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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

1.Α. Με την υπ’ αριθμό 3569/1937 απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου της Αθήνας εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό του 

ναυταθλητικού Ομίλου με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», με έδρα τη Βουλιαγμένη Αττικής, στη θέση Λαιμός. Στη 

συνέχεια το αρχικό καταστατικό του Ομίλου τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αριθ. 549/1957, 1626/1969,1992/1977 και 2132/1989 αποφάσεις του 

πιο πάνω δικαστηρίου και με τις υπ’ αριθ. 4691/2000, 2903/2001 και 

2825/2005    αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και 

με την υπ΄αριθ.380/2014 διαταγή του Ειρηνοδικείου της Αθήνας. 

1.Β. Το σωματείο δύναται να χρησιμοποιεί, ως διακριτικό, τα αρχικά 

γράμματα της επωνυμίας του, «Ν.Ο.Β.».  

1.Γ. Για τις διεθνείς σχέσεις του, το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί, 

εκτός από την πλήρη ή συντομευμένη διατύπωση της επωνυμίας του 

στην ελληνική γλώσσα, και την επωνυμία του με τις λέξεις της αγγλικής 

γλώσσας «VOULIAGMENI NAUTICAL CLUB» (V.N.C.). 

1.Δ.  Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται η λέξη Όμιλος  νοείται  το 

κατά τα ανωτέρω συσταθέν σωματείο «ΝΑΥΤΙΚΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ     

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ 

2.Α. Ο Όμιλος έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει περιμετρικά τις λέξεις 

«ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και στο μέσον αυτής άγκυρα μέσα 

σε σωσίβιο, στο κάτω δε μέρος  το έτος ίδρυσής του, 1937. 

2.Β. Το σήμα του Ομίλου φέρει παράσταση όμοια με αυτήν της 

σφραγίδας.  
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2.Γ. Τα χρώματα του Ομίλου είναι το μπλε (άγκυρα, περίγραμμα 

σωσιβίου, σχοινί σωσιβίου και γράμματα), το λευκό (σωσίβιο και 

διάστημα μεταξύ άγκυρας και σωσιβίου) και το κόκκινο (διαχωριστικά 

σωσιβίου). 

2.Δ. Επίσημη εορτή του Ομίλου ορίζεται η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των 

Φώτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ - ΜΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΣΚΟΠΟΥ 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

3.Α. Κύριος σκοπός  του Ομίλου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε 

αθλητικούς αγώνες (άρθρο 1 του ν. 2725/1999). 

Επίσης σκοποί του Ομίλου είναι: 

3.Α.1. Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού -ιδιαίτερα 

του ναυταθλητισμού- και του αθλητικού πνεύματος 

3.Α.2. Η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών 

δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και αθλητών του και η δημιουργία 

ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων αυτών. 

3.Α.3. Η  προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η μετάδοση της 

αγάπης προς τη θάλασσα και τα ναυτικά αθλήματα. 

3.Α.4. Η  σύσφιξη  των  σχέσεων  των  μελών του και η ανάπτυξη 

πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων. 

3.Β. Ο ‘Όμιλος έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. 

Απαγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς, 

χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν, ιδίως δε η ανάμειξη αυτού στην 

πολιτική. 

3.Γ. Για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου ιδρύονται αθλητικά 

τμήματα,  αθλητικές ακαδημίες και σχολές, δημιουργούνται και 

λειτουργούν γυμναστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις προς χρήση των 

αθλητών και μελών του, διοργανώνονται αθλητικοί αγώνες στην Ελλάδα 
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ή στο εξωτερικό, οι αθλητές του συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, διοργανώνονται πολιτιστικές - κοινωνικές 

εκδηλώσεις και επιμορφωτικά προγράμματα για τους αθλητές, τα μέλη 

κλπ.  

Ο Όμιλος μπορεί να διατηρεί και να προάγει τα εξής αθλητικά τμήματα: 

 Τμήμα Κλασικής Κολύμβησης 

 Τμήμα Υδατοσφαίρισης 

 Τμήμα Θαλασσίου Σκι 

 Τμήμα Ιστιοπλοΐας 

 Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 

 Τμήμα Ιστιοσανίδας 

 Τμήμα Υποβρύχιας Δραστηριότητας 

 Τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης 

 Τμήμα Αθλητικής Αλιείας 

 Τμήμα Υποβρύχιας Επιστημονικής Έρευνας 

 Τμήμα Κωπηλασίας 

 Τμήμα Καταδύσεων 

 Τμήμα Ταχυπλόων και μη Σκαφών 

 Τμήμα  -Συγχρονισμένης Κολύμβησης 

 Τμήμα Αντισφαίρισης 

 Τμήμα Τριάθλου 

3.Δ.1. Η ίδρυση άλλων αθλητικών τμημάτων που δεν αναφέρονται ρητά 

στο παρόν και η ενεργοποίηση όσων δεν λειτουργούν γίνεται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), ύστερα από πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο 

τρίτων (2/3) των μελών του, η οποία πρέπει  να είναι αιτιολογημένη και 

να αναφέρει  την ανάγκη ίδρυσης ή ενεργοποίησης ενός αθλητικού 

τμήματος, καθώς επίσης να προβλέπει  τους οικονομικούς πόρους που 

θα καλύψουν τα έξοδά του. 
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3.Δ.2. Η  κατάργηση των αθλητικών τμημάτων ή η αναστολή λειτουργίας 

τους γίνεται μόνο με απόφαση της Γ. Σ. του Ομίλου, ύστερα από  

αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)  

των μελών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 

4.Α.  ΜΕΛΗ 

4.Α.1.α. Μέλη του Ομίλου μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το 

φύλο, έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) 

έτος της ηλικίας τους και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό. 

4.Α.1.β. Αλλοδαποί μπορούν να γίνουν μέλη του Ομίλου  και να 

εκλέγονται  στο Δ.Σ, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο, εφόσον τους δίνονται αυτά τα δικαιώματα από την αστική 

νομοθεσία.  

4.Α.2.  ‘Όλα τα μέλη του Ομίλου έχουν ίσα δικαιώματα, με την 

επιφύλαξη των προβλεπομένων στο παρόν ειδικών περιπτώσεων. Δεν 

επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη 

ή άλλες παρόμοιες κατηγορίες. 

4.Α.3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με πρόταση των δύο 

τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., να 

απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου σε μέλη ή μη μέλη του Ομίλου, τα 

οποία έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες για την προαγωγή του 

αθλητισμού ή του Ομίλου. 

Τα μέλη στα οποία απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου διατηρούν όσα 

δικαιώματα τους παρέχει το παρόν μέχρι την πιο πάνω απονομή του 

τίτλου και ακόμη τα εξής:  

4.Α.3.α. Προσκαλούνται στην επίσημη εορτή του Ομίλου 

καταλαμβάνοντας θέση επισήμου. 
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4.Α.3.β. Καλούνται, εφόσον παρευρίσκονται και το ζητήσουν, να 

μιλήσουν στη Γ.Σ. εκτός σειράς προτεραιότητας.  

4.Α.3.γ. Στην περίπτωση που παρευρίσκονται σε εκδήλωση –

αθλητική ή μη- του Ομίλου, τους παραχωρείται  θέση επισήμου.  

