφόμενα μέλη δεν έχουν κανένα 

δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. 
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Άρθρο 7ο 

Δικαιώματα μελών 

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται : 

α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και να ψηφίζουν σε 

αυτές, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος.  

β) Να μετέχουν στα όργανα του Σωματείου. 

γ) Να προσφεύγουν σε αυτό για επίλυση παντός ατομικού ή συλλογικού 

προβλήματος που έχει σχέση με τα αθλήματα.  

δ) Να απευθύνονται εγγράφως προς αυτό για παροχή πληροφοριών ή 

συστάσεων γύρω από τα αθλήματα.  

ε) Να απολαμβάνουν των ευεργημάτων των Γενικών Συνελεύσεων, που 

παρέχει το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της ΓΣ ή του ΔΣ.  

 

 

 

Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις μελών-αθλητών 

1. Τα μέλη υποχρεούνται:  

α) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να 

συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τους κανονισμούς του 

Σωματείου.  

β) Να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά από άποψη κανόνων, ηθικής, 

εθίμων των αθλημάτων και να τηρούν γενικά τους κανόνες του «ευ 

αγωνίζεσθε».  

γ) Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το 

Σωματείο.  

δ) Να φροντίζουν για την ανανέωση των αγωνιστικών τους δελτίων της 

εκάστοτε Ομοσπονδίας εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.  

ε) Να διευκολύνουν οποιοδήποτε όργανό του εφ' όσον τους ζητείται.  

2. Οι αθλητές και αθλήτριες του Σωματείου αποκτούν την αθλητική ιδιότητά 

τους κατόπιν εγγραφής τους στα μητρώα της εκάστοτε Ελληνικής 

Ομοσπονδίας, της οποίας το Σωματείο είναι μέλος και είναι κάτοχοι δελτίου 

αθλητικής ιδιότητος.  
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Άρθρο 9ο 

Πειθαρχική Δίωξη 

1. Κάθε αθλητής και κάθε μέλος του Σωματείου που αντιδρά στους σκοπούς ή 

τις επιδιώξεις του Σωματείου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του 

ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με το «ευ 

αγωνίζεσθε» και το φίλαθλο πνεύμα και τα συμφέροντα του Σωματείου έχει 

πειθαρχική ευθύνη που υπόκειται στις παρακάτω ποινές: α) απλή επίπληξη 

β) αυστηρή επίπληξη γ) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και δ) 

οριστική αποβολή.  

2. Για όλες τις ποινές αποφασίζει ως πρωτοβάθμιο το ΔΣ του Σωματείου εφ' 

όσον καλέσει τον διωκόμενο σε απολογία, που μπορεί να είναι γραπτή ή 

προφορική ανάλογα με την επιθυμία του διωκόμενου. Εάν ο διωκόμενος 

δεν παρουσιασθεί, το ΔΣ αποφασίζει ερήμην του. 

3. Για την περίπτωση της οριστικής διαγραφής απαιτείται εξαιρετική 

πλειοψηφία (3/4 των παρόντων μελών του ΔΣ). 

4. Η απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται υποχρεωτικά προς την εκάστοτε 

Ομοσπονδία του αθλήματος εντός 30 ημερών το αργότερο για επικύρωση 

η πρόσθετη τιμωρία (αναστολή ισχύος αγωνιστικού δελτίου). 

5. Ο τιμωρηθείς δύναται να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο αποφαίνεται 

οριστικά και τελεσίδικα επί του παραπτώματος και της πειθαρχικής ποινή 

του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 10ο 

Σύγκληση 

1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που 

αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης 

και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε 

αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη 

λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν 
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και να εκλέγονται έχουν τα εκπληρώσαντα τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις μέλη του  σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 

του παρόντος . Τα λοιπά μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής, 

έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη 

συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως 

με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και 

ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ με πρόσκληση, 

που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου και που αναρτάται στον 

πίνακα ανακοινώσεών του ή στην ιστοσελίδα του Σωματείου δέκα πέντε 

(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνέλευση ημέρα. 

Η πρόσκληση θα περιέχει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του 

συνεδρίασης, όπως και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η Τακτική 

Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε  χρόνο,  μέσα στο πρώτο 

δίμηνο και το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, ενώ η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση συγκαλείται όποτε αποφασισθεί από το ΔΣ. Το ΔΣ συγκαλεί 

υποχρεωτικά Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε τούτο ζητηθεί εγγράφως 

από τον Πρόεδρο, την Ελεγκτική Επιτροπή, ή από το 1/4 τουλάχιστον των 

οικονομικώς ενήμερων μελών του.  

3. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής 

συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και 

δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 

ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την 

τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη 

υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για 

τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για 

την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον 

πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση 

που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται 

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

σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του 

καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό 

συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν 
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από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε 

περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, 

τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των 

μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως 

και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. 

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

σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της 

οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. 

Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται 

από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το 

σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της 

εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση. 

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού 

σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και 

συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο 

πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, 

αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 

προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική 

σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας 

ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της 

προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του 

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

υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει 

υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς 

εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον 

υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, 

αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη 

μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που 

συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη 

ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που 
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εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, 

ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της 

παρ. 6 του παρόντος .Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων 

συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους 

λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση 

ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε 

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

των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν 

κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα 

προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 

ακέραιη μονάδα. 

6. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας 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. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω 

θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε 

άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από 

τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού 

σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο 

διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο 

της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη 

συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. 

 

Άρθρο 11ο 

Απαρτία 

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται αυτοπροσώπως 

(αντίκλητος ή αντιπρόσωπος δεν επιτρέπεται) σε αυτή το ήμισυ (1/2) 

τουλάχιστον των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία νέα πρόσκληση στον ίδιο 
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τόπο, ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, και είναι πλέον σε απαρτία 

οσαδήποτε μέλη και αν παρευρίσκονται, όχι όμως λιγότερα από οκτώ (8).  

 

Άρθρο 12ο . 

Πλειοψηφία - Δικαίωμα ψήφου  

Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται η έκφραση “εξαιρετική πλειοψηφία” 

σημαίνει πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων μελών.  

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακώς ενήμερων μελών, δηλαδή 

εκείνων που έχουν καταβάλλει την εισφορά για το προ της Γενικής 

Συνέλευσης ημερολογιακό εξάμηνο.  

Κάθε μέλος διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο.  

Για λήψη απόφασης για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται 

απαρτία του ημίσεως του συνόλου των μελών και εξαιρετική πλειοψηφία των 

παρόντων.  

Για λήψη απόφασης για συγχώνευση του σωματείου και για μεταβολή του 

σκοπού του απαιτείται η συμφωνία όλων των μελών.  

Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική 

Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός των περιπτώσεων 

αρχαιρεσιών ή προσωπικών θεμάτων οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική. Για 

τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση 

τριμελής εφορευτική επιτροπή.  

 

Άρθρο 13ο 

Διαδικασία συνεδριάσεων 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του ΔΣ (αν 

κωλύεται, ο αναπληρωτής που προβλέπει το καταστατικό αυτό), ο οποίος 

ορίζει τον προσωρινό γραμματέα. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και 

του ελέγχου για τους έχοντες δικαίωμα ψήφου, εκλέγονται με απόλυτη 

πλειοψηφία ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης (οριστικό 

Προεδρείο). 

2. Στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά 

σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα 

της Γενικής Συνέλευσης. 
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Άρθρο 14ο 

Τακτική Γενική Συνέλευση 

1. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του πρώτου διμήνου, εκτός των άλλων 

θεμάτων υποχρεωτικά: 

α) Υποβάλλεται για έγκριση η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα 

πεπραγμένα της αγωνιστικής περιόδου που έληξε. 

β) Υποβάλλεται για έγκριση ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός της 

αγωνιστικής περιόδου που έληξε. 

γ) Γίνεται ανάγνωση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

δ) Εκλέγεται Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. 

ε) Εκλέγεται η Ελεγκτική Επιτροπή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

2. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του τρίτου τριμήνου, εκτός των άλλων 

θεμάτων υποχρεωτικά υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της 

επόμενης αγωνιστικής περιόδου ο οποίος υποχρεωτικά υποβάλλεται στην 

αντίστοιχη ομοσπονδία μέχρι την 30η Οκτωβρίου. 

3. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

εκάστου έτους. 