4.Α.3.δ. Απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής 

και κάθε έκτακτης εισφοράς που αποφασίζεται από τη Γ.Σ. του Ομίλου.  

4.Α.3.ε. Τους δίδεται ειδική ταυτότητα με το χαρακτηρισμό της 

ιδιότητάς τους, ως επίτιμων μελών, απεριόριστης διάρκειας, καθώς 

επίσης τους δίδονται και ταυτότητες των μελών της οικογένειας τους, 

βάσει των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. 

4.Α.4.  Ομοίως ανακηρύσσονται επίτιμοι  πρόεδροι πρόσωπα 

που διετέλεσαν πρόεδροι του Δ.Σ. του Ομίλου και προσέφεραν, είτε κατά 

τη διάρκεια της θητείας τους είτε μετά από αυτή, εξαιρετικές υπηρεσίες  

για την προαγωγή του Ομίλου ή γενικά του αθλητισμού. Οι επίτιμοι 

πρόεδροι έχουν και όσα δικαιώματα παρέχει το παρόν στα πρόσωπα που 

τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου. 

4.Α.5.  Ο αριθμός των μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος (άρθρο 

2, παρ. 1 του ν. 2725/1999). 

4.Β.  ΕΓΓΡΑΦΗ 

4.Β.1.  Για την εγγραφή μέλους στον Όμιλο απαιτείται υποβολή 

προς το Δ.Σ.: 

4.Β.1.α. Αίτησης του ενδιαφερόμενου.  

4.Β.1.β. Πρότασης δύο (2) μελών του Ομίλου, που επισυνάπτεται 

στην αίτηση, για την εγγραφή του υποψηφίου μέλους 

 Δεν απαιτείται η πρόταση των πιο πάνω δύο (2) μελών, 

προκειμένου περί εγγραφής αθλητών που ανήκαν στον Όμιλο και οι 

οποίοι έχουν πετύχει πρώτη (1η) έως όγδοη (8η) νίκη σε Ολυμπιακούς 

αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη (1η) έως 

τρίτη (3η) νίκη σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς ή πανελλήνιους αγώνες. 

4.Β.1.γ.  Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται 

στο πρόσωπό του κανένα  κώλυμα  ή περιορισμός  που προβλέπονται στο 

άρθρο 4 Η  του παρόντος και στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 



6 
 

‘’Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις’’,  

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.Β.1.δ.  Επίσης απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής 

στον Όμιλο,  ολόκληρου του ποσού της ετήσιας συνδρομής και των τυχόν 

εκτάκτων εισφορών. Εάν η εγγραφή πραγματοποιείται το τελευταίο 

τετράμηνο του έτους, ο υπό εγγραφή  απαλλάσσεται από την καταβολή 

της ετήσιας συνδρομής του έτους της εγγραφής. 

4.Β.2.  Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εκδώσει απόφαση μέσα σε 

προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι 

έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως 

μέλος του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. 

Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του 

Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει την 

αίτηση εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους (άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 

2725/1999). 

 4.Β.3.  Τα μέλη, ύστερα από πάροδο ενός έτους από την 

εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα του Ομίλου, με τους ειδικότερους περιορισμούς 

του άρθρου 13 του παρόντος. 

4.Γ.  ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

4.Γ.1.   Ως ποσό του δικαιώματος εγγραφής στον Όμιλο ορίζεται  

ποσό ίσο με το  τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής. Για την αύξηση ή 

μείωση του ποσού του  δικαιώματος εγγραφής πέραν ή κάτω από το 

τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γ.Σ., 

ύστερα  από πρόταση του Δ.Σ., με πλειοψηφία των δύο τρίτων  (2/3) των 

μελών του.  

Παρέκκλιση από τη ρύθμιση αυτή υπάρχει στις εξής περιπτώσεις: 

4.Γ.1.α. Από την καταβολή του ποσού για την εγγραφή 

απαλλάσσεται ο επιζών σύζυγος, όταν συμβαίνει ο σύζυγος που πέθανε 

να ήταν μέλος του Ομίλου. Οι εγγραφόμενοι σύζυγοι συνεχίζουν να 

έχουν τα δικαιώματα του αποβιώσαντος συζύγου τους, εφόσον πληρούν 
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τις σχετικές προϋποθέσεις διατηρώντας τον αριθμό μητρώου, τον οποίο 

είχε ο σύζυγός τους. 

4.Γ.1.β. Οι σύζυγοι,  και τα παιδιά μελών του Ομίλου απαλλάσσονται 

από την καταβολή του ποσού του δικαιώματος εγγραφής.  

4.Γ.1.γ. Οι μόνιμοι κάτοικοι και οι δημότες του διευρυμένου Δήμου  

Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης καταβάλλουν το μισό  (½) του ποσού του 

δικαιώματος εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη 

διαδικασία  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της 

παραπάνω ιδιότητάς τους. 

4.Γ.1.δ. Ως προς το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των πρώην 

αθλητών στον Όμιλο, ισχύουν τα εξής: 

4.Γ.1.δ.1. ‘Όσοι   έχουν  πετύχει 1η - 8η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή 

1η - 3η σε Παγκόσμια ή  Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή 1η σε  

Μεσογειακούς ή  Βαλκανικούς ή Πανελλήνιους αγώνες ή έχουν  

καταρρίψει Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκή επίδοση ή έχουν συμμετάσχει 

επί πέντε (5) συνεχή έτη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα απαλλάσσονται,  

τιμής ένεκεν,  από την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής. 

4.Γ.1.δ.2. Οι γονείς των πιο πάνω αθλητών (δ1) εγγράφονται, 

καταβάλλοντας το ένα τέταρτο (1/4) του ποσού του δικαιώματος  

εγγραφής. 

4.Γ.1.δ.3.  Όσοι είχαν  αγωνιστική δράση πάνω από πέντε (5) χρόνια 

καταβάλλουν, τιμής ένεκεν, το ένα τέταρτο (1/4)  του ποσού του 

δικαιώματος εγγραφής. 

4.Γ.1.δ.4. Οι γονείς των εν ενεργεία αθλητών  στις αγωνιστικές ομάδες 

των αθλητικών τμημάτων για ένα τουλάχιστον χρόνο  απαλλάσσονται  

από την καταβολή του ποσού  του δικαιώματος εγγραφής για όσο 

διάστημα παραμένει το παιδί τους αθλητής του Ομίλου. Αν το παιδί τους 

μεταγραφεί σε άλλο σωματείο, οι γονείς θα καταβάλλουν το μισό (1/2) 

του ποσού του δικαιώματος εγγραφής. 

4.Γ.1.ε. Το Δ. Σ. μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή με:  

4.Γ.1.ε.1.  Μειωμένο ποσό και μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) του 

δικαιώματος εγγραφής παλαιών αθλητών του Ομίλου που ανάγονται σε 

ειδικές περιπτώσεις (π.χ. έχουν τιμηθεί για το ήθος τους ή έχουν 

αποχωρήσει πρόωρα λόγω σοβαρού τραυματισμού κλπ).  
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4.Γ.1.ε.2. Μειωμένο ποσό και μέχρι του ενός τετάρτου (¼) του ποσού 

του δικαιώματος εγγραφής προσώπων που αποδεδειγμένα  έχουν ή 

προβλέπεται βάσιμα και αιτιολογημένα ότι θα συμβάλλουν στην 

επίτευξη των σκοπών του Ομίλου και με πλειοψηφία των δύο τρίτων  

(2/3)   των μελών του Δ.Σ..  