 

Άρθρο 15ο 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για οποιοδήποτε άλλο θέμα πλην 

των ανωτέρω (άρθρο 14), και για τυχόν υποβληθείσα παραίτηση του ΔΣ πριν 

τη λήξη της θητείας του και ενδεχομένως εκλογή νέου ΔΣ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 16ο 

Σύνθεση - Συγκρότηση - Αναπλήρωση μελών ΔΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, που 

εκλέγονται για τριετή (3) θητεία από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 12 του παρόντος. Τα Μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από Μέλη του 

σωματείου.  

Ο ακριβής αριθμός των αναπληρωματικών μελών του ΔΣ ορίζεται κάθε 

φορά από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τη 

Συνεδρίαση της εκλογής, και συγκεκριμένα πριν από αυτή. 

2. Για να εκλεγεί κανείς μέλος του ΔΣ πρέπει οπωσδήποτε και σωρευτικά: 

a. Να είναι μέλος του Σωματείου πλέον του ενός έτους, πλην της 

περίπτωσης που είναι ιδρυτικό μέλος. 

b. Να μην συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα που 

προβλέπει ο αθλητικός νόμος. 

c. Να μην εκτίει καμία πειθαρχική ποινή επιβληθείσα από το Σωματείο ή 

την ομοσπονδία. 

3. Επανεκλογή του ιδίου προσώπου ως μέλος του ΔΣ του Σωματείου 

επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς μετά την λήξη της θητείας του. 

4. Το ΔΣ συγκροτείται σε "σώμα" κατά την πρώτη συνεδρίασή μετά την 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών του 

οργάνων, στην οποία προεδρεύει ο εκλεγείς πρόεδρος. Κατόπιν, με 

μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του 

παρόντος  εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. 

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ επιτρέπεται οποτεδήποτε αλλαγή 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα. 

6. Αν παραμείνει κενή θέση στο ΔΣ λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, 

αυτή συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες 

και κατά σειρά επιτυχίας. 

7. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του ΔΣ είναι μικρότερος 

από τα 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί 

Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. 
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Άρθρο 17ο 

Κωλύματα μελών του ΔΣ 

1. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις 

εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε 

άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ. με τις 

συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα 

στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της 

διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν 

τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου 

δικαστηρίου. 

 2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό 

σωματείο από Μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση 

επειγουσών αναγκών. 

3. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα Μέλη του Δ.Σ., 

όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για 

προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να 

καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

 

Άρθρο 18ο 

Αρμοδιότητες ΔΣ 

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση και διαχείριση κάθε θέματος και 

υπόθεσης που αφορά το Σωματείο και την περιουσία του. Ενδεικτικά, το 

ΔΣ:  

α) Μεριμνά για την οργάνωση και τη διάδοση των αθλημάτων σε όλα τα 

επίπεδα.  

β) Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού 

αυτού.  

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό που προτείνει ο Ταμίας.  

δ) Συγκαλεί την Τακτική ή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και καθορίζει την 

ημερησία διάταξη, εκτός αν τη συγκαλούν με αίτησή τους άλλοι 

δικαιούμενοι, οπότε μπορεί να προσθέσει θέματα μετά από αυτά των 

αιτούντων.  

ε) Καθορίζει τις συνδρομές συμμετοχής στους αγώνες που διοργανώνει το 

Σωματείο, όπως και τις ετήσιες συνδρομές των μελών.  
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στ) Διορίζει ή και ανακαλεί τις διάφορες Επιτροπές και καθορίζει τις 

αρμοδιότητες αυτών.  

ζ) Προκηρύσσει αγώνες και καθορίζει τις λεπτομέρειες που δεν 

προβλέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων.  

η) Ορίζει τη διαδικασία επιλογής των αθλητικών αποστολών του Σωματείου 

στους αγώνες της Ελλάδας ή και του εξωτερικού (διασυλλογικά 

πρωταθλήματα κ.λπ.).  

θ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών κατά την εξαιρετική 

πλειοψηφία-απαρτία, αφού βεβαίως τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 

4 του παρόντος.  

ι) Εφαρμόζει τον από τη Γενική Συνέλευση ψηφισμένο πειθαρχικό 

κανονισμό.  

ια) Εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι οποιασδήποτε Ελληνικής ή Ξένης 

Αρχής ή Οργανισμού.  

ιβ) Τηρεί αρχείο με τα διάφορα στοιχεία των μελών.  

ιγ) Αναθέτει μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη των 

οργάνων του.  