4.Γ.1.ε.3.   Άγαμοι ηλικίας είκοσι (20)  έως τριάντα πέντε (35) ετών 

μπορούν να εγγράφονται μέλη χωρίς να καταβάλλουν το ποσό του 

δικαιώματος εγγραφής. Αν μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση, 

υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού του δικαιώματος  εγγραφής 

που ίσχυε κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους.  

4.Δ.  ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

4.Δ.1.  Η ετήσια συνδρομή των μελών προς τον Όμιλο 

καταβάλλεται μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε χρόνου. 

4.Δ.2.  Η  αύξηση  και η μείωση της ετήσιας συνδρομής 

καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία 

των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, με τον περιορισμό 

ότι η αύξηση ή η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνουν ετησίως το είκοσι 

τοις εκατό (20%) της καταβαλλομένης συνδρομής. Για την πέραν του 

ποσοστού αυτού αυξομείωση αρμόδια να αποφασίζει είναι μόνο η 

Γενική Συνέλευση  

4.Δ.3.  Για ορισμένες κατηγορίες μελών ισχύουν τα εξής: 

4.Δ.3.α. ‘Όσοι  είναι  μέλη  του   Ομίλου  πάνω   από  τριάντα  (30) 

χρόνια κι έχουν  συμπληρώσει  το  εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας 

τους καταβάλλουν, τιμής ένεκεν, το μισό (½) της ετήσιας συνδρομής.  Για 

εγγραφόμενο, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 4.Γ.1.α. του άρθρου αυτού, 

επιζώντα σύζυγο, αρκεί η συμπλήρωση απ΄ αυτόν  του εξηκοστού (60ού) 

έτους της ηλικίας του. 

4.Δ.3.β. Οι αθλητές του Ομίλου που έχουν πετύχει νίκη 1η - 3η σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες  ή  1η  σε Παγκόσμια πρωταθλήματα  ή    έχουν 

καταρρίψει Παγκόσμια επίδοση μετά την αποχώρησή τους από την 

αγωνιστική δράση απαλλάσσονται, τιμής ένεκεν, από την ετήσια 

συνδρομή εφ’ όρου ζωής. 

4.Δ.3.γ. Οι αθλητές του Ομίλου που έχουν νίκη 4η - 8η σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες ή 2η - 3η σε Παγκόσμια ή 1η - 3η  σε Πανευρωπαϊκά 



9 
 

Πρωταθλήματα ή 1η σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς αγώνες ή έχουν 

καταρρίψει Ευρωπαϊκή επίδοση, μετά την αποχώρησή τους από την 

αγωνιστική δράση, απαλλάσσονται, τιμής ένεκεν, από την καταβολή της 

ετήσιας συνδρομής  για μια πενταετία από την εγγραφή τους ως μελών, 

άπαξ. Ειδικά, όμως, για τα μέλη εξ αθλητών  που έχουν ηλικία κάτω των 

τριάντα (30) ετών και που η πενταετία της απαλλαγής τους  για καταβολή 

της συνδρομής λήξει εν τω μεταξύ, η πιο πάνω απαλλαγή τους 

παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου ) έτους της 

ηλικίας τους. Για την ηλικία, μεταξύ τριακοστού πρώτου (31ου)  μέχρι 

τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους των παραπάνω μελών εξ αθλητών, η 

υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής μειώνεται στο μισό (½). 

Αθλητές που έχουν συμμετάσχει επί πέντε (5) συνεχή έτη  σε Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα καταβάλλουν το μισό (1/2) της ετήσιας συνδρομής μέχρι 

την ηλικία των τριάντα (30) ετών. 

4.Δ.3.δ.        Παιδιά μελών που εγγράφονται ως μέλη και έχουν ηλικία 

κάτω των τριάντα (30) ετών  καταβάλλουν το μισό (1/2)  της ετήσιας 

συνδρομής μέχρι τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της 

ηλικίας τους. 

4.Δ.3.ε.         Σύζυγοι μελών που επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του 

Ομίλου, βάσει του άρθρου 4.Γ.1.β., καταβάλλουν το μισό (1/2) της 

ετήσιας συνδρομής εφόσον και οι δύο σύζυγοι παραμένουν ενεργά μέλη. 

Η ρύθμιση αυτή παύει να ισχύει στην περίπτωση λύσης του γάμου. 

4.Δ.4.  Η παροχή, τιμής ένεκεν, του ευεργετήματος της απαλλαγής 

ή της μειωμένης συνδρομής στις πιο πάνω κατηγορίες μελών δεν 

συνεπάγεται την απώλεια των δικαιωμάτων τους ως μελών να ψηφίζουν, 

να εκλέγουν  και να εκλέγονται στα όργανα του Ομίλου. 

4.Δ.5.  Το μέλος που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με 

οριστική διαγραφή είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές 

τυχόν  κανονικά μέχρι τη λήξη του προσωρινού αποκλεισμού στην πρώτη 

περίπτωση και μέχρι τη λήψη τελεσίδικης απόφασης από τη Γ.Σ. στη 

δεύτερη. 

4.Ε.  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

4.Ε.1.  Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον ‘Όμιλο. 

Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον 
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μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος 

αυτού.  

4.Ε.2.  ‘Όταν ένα μέλος του Ομίλου καθυστερεί την καταβολή εν 

όλω ή εν μέρει της συνδρομής, των τυχόν εκτάκτων εισφορών  και κάθε 

άλλης  οικονομικής υποχρέωσης  προς τον Όμιλο για ένα χρόνο από την 

ημερομηνία που είναι απαιτητή η συνδρομή ή η έκτακτη εισφορά ή η 

οικονομική υποχρέωση,  το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να του αποστείλει 

συστημένη επιστολή στην τελευταία διεύθυνση που έχει δηλώσει στον 

Όμιλο, δίνοντας σ’ αυτό προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσής του στον ‘Όμιλο.  

4.Ε.3.  Αν  το μέλος  δεν τακτοποιήσει  την  υποχρέωσή  του μέσα 

στην πιο πάνω προθεσμία,  το Δ. Σ. υποχρεούται να διαγράψει το μέλος 

αυτό, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Η διαγραφή δεν απαλλάσσει το μέλος 

από την υποχρέωση της καταβολής των οφειλομένων μέχρι τη διαγραφή 

του. 

4.Ε.4.           Το μέλος μπορεί να υποβάλει άπαξ  αίτηση αναστολής της 

ιδιότητάς του ως μέλους του Ομίλου για λόγους μετοίκησης στο 

εξωτερικό και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ακέραια  έτη. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη διαδικασία και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της μετοίκησης. Η αίτηση πρέπει να 

υποβληθεί προς το Δ.Σ. έως το τέλος Φεβρουαρίου και ισχύει για τα 

επόμενα δύο (2) έτη ή για το έτος που  έχει ζητηθεί. 