ιδ) Φροντίζει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση τυχόν εισηγήσεις των 

διαφόρων αρμοδίων Επιτροπών του, για βελτιώσεις των κανονισμών.  

2. Το ΔΣ επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής 

δραστηριότητας του Σωματείου, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

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.  

3. Το ΔΣ υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος τον ειδικό απολογισμό της 

διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων που τυχόν έλαβε. Ο ειδικός 

αυτός απολογισμός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού που υποβάλλεται στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση και 

υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης.  
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Άρθρο 19ο 

Συνεδριάσεις - Απαρτία - Πλειοψηφία - Πρακτικά 

Το ΔΣ συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο σε τακτική συνεδρίαση 

με πρόσκληση του προέδρου, και σε έκτακτη εάν το ζητήσουν τρία 

τουλάχιστον μέλη του ΔΣ.  

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εάν παρίστανται τουλάχιστον 

τρία (3) από τα μέλη του και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας 

και ο Ταμίας. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη (51%) πλειοψηφία των 

παρισταμένων μελών του.  

Όταν στο καταστατικό αυτό προβλέπεται εξαιρετική απαρτία-πλειοψηφία του 

ΔΣ, τότε απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των 3/4 των μελών του ΔΣ, και 

πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρισταμένων μελών του.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας, τόσο στην παράγρ. 3 όσο και στην παρ. 4, 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.  

Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν ζητηθεί διεξαγωγή μυστικής 

ψηφοφορίας από μέλος του ΔΣ για προσωπικό θέμα, οπότε είναι 

υποχρεωτικά μυστική. Στην τελευταία περίπτωση θα μνημονευθεί τούτο στα 

πρακτικά. Αν δεν τηρηθούν αυτοί οι όροι, η ψηφοφορία θεωρείται άκυρη.  

Για τις συνεδριάσεις του ΔΣ τηρούνται περιληπτικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. 

Τα πρακτικά αυτά διαβάζονται στην επόμενη συνεδρίαση και υπογράφονται 

από όλα τα παριστάμενα μέλη.  

 

Άρθρο 20ο 

Εκπτώσεις - Περιορισμοί των μελών του ΔΣ 

Μέλος του Δ.Σ. χάνει την ιδιότητά του αυτή αν παύσει να είναι μέλος του 

Σωματείου. 

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς 

συνεδριάσεις ή επί πέντε (5) συνεδριάσεις στην ίδια αγωνιστική περίοδο, 

τακτικές ή έκτακτες, χάνει την ιδιότητά του με απόφαση του Δ.Σ. που 

λαμβάνεται με απόλυτη απαρτία και πλειοψηφία.  

Μέλος του Δ.Σ. που ανήκει σε κάποια αντιπροσωπευτική ομάδα, δεν μπορεί 

να μετέχει σε συζητήσεις που αφορούν την ομάδα αυτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ 

 

Άρθρο 21ο 

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Γ. Γραμματέας - Ταμίας 

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προσωρινά δε και στη 

Γενική Συνέλευση, φροντίζει τις υποθέσεις του Σωματείου, εποπτεύει τα 

όργανά της, και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του αναθέτουν οι αποφάσεις του 

Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας συνυπογράφουν όλα τα εξερχόμενα 

έγγραφα.  

Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας υπογράφουν όλα τα εντάλματα πληρωμών και 

εισπράξεων. Αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες γίνονται με τη σύμπραξη του 

Προέδρου και του Ταμία.  

Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο 

Αντιπρόεδρος.  

Ο Γ. Γραμματέας εποπτεύει και συντονίζει το έργο όλων των οργάνων του 

Σωματείου, φροντίζοντας για την καλή λειτουργία τους μαζί με τον Πρόεδρο. 

Τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, 

συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το αρχείο του 

Σωματείου, το μητρώο των Μελών, το μητρώο κατατάξεως και κατηγοριών 

των αθλητών του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής, και έχει όσες επιπλέον αρμοδιότητες του 

αναθέσει το ΔΣ.  

Εάν ο Γ. Γραμματέας κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Ταμίας, που αν κωλύεται 

και αυτός τότε το ΔΣ με απόφασή του ορίζει κάποιο μέλος του.  

Ο Ταμίας έχει απέναντι στο Δ.Σ. την ευθύνη της διαχείρισης, τηρεί τα βιβλία 

και τα στοιχεία (αποδείξεις κ.λπ.), και έχει όσες επιπλέον αρμοδιότητες του 

αναθέσει το Δ.Σ.  

Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον Απολογισμό, Ισολογισμό, και 

Προϋπολογισμό για έγκριση από τη Γ.Σ.  

Εάν ο Ταμίας κωλύεται, τον αναπληρώνει μέλος του ΔΣ που ορίζεται με 

απόφαση του ΔΣ.  
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Άρθρο 22ο 

Εκπροσώπηση του Σωματείου 

Το  Σωματείο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, ή από μέλος του ΔΣ που 

έχει εξουσιοδοτηθεί από το ΔΣ ειδικά γι' αυτό.  

Για την κατάρτιση συμβάσεων και γενικά ανάληψη υποχρεώσεων από το 

Σωματείο κατόπιν απόφασης του ΔΣ, απαιτείται σύμπραξη του Προέδρου και 

του Γ. Γραμματέα, που, ενεργώντας μαζί, μπορούν να χρησιμοποιούν τα 

περιουσιακά του στοιχεία.  

Εάν ο Πρόεδρος ή ο Γ. Γραμματέας κωλύονται για τις παραπάνω εξουσίες, 

αναπληρώνονται κατά το άρθρο 21 παρ. 4 και 6, και οι αναπληρωτές 

υπογράφουν υπ' ευθύνη τους, ενώ πρέπει να φαίνεται αυτό πάνω από την 

υπογραφή τους.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'. 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

Άρθρο 23ο 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται κάθε χρόνο από την 

πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα 

μέλη της πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου.  

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή και κάθε μέλος της έχει δικαίωμα οποιαδήποτε 

στιγμή να λαμβάνει γνώση της περιουσιακής κατάστασης του Σωματείου, 

και να ελέγχει τα βιβλία και τα στοιχεία του, ως επίσης την οικονομική 

διαχείριση και τους ισολογισμούς του. Υποβάλλει την έκθεσή της στο ΔΣ 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη Τακτική Γενική Συνέλευση που 

αφορά της ελεγχόμενη χρήση.  

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος.  
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Άρθρο 24ο 

Ειδικές επιτροπές 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί προσωρινές επιτροπές (όπως 

Τμημάτων κάθε αθλήματος, Προβολής, Νέων, Γυναικών, Αγώνων, 

Διαιτησίας, Εφέσεων κ.λ.π.) για την υποβοήθηση του έργου του.  

2. Οι Επιτροπές αποτελούνται τουλάχιστον από 3 μέλη και προεδρεύονται 

από ένα μέλος που συμμετέχει σ' αυτές. Μέλη των επιτροπών μπορεί να 

είναι και μη μέλη του ΔΣ εφόσον είναι κατάλληλα για την προώθηση του 

έργου του. Τα μέλη των Επιτροπών είναι ελεύθερα ανακλητά από το ΔΣ. Οι 

Επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα με του κανονισμούς που εγκρίνει η ΓΣ 

και έχουν αρμοδιότητα:  

α) Να υλοποιούν τις αποφάσεις του ΔΣ και να γνωμοδοτούν για θέματα 

που έχουν σχέση με την αρμοδιότητά τους  

β) Ν' αποφασίζουν σε πρώτο βαθμό για θέματα που τους έχει 

παραχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα από το ΔΣ και απαιτούν 

ιδιαίτερη γνώση ή εμπειρία.  

2. Το ΔΣ μπορεί μετά από εισήγηση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα 

και σε δεύτερο βαθμό να τροποποιεί ή ν' ανακαλεί τις αποφάσεις των 

επιτροπών κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.  

3. Την Επιτροπή Αγώνων αποτελούν ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος και ο 

Γενικός Γραμματέας του ΔΣ . Η ΕΑ ορίζει και την επιτροπή εφέσεων για 

κάθε αγωνιστική εκδήλωση του Σωματείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Το αθλητικό σωματείο αποσκοπεί στην συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη 

των δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς 

αγώνες Μπριτζ και την  ανάπτυξη,  οργάνωση και  διάδοση του αθλητικού 

αγωνίσματος Μπριτζ, καθώς και άλλων πνευματικών αθλημάτων 

(ολυμπιακών και μη). 

Το αθλητικό σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των 

αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του 

συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την 

κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο 
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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.  

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή 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. 

 Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για 

ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό 

σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή 

της. 