4.ΣΤ.  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ 

4.ΣΤ.1.  Μέλη που έχουν διαγραφεί, λόγω μη εκπλήρωσης των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τον Όμιλο και έχει παρέλθει 

τουλάχιστον διετία από τη διαγραφή τους μπορούν να επανεγγραφούν, 

κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, καταβάλλοντας το ποσό της 

συνδρομής του έτους υποβολής της αίτησης επανεγγραφής τους.  Το 

δικαίωμα αυτό επιτρέπεται να ασκηθεί από ένα μέλος μόνο μια φορά. 

Για την άσκηση του δικαιώματος της επανεγγραφής περισσότερες από 

μια φορά, το ενδιαφερόμενο μέλος υποχρεούται στην καταβολή του 

συνόλου των οφειλομένων οικονομικών του υποχρεώσεων μέχρι την 

υποβολή της αίτησης επανεγγραφής. 

4.ΣΤ.2. Στην περίπτωση αυτή επανακτούν τον αριθμό μητρώου και 

τα δικαιώματα, τα οποία είχαν προ της διαγραφής τους. 
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4.Ζ.  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

4.Ζ.1.           Δίνεται η δυνατότητα στο μέλος να μεταβιβάσει την ιδιότητα 

του μέλους του Ομίλου στο/στη σύζυγό του, ύστερα  από αιτιολογημένη 

αίτηση, αποδοχή του/της συζύγου και έγκριση του Δ.Σ. 

4.Ζ.2.  Η αίτηση μεταβίβασης και η αποδοχή της ιδιότητάς του 

μέλους θα πρέπει να πραγματοποιείται  με υπεύθυνη δήλωση των 

συζύγων,  με  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους  από δημόσια 

αρχή. 

4.Ζ.3.   Η μεταβίβαση της ιδιότητας του  μέλους πραγματοποιείται,  

εφόσον δεν υπάρχουν τα κωλύματα ή οι περιορισμοί  που προβλέπονται 

στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και 

στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού.  

   

4.Η. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

(άρθρο 3 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

4.Η. 1.  Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου ή ν' 

ασκούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους 

τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν τα προβλεπόμενα κωλύματα και οι 

προβλεπόμενοι περιορισμοί στο άρθρο 3 του ν.2725/1999, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2858/2000, με το άρθρο 20 παρ. 12 

του ν. 2947/2001, με το άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του ν. 3057/2002, με το 

άρθρο 29 παρ. 5 του ν. 3479/2006 και με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 

4049/2012. Ειδικότερα:  

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 καταδικαστεί σε βαθμό 

πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την 

τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) 

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

αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς 

χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, 
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κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, 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 έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά 

του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση. 

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 

παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

ε) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη 

των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του 

οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη σωματείου, 

εφόσον αυτό καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Οι εν ενεργεία και μη 

εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν 

σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, 

μπορούν να είναι μέλη του σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 

άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι 

αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα 

του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές 

των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ 

και του αεραθλητισμού. 

στ) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του 

σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας 

του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι 

συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για 

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

ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 

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

εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε 

τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι 

αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε 

είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο 

εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών 

ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή 
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εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του 

σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει 

επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε 

είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά 

μόνο εάν το σωματείο καλλιεργεί άθλημα, οι αγώνες του οποίου 

περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το 

πρακτορείο. 

4.Η. 2. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα 

του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. 

4.Η. 3. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, 

αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω 

προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, 

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

έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. του σωματείου τα υπαίτια 

για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτού, τα οποία 

αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

4.Η.1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων 

διοίκησης αυτού ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή 

απόφαση του σωματείου  οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως 

σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση αυτού: 

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

του. 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με 

κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί 

απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση 

κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό 

πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την 

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

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

παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα 

με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή 

μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια 

χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, 

εμπορία επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, 
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απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου 

περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με 

τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων 

του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. 

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 

ν.2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

 Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων 

συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου 

άθλησης  δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του  σωματείου, εάν αυτό   

καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν 

ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος 

του σωματείου, εάν αυτό   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 αθλητικής  

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 του σωματείου  

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. 

4.Η.2. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι 

συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων 

συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του  σωματείου, εάν καλλιεργεί τον 

ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού, ούτε να είναι 

αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες. 

Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και 

τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του 



15 
 

αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου 

σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων 

του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

4.Η.3. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του 

σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας 

του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι 

συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για 

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

ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης 

εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή 

η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με 

οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, 

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

Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι 

μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του  

σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή 

ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, 

έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών 

μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και 

οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, 

εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την 

κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών 

μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου, 

ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις 

ή ομοσπονδίες. 

4.Η.4 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 του σωματείου 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 το 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 
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τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΘΛΗΤΕΣ 

5.Α.  Αθλητές του Ομίλου θεωρούνται οι κάτοχοι δελτίου 

αθλητικής ιδιότητας, που εκδίδεται από την αθλητική Ομοσπονδία του 

οικείου αθλήματος και οι οποίοι έχουν ενεργό αθλητική δραστηριότητα. 

Η ενεργός δραστηριότητα του αθλητή του Ομίλου προκύπτει από τις 

ειδικές καταστάσεις αθλητών, εγκεκριμένες από το Δ. Σ., που 

υποβάλλουν οι Έφοροι των αθλητικών τμημάτων μέσω του Γενικού 

Αρχηγού Αθλητικών Τμημάτων στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου για 

κάθε άθλημα ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια αυτής. 

Βάσει των πιο πάνω καταστάσεων ενημερώνεται το Βιβλίο Μητρώου 

Αθλητών. 

5.Β.Οι αθλητές έχουν όσα δικαιώματα τους απονέμονται από το νόμο, το 

παρόν καταστατικό και από τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου. 

Τα δικαιώματα αυτά αφορούν μόνο τους ενεργούς αγωνιστικά αθλητές 

και διατηρούνται επί ένα (1) έτος από την οριστική διακοπή της 

αγωνιστικής τους δραστηριότητας.  

5.Γ. Οι αθλητές  όταν αποχωρήσουν από την ενεργό αθλητική τους 

δραστηριότητα μπορούν  να εγγραφούν μέλη στον  Όμιλο, σύμφωνα  με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον 

έτος μετά την τελευταία  συμμετοχή  τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα.   

Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την 

οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της (άρθρο 3 

παρ.4  5 του ν. 2725/1999). Κατ΄ εξαίρεση, μπορούν να εγγράφονται μέλη 

στον Όμιλο οι αθλητές των αθλημάτων που  αναφέρονται στην παρ. 6 του 

άρθρου 3 του ν. 2725/1999,  όπως αυτή τροποποιήθηκε  και  ισχύει, και 

με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ΄ αυτή, εφόσον ο Όμιλος καλλιεργεί 

τα πιο πάνω αθλήματα. 

Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, 

του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του 

παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του 

θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, 

της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων 
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αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να 

εγγράφονται ως μέλη του  σωματείου, εάν αυτό  καλλιεργεί τον ίδιο 

κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα 

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

έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου 

υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του 

αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον 

είναι ενήλικες.(άρθρο 3 παρ. 6 του ν 2725/1999). 

 5.Δ. Αθλητής που, μετά την αποχώρησή του από την ενεργό 
δράση επανέλθει σ΄ αυτή, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα 
του μέλους, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο  άρθρο 
5Γ του παρόντος στην προηγούμενη παράγραφο (άρθρο 3 παρ. 5  
6 του ν. 2725/1999). 

5.Ε.Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών του Ομίλου, εφόσον δεν 

διατηρεί Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών, δεν αποτελεί άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που 

δίνονται από το σωματείο στους αθλητές του, ως ενίσχυση για την 

υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν 

οικονομικά ανταλλάγματα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 

του ν. 2725/1999. 

5.ΣΤ. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και 

αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και 

αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η 

οικεία αθλητική ομοσπονδία. Το δελτίο υγείας, με μέριμνα του Ομίλου, 

θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή υγειονομική στρατιωτική 

μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα 

έτος από τη θεώρησή του και τηρείται από το Γενικό Αρχηγό Αθλητικών 

Τμημάτων, οποίος μεριμνά για την κατά νόμο ιατρική θεώρηση και 

ανανέωση του δελτίου (άρθρο 33 παρ.9 του ν. 2725/1999. 

5.Ζ. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη 

υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον ειδικό κανονισμό του άρθρου 27 του ν. 2725/1999 

της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, με ποινή αποκλεισμού από τους 

αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και 
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στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας, καθώς και τις κάθε 

είδους παροχές της Πολιτείας, των ευεργετημάτων του νόμου και των 

τυχόν φορολογικών απαλλαγών (άρθρο 33 παρ. 5 του ν. 2725/1999).    

5.Η.     Αθλητές  ή  αθλήτριες  του  Ομίλου  που έχουν πετύχει νίκη 

1η – 8η σε Ολυμπιακούς αγώνες ή 1η –3η σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα ή 1η σε Μεσογειακούς  ή Βαλκανικούς ή Πανελληνίους 

αγώνες ή έχουν καταρρίψει Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκή ή Πανελλήνια 

επίδοση  και ως μαθητές παίρνουν γενικό βαθμό στα μαθήματα του 

Γυμνασίου ή Λυκείου πάνω από δέκα εννέα (19)  ή ως σπουδαστές γενικό 

βαθμό πάνω από εννέα (9) στα μαθήματα Σχολής Ανώτατου ή Ανώτερου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, λαμβάνουν για ένα χρόνο από τον ‘Όμιλο 

υποτροφία ίση με μία ετήσια συνδρομή των μελών, ως ηθική αμοιβή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΡΟΙ -  ΔΩΡΗΤΕΣ & ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ- 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

6.Α.1.  Πόροι του Ομίλου είναι: 

6.Α.1.α. Τα  ποσά  που  προέρχονται  από  εγγραφές, συνδρομές ή 

έκτακτες   εισφορές  των   μελών. ‘Έκτακτες   εισφορές επιβάλλονται στα 

μέλη μόνο με απόφαση της Γ.Σ. 

6.Α.1.β. Οι επιχορηγήσεις (Κρατικές, Δημοτικές, Αθλητικών 

Ομοσπονδιών κλπ).  

6.Α.1.γ. Οι  δωρεές  ή  οι  χορηγίες  ή τα κληροδοτήματα, καθώς και 

κάθε είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία λ.χ. από αγώνες, χρήση 

χώρων, εκδηλώσεις κλπ. 

6.Α.2.  Επιτρέπεται στον ‘Όμιλο να δέχεται δωρεές από φυσικά 

πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

6.Α.3.  Επιτρέπεται στον ‘Όμιλο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί 

της Δ.Ο.Ε., να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά 

πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα , με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της 
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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 Ομίλου για 

εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση  (άρθρο 7 παρ. 4 του 

ν. 2725/1999).  

6.Β.  Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν τον ‘Όμιλο σε 

ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δε γίνονται δεκτές. 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ & ΔΩΡΗΤΕΣ 

6.Γ.  Οι χρηματικές ή σε είδος δωρεές που προσφέρονται στον 

‘Όμιλο από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του, 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες, με απόφαση του Δ.Σ. και 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, 

προσδίδουν στο δωρεοδόχο τους εξής τίτλους, ανάλογα με το ύψος της 

δωρεάς: 

6.Γ.1.  Δωρεά άνω του διακοσιαπλάσιου του ποσού του 

δικαιώματος εγγραφής των μελών προσδίδει τον τίτλο του «ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΕΥΕΡΓΕΤΗ», ο οποίος για το δωρεοδόχο συνεπάγεται ότι: 

6.Γ.1.α. Αποκτά και απολαμβάνει όλα τα προνόμια του μέλους του 

Ομίλου που προβλέπονται από το καταστατικό, απαλλασσόμενος από 

την καταβολή του ποσού του δικαιώματος εγγραφής και του ποσού της 

ετήσιας συνδρομής και ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος. 

6.Γ.1.β. Το όνομά του εγγράφεται στην ειδική προς τούτο, 

εντοιχισμένη στον Όμιλο, πλάκα των ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ. 

6.Γ.1.γ. Γίνεται προς τιμή του ειδική εκδήλωση  απονομής  του 

τίτλου του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ με περγαμηνή και πλακέτα. 

6.Γ.1.δ. Του προσφέρεται δικαίωμα χρήσης των προβλητών του 

Ομίλου. 

6.Γ.2.  Δωρεά άνω του εκατονταπλάσιου του ποσού του 

δικαιώματος εγγραφής των μελών προσδίδει τον τίτλο του «ΕΥΕΡΓΕΤΗ», 

ο οποίος για το δωρεοδόχο συνεπάγεται ότι: 

6.Γ.2.α.  Αποκτά   και  απολαμβάνει  όλα  τα προνόμια του μέλους 

του Ομίλου που προβλέπονται από το καταστατικό, απαλλασσόμενος 
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από την καταβολή του ποσού του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας 

συνδρομής. 

6.Γ.2.β. Το όνομά του εγγράφεται στην ειδική προς τούτο, 

εντοιχισμένη στον Όμιλο, πλάκα των ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ. 

6.Γ.2.γ. Γίνεται προς τιμή του ειδική εκδήλωση  απονομής  του 

τίτλου του ΕΥΕΡΓΕΤΗ με περγαμηνή και πλακέτα. 

6.Γ.3.  Δωρεά άνω του πενηνταπλάσιου του ποσού του 

δικαιώματος εγγραφής των μελών προσδίδει τον τίτλο του «ΔΩΡΗΤΗ», ο 

οποίος για το δωρεοδόχο   συνεπάγεται ότι: 

6.Γ.3.α.  Αποκτά   και  απολαμβάνει  όλα  τα προνόμια του μέλους 

του Ομίλου που προβλέπονται από το καταστατικό, απαλλασσόμενος 

από την καταβολή του ποσού εγγραφής.  

6.Γ.3.β. Το όνομά του εγγράφεται στην ειδική προς τούτο, 

εντοιχισμένη στον ‘Όμιλο, πλάκα των ΔΩΡΗΤΩΝ. 