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

αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων 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. 

Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, 

μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για 

την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
 
1.  

α) Προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελματίας που 

αναλαμβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, 

την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής 

javascript:open_links('273839,47032')
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απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

αθλητών. 

 β) Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον 

επαγγελματία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις 

άσκησης του επαγγέλματος, λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και 

καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη 

Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2. Η εγγραφή στο 

ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική 

ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών. 

2. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό 

φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, 

μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να 

έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και 

να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή 

να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της 

παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια 

πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το 

είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. 

 3. Η άδεια προπονητή ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για παραβάσεις που 

εμπίπτουν στα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3. του 

ν. 2725/1999. 

4. Ειδικά όμως αναφέρεται ότι η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν 

ισχύει για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του 

ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, τα αθλήματα του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού και τα αθλήματα του αεραθλητισμού. ( Αρθ.31 παρ. 4 δεύτερο 

εδάφιο της περ. α΄ , όπως ισχύει σήμερα )  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΠΟΡΟΙ-ΒΙΒΛΙΑ 

 

Άρθρο 27ο 

Απαλλαγές - Διάθεση - Κατηγορίες Πόρων 

1. Πόροι του Σωματείου είναι:  

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών  

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών  

γ) Οι συνδρομές συμμετοχής των συμμετεχόντων στους αγώνες, που 

διοργανώνει το Σωματείο.  

δ) Έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, και κάθε άλλο 

νόμιμο έσοδο.  

2. Το ύψος των πόρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1α, 1β και 1γ του 

παρόντος άρθρου καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ.  

3. Οι πόροι θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.  

4. Οι οικονομικές και άλλες παροχές που δίδονται από το Σωματείο σε 

αθλητές ως ενίσχυση και υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας δεν 

αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα.  

 

Άρθρο 28ο 

Βιβλία 

1. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:  

α) Μητρώου Μελών.  

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.  

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.  

δ) Εσόδων - εξόδων.  

ε) Περιουσιακών στοιχείων.  

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.  

2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από 

άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 

3. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης 

της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999 συνεπάγεται την ανάκληση της 

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. 
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Άρθρο 29ο 

                               Συγχώνευση του αθλητικού σωματείου 

1. Επιτρέπεται η Συγχώνευση του αθλητικού σωματείου με άλλο Σωματείο που 

εδρεύει στην ίδια  Περιφέρεια  με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του 

παρόντος σωματείου και του άλλου συγχωνευόμενου σωματείου. Το νέο 

σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία 

ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη 

επωνυμία. 

 Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ` 

άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής 

ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει 

δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές 

διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία. 

Επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων αθλητικών σωματείων που 

καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση σωματείου με τμήμα 

του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου . 

 Σε περίπτωση συγχώνευσης του αθλητικού σωματείου με άλλο ο πρόεδρος, 

ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, 

μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να 

καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για 

ακύρωση τα Βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί 

διαγραφής του σωματείου από τα οικεία Βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου 

στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση παράλειψης των 

προαναφερόμενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 

135 παρ. 7 επιχορήγηση του σωματείου που προήλθε από τη συγχώνευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'. 

ΔΙΑΛΥΣΗ 

 

Άρθρο 30ο 

1. Το Σωματείο διαλύεται:  

α) Εάν τα Μέλη του περιορισθούν σε αριθμό μικρότερο από αυτόν που 

απαιτείται για τη σύσταση του Σωματείου.  

β) Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την 

εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.  

γ) Λόγω σπουδαίου λόγου που κρίθηκε αμετάκλητα από τα Ελληνικά 

Δικαστήρια.  

2. Όταν διαλυθεί το Σωματείο, η περιουσία του και το αρχείο του περιέρχονται 

στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  

 

Άρθρο 31ο 

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.  

 

Άρθρο 32ο 

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 32 άρθρα, εναρμονισμένο προς τις 

διατάξεις του ν. 2725 / 99, όπως ισχύει σήμερα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε 

από τη γενική συνέλευση των  μελών του σωματείου, τα οποία υπογράφουν 

παρακάτω και θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο Δικαστήριο.   

 

                                                                                           Κατερίνη ………….. 

     

 
 
         ο  Γ. Γραμματέας                                                                         ο Πρόεδρος 
 
 
         
 
    ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ                                                                   ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
 