6.Γ.3.γ. Γίνεται προς τιμή του ειδική εκδήλωση  απονομής  του 

τίτλου του ΔΩΡΗΤΗ με περγαμηνή και πλακέτα. 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

6.Δ.1.  Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και 

αλλαγή χρήσης των τυχόν αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου 

απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν 

καλύπτουν  ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του 

Ομίλου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για 

την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η 

αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδια να βεβαιώσει τα ανωτέρω 

καθίσταται το κατά άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του Ομίλου, ύστερα 

από απόφαση της Γ.Σ. αυτού, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) των μελών του (άρθρο 7 παρ. 9 του ν. 2725/1999). 

6.Δ.2.  Η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του Ομίλου γίνεται, 

ύστερα από απόφαση της Γ. Σ., στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα 

τρία τέταρτα (3/4) των μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 

(3/4) των παρόντων μελών της. 
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6.Δ.3.   Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας γίνεται, ύστερα από 

απόφαση της Γ.Σ., με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται 

στο παρόν. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

6.Δ.4.   Δεν επιτρέπεται εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων 

απλώς και μόνο για την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων. Εκποίηση 

κινητών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου πραγματοποιείται μόνο με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.  (παλαιότητα, αχρησία λόγω 

κατάργησης δραστηριότητας κτλ) και με πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) των μελών του. Με απόφαση του ΔΣ καταστρέφονται και 

διαγράφονται από το Βιβλίο  Περιουσίας  κινητά άνευ αξίας. 

6.Ε.1.  Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης 

των αθλημάτων που καλλιεργεί, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, 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). Το σωματείο δεν 

μπορεί να ορίζει το πιο πάνω αντίτιμο στους αθλητές των αγωνιστικών 

ομάδων (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2725/1999). 

6.Ε.2.   Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή του Ομίλου σε άλλο 

αθλητικό σωματείο ή η μεταγραφή αθλητή από άλλο σωματείο 

επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την 

παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί 

παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα 

φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων 

των δύο σωματείων (άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 2725/1999).  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

7.1.  Ο ‘Όμιλος έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η 

λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του Αστικού 

Κώδικα και της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα αθλητικά 

σωματεία. 
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7.2.  Απαγορεύεται η συστέγαση του Ομίλου με εμπορική 

επιχείρηση (άρθρο 7, παρ.5 του ν. 2725/1999). 

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

Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 

7.4.  Ο ‘Όμιλος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει κάθε 

οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης 

διαχείρισής του. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που 

συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό 

καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 

αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο προϋπολογισμός του Ομίλου 

καταρτίζεται ως την 30ή Σεπτεμβρίου. 

7.5.  Ο ‘Όμιλος έχει υποχρέωση να συντάσσει κάθε έτος και 

ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο 

τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό 

αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του 

καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο 

ειδικός απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του γενικού 

απολογισμού του Ομίλου. Ο ειδικός απολογισμός, με το γενικό 

απολογισμό και τον ισολογισμό, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια 

υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα: 

7.6.  Ο απολογισμός και ο ισολογισμός πρέπει να περιλαμβάνουν 

αναλυτικά όλα τα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση 

του Ομίλου. 

7.7.  Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. 

να χορηγεί σε κάθε μέλος που ενδιαφέρεται αντίγραφο του ισολογισμού, 

του οικονομικού απολογισμού, του προϋπολογισμού και των σχετικών 

με αυτά εκθέσεων του Δ.Σ. Η παραπάνω υποχρέωση δεν ισχύει σε 

περίπτωση που τα στοιχεία αυτά έχουν έγκαιρα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα ή/και δημοσιευθεί στο ενημερωτικό περιοδικό «ΤΡΙΑΙΝΑ» 

του Ομίλου. 

7.Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

             Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός 

καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. Ε7 του 
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παρόντος και, αφού επικυρωθούν από  το Δ.Σ., υποβάλλονται στη Γ.Σ. 

προς έγκριση. 

7.Β.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

7.Β.1.α. Ο προϋπολογισμός του Ομίλου είναι ετήσιος.  

7.Β.1.β. Καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. Β2 

του παρόντος και, αφού επικυρωθεί από το Δ.Σ., υποβάλλεται στη Γ.Σ. 

προς έγκριση.  

7.Β.1.γ. Περιλαμβάνει αναλυτικά τα αναμενόμενα έσοδα του 

Ομίλου από τους περιγραφόμενους στο άρθρο 6 του παρόντος πόρους 

και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του. 

 7.Β.2.  Οι δαπάνες, μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού 

από τη Γ.Σ., διενεργούνται βάσει δωδεκατημορίων κάθε πίστωσης του 

προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. 

7.Β.3.α. Ειδικότερα οι δαπάνες που αφορούν κάθε αθλητικό τμήμα 

δεν επιτρέπεται να μειωθούν πέραν της τυχόν αντίστοιχης μείωσης των 

γενικών εξόδων του Ομίλου, εκτός εάν η επιπλέον μείωση επιβάλλεται 

από ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους οι οποίοι και περιέχονται σε σχετική 

απόφαση του Δ.Σ.,  που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

του συνόλου των μελών του.  

7.Β.3.β. Ομοίως δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πέραν του δέκα τοις 

εκατό (10%) του προϋπολογισμού οι δαπάνες του συγκεκριμένου 

τμήματος, εκτός εάν η υπέρβαση καλύπτεται από ισόποσο πρόσθετο 

έσοδο για το συγκεκριμένο τμήμα.  

7.Β.4.  Εάν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους διαφανεί ότι 

δεν θα πραγματοποιηθούν τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό 

έσοδα, το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει την ισόποση περικοπή των 

δαπανών, εφόσον τούτο είναι εφικτό ή να συγκαλέσει τη Γ.Σ. για να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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8.Α.  Η Διοίκηση του Ομίλου αποτελείται αποκλειστικά από τα 

μέλη αυτού. 

8.Β.1.  Ο Όμιλος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο 

(Δ.Σ.), που αποτελείται από τους: 

 Πρόεδρο 

 Αντιπρόεδρο 

 Γενικό Γραμματέα 

 Γενικό Αρχηγό Αθλητικών Τμημάτων (Γ.Α.Α.Τ.) 

 Οικονομικό Διαχειριστή 

 Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 

 Αναπληρωτή Γενικό Αρχηγό Αθλητικών Τμημάτων 

 Αναπληρωτή Οικονομικό Διαχειριστή 

 Τρεις Σύμβουλους 

8.Β.2.  Το Δ.Σ., για την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου, εντός 

τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα,  ορίζει με 

απόφασή του  τους  Εφόρους των αθλητικών τμημάτων, καθώς επίσης, 

όποτε κρίνει  αναγκαίο, και τους Εφόρους των  λοιπών δραστηριοτήτων 

ως εξής: 

 ‘Έφορο Δημοσίων Σχέσεων 

 ‘Έφορο Πολιτιστικών και Κοινωνικών Εκδηλώσεων 

 ‘Έφορο Εκδόσεων 

 ‘Έφορο Εγκαταστάσεων 

 ‘Έφορο Μηχανολογικών - Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

 ‘Έφορο Προβλητών 

 ‘Έφορο Υλικού  

 ‘Έφορο Λειτουργίας Χώρων Ομίλου 

 ‘Έφορο Υγειονομικού 

 ‘Έφορο Λειτουργίας Κολυμβητηρίου-Ξενώνων 
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 ‘Έφορο Γυμναστηρίου 

 ‘Έφορο Εντευκτηρίου 

 ‘Έφορο Εστιατορίου-Κυλικείων 

8.Β.3.  Έφοροι ορίζονται μέλη του Ομίλου ή σύζυγοι αυτών ή τέκνα 

τους  ηλικίας μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών.  Οι αρμοδιότητες καθορίζονται 

από εσωτερικό κανονισμό που εκδίδεται από το Δ.Σ..  Μέχρι την έκδοση 

του κανονισμού οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δ.Σ.. 

8.Β.4.  Η θητεία των Εφόρων είναι μονοετής, που μπορεί να 

ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ και σε κάθε περίπτωση λήγει ένα μήνα 

μετά τη λήξη της θητείας τους.   Στον ίδιο έφορο μπορεί να ανατεθούν 

περισσότερες της μιας εφορίας. 

8.Β.5.  Το Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση  και 

επίτευξη των σκοπών  του Ομίλου, μπορεί να απασχολεί υπαλλήλους,  

εργάτες και άλλο απαιτούμενο τεχνικό ή μη προσωπικό, καθώς επίσης  

να συνάπτει  συμβάσεις μίσθωσης έργου.  Επίσης μπορεί να 

προσλαμβάνει  προπονητές, με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 31 παρ 6 του ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8.Β.6.  Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί τριμελείς ή πενταμελείς 

επιτροπές στα διάφορα αθλητικά τμήματα ή στους επί μέρους τομείς 

από μέλη του Ομίλου που έχουν τις απαραίτητες και εξειδικευμένες 

γνώσεις για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Ειδικά στις επιτροπές των 

αθλητικών τμημάτων μπορούν να ορίζονται και γονείς αθλητών που δεν 

είναι μέλη του Ομίλου. Οι επιτροπές αυτές υπάγονται στους Εφόρους 

των επί μέρους αθλητικών τμημάτων ή των επί μέρους τομέων 

δραστηριότητας. 

8.Γ.1.α. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, που λήγει μέσα στο πρώτο 

τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής του.  

8.Γ.1.β. Εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκλεγεί ακόμη 

νέο Δ.Σ., παρατείνεται η θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το νέο, 

αλλά η παράταση αυτή της θητείας του δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα 

(1) μήνα. 

 8.Γ.1.γ. Ύστερα από την παρέλευση του μήνα χωρίς να έχει εκλεγεί 

νέο Δ.Σ., υπάρχει έλλειψη διοίκησης και διορίζεται από το  Αρμόδιο 
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Δικαστήριο  προσωρινή διοίκηση προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών, έπειτα 

από σχετική αίτηση μέλους ή μελών του Ομίλου. 

8.Γ.1.δ. Στο χρονικό διάστημα μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του 

νέου Δ.Σ. η διοίκηση ασκείται κατά περίπτωση από το προηγούμενο  Δ.Σ. 

ή την προσωρινή διοίκηση , αποκλειστικά για πράξεις καθημερινής 

διαχείρισης ή εκτέλεσης υφισταμένων αποφάσεων,  αποκλειομένης 

ρητά της λήψης οποιασδήποτε απόφασης που θα δεσμεύει  τον Όμιλο 

για χρονικό  διάστημα πέραν  της εκλογής και συγκρότησης σε σώμα  του 

νέου Δ. Σ..   

8.Γ.2.α Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη Γ.Σ., κατά την οποία έγιναν οι 

εκλογές, ο πλειοψηφήσας σύμβουλος συγκαλεί το νέο Δ.Σ. σε 

συνεδρίαση, στην οποία και προεδρεύει. Στη συνεδρίαση αυτή το νέο 

Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή του 

προέδρου Δ.Σ. γίνεται μόνο μεταξύ των μελών του Δ.Σ., που έχουν 

συμπληρώσει εξαετή θητεία ως μέλη στον Όμιλο, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 13Α7β1. Μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση που 

εξέλεξε τους δέκα (10) συμβούλους ο Πρόεδρος που εκλέχθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., με σκοπό τη 

συγκρότησή του σε σώμα, με μυστική ψηφοφορία. Ειδικότερα: Ο 

Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Οικονομικός Διαχειριστής 

εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων 

συμβούλων. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται απευθείας από τη Γ.Σ. με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ.13.Α.7.α. 

8.Γ.2.β. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων 

μελών για ένα αξίωμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. 

8.Γ.2.γ. Αν πάλι υπάρξει ισοψηφία,ακολουθεί κλήρωση   

8.Γ.2.δ. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 

Γραμματέα, Γενικού Αρχηγού Αθλητικών Τμημάτων και Οικονομικού 

Διαχειριστή και των αναπληρωτών τους, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν 

στο ίδιο πρόσωπο. 

8.Γ.3.α. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. 

να παραδώσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες, το 

αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία βάσει του ετήσιου ισολογισμού και του 
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τελευταίου μηνιαίου λογιστικού ισοζυγίου και γενικά κάθε πράγμα που 

ανήκει στον Όμιλο και να ενημερώσει το νέο Δ.Σ. για τα εκκρεμή θέματα. 

8.Γ.3.β. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου 

παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία 

(Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Γενικό Αρχηγό Αθλητικών 

Τμημάτων και Οικονομικό Διαχειριστή). 

8.Δ.1.  Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και, σε περίπτωση 

κωλύματος αυτού, από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση δε κωλύματος 

και του Αντιπροέδρου συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα ή τον 

αρχαιότερο των μελών του. 

8.Δ.2.  Το Δ.Σ.  βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται έξι 

(6) τουλάχιστον από τα μέλη του.  

8.Δ.3.  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία 

των παρόντων μελών,  εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει 

διαφορετικά το παρόν Καταστατικό. 

8.Δ.4.  Οι ψηφοφορίες στο Δ.Σ. είναι φανερές, εκτός των 

περιπτώσεων συγκρότησης ή ανασύνθεσης του Δ.Σ. Επίσης είναι μυστική 

κάθε ψηφοφορία για προσωπικά θέματα ή όταν το Δ.Σ. αποφασίσει 

σχετικά, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων 

μελών. 

8.Δ.5.  Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε: 

8.Δ.5.α. Αν  η ψηφοφορία  είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος ή ο 

προεδρεύων με την ψήφο του να κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί. 

8.Δ.5.β. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική, επαναλαμβάνεται άλλες 

δύο φορές το   πολύ και, εφόσον υπάρξει πάλι ισοψηφία, με πρόταση 

του Προέδρου ή   του  προεδρεύοντος  ή  με  απόφαση  του Δ.Σ., είτε 

μετατρέπεται η ψηφοφορία σε φανερή είτε αναβάλλεται για άλλη 

συνεδρίαση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.  

8.Ε.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει, εκπέσει ή παραιτηθεί ο 

Πρόεδρος, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία νέος Πρόεδρος, μεταξύ των 

μελών του Δ.Σ., αφού προηγουμένως  συμπληρωθεί, αν είναι αναγκαίο, 

ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. από το κατά σειρά εκλογής 

αναπληρωματικό μέλος, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 

13.Α.8.β. Αν η θέση του Προέδρου κενωθεί, λόγω θανάτου, παραίτησης, 



28 
 

έκπτωσης από το αξίωμα ή για οποιουδήποτε άλλο λόγο, ο νέος 

Πρόεδρος εκλέγεται  μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με τη διαδικασία της 

εκλογής του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Οικονομικού 

Διαχειριστή, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο 

μη εκλεγέντα, κατά τη σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. 

8.Ε.2. Αν  ο αριθμός των μελών, λόγω  παραίτησης,  θανάτου ή έκπτωσης, 

μειωθεί  μέχρι του αριθμού οκτώ (8) και δεν υπάρχουν νόμιμοι 

αναπληρωτές, το Δ.Σ. είτε συνεχίζει την άσκηση διοίκησης (αν κρίνει ότι 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις για καλή λειτουργία αυτής) είτε προκηρύσσει 

συμπληρωματικές εκλογές για την κάλυψη των κενών θέσεων τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών.  

8.Ε.3.  Αν ο αριθμός των μελών για τους πιο πάνω λόγους μειωθεί 

μέχρι του αριθμού έξι (6), το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει για σύγκληση 

Γ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών και η Γ.Σ. να συνέλθει εντός διμήνου από την 

απόφαση του Δ.Σ. για εκλογή νέας ολικής διοίκησης. Μέχρι όμως την 

εκλογή της νέας διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί διοίκηση το Δ.Σ.  

8.Ε.4.  Τέλος, αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των έξι (6), 

ύστερα από σχετική αίτηση, διορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο 

προσωρινή διοίκηση για τη διεξαγωγή εκλογής νέας διοίκησης. 

8.ΣΤ.1. Το Δ. Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που 

αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, εκτός των 

περιπτώσεων εκποίησης και απόκτησης ακίνητης περιουσίας του 

Ομίλου, για τις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παρ. 6.Δ.1.- 6.Δ.3.  του παρόντος. 

8.ΣΤ.2. Ειδικά για δαπάνες που αφορούν τη διαρρύθμιση, επέκταση 

και τροποποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου και 

ανέρχονται σε ποσοστό μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού 

προϋπολογισμού του Ομίλου, απαιτείται  πλειοψηφία των  τριών 

τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.  

8.ΣΤ.3. Αν οι δαπάνες αυτές είναι πάνω από το δέκα τοις εκατό 

(10%) του συνολικού προϋπολογισμού, αρμόδια να αποφασίσει είναι η 

Γ.Σ., εκτός εάν η διαφορά καλύπτεται από έκτακτα έσοδα. 

8.Ζ.1.  Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μία φορά 

το δεκαπενθήμερο, εκτάκτως δε, όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν 
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ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Για θέματα που 

απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία πρέπει να γίνεται έγγραφη πρόσκληση 

στα μέλη του. 

8.Ζ.2.  Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς 

τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται με 

απόφαση των λοιπών μελών του Δ.Σ. από το πρώτο αναπληρωματικό 

μέλος. 

 8.Ζ.3.  Ως δικαιολογημένη απουσία μέλους θεωρείται μόνο αυτή 

που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (ασθένεια, απουσία στο 

εξωτερικό κλπ.) ή εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια με απόφαση του Δ.Σ. 

8.Ζ.4.  Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να 

εκφέρουν γνώμη, αλλά δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου.  

8.Ζ.5.  Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ., που δημιουργήθηκαν 

για οιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά 

σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες, χωρίς δικαίωμα παραχώρησης της 

σειράς τους.  

8.Η.1.  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Ομίλου 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 ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών 

του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με 

απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2725/1999). 

8.Η.2.  Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων χορηγιών και 

διαφημίσεων με τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

εφόσον σαφώς προκύπτει όφελος του Ομίλου. 

8.Θ. Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη 

του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους 

για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο, επιτρέπεται να 

καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής (άρθρο 4 παρ. 4 

του ν. 2725/1999). 
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8.Θ.1.Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το νέο Δ.Σ. δεν 

εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. εκλέγεται για 

χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

9.Α.  Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

9.Α.1.  Εκπροσωπεί τον ‘Όμιλο σε όλες τις σχέσεις αυτού και είναι 

υποχρεωμένος να γνωστοποιεί άμεσα στο Δ.Σ. τις ενέργειες που κάνει 

κάθε φορά. 

9.Α.2.   Εποπτεύει το έργο όλων των οργάνων της Διοίκησης, 

συνεργαζόμενος, κατά περίπτωση, με τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό 

Γραμματέα, το Γενικό Αρχηγό Αθλητικών Τμημάτων και τον Οικονομικό 

Διαχειριστή.  

9.Α.3.  Φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη των 

σκοπών του Ομίλου. 

9.Α.4.   Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις  του 

Δ.Σ. Είναι  υποχρεωμένος να  συγκαλεί  αυτό   εκτάκτως και στην 

περίπτωση που τρία (3) από τα  μέλη του ζητήσουν εγγράφως τη 

σύγκληση.    

9.Α.5.  Διευθύνει  όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

9.Α.6.   Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του 

Ομίλου. 

9.Α.7.   Υπογράφει με τον Οικονομικό Διαχειριστή και το Γενικό 

Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών 

9.Α.8.   Υπογράφει με τον Οικονομικό Διαχειριστή τις 

επιταγές, τις συναλλαγματικές ή άλλες     οικονομικές υποχρεώσεις. 

9.Β.  Ο Αντιπρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

9.Β.1.  Αντικαθιστά στα καθήκοντά του τον  Πρόεδρο, όταν αυτός  

απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του. 
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9.Β.2.  Συντάσσει τον προϋπολογισμό, σε συνεργασία με τον 

Πρόεδρο, το  Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Αρχηγό Αθλητικών Τμημάτων 

και τον Οικονομικό Διαχειριστή. 

9.Β.3.  Παρακολουθεί την εφαρμογή του προϋπολογισμού, την 

πορεία των εσόδων και εξόδων και γενικά έχει την εποπτεία των 

οικονομικών θεμάτων, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διαχειριστή. 

9.Β.4.  Συντονίζει το έργο των εφόρων, πλην αυτών των αθλητικών 

τμημάτων.  

9.Γ.  Ο Γενικός Γραμματέας έχει  τις  πιο  κάτω αρμοδιότητες και 

υποχρεώσεις: 

9.Γ.1.  Φροντίζει  και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων 

του  Δ.Σ.. 

9.Γ.2.  Είναι διοικητικά αρμόδιος για όλο το προσωπικό του 

Ομίλου.  

9.Γ.3.  Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας και 

την τήρηση του Μητρώου του Ομίλου, του Αρχείου αυτού και των 

προβλεπομένων στο άρθρο 17 βιβλίων και πρωτοκόλλων. 

9.Γ.4.  Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Ομίλου. 

9.Γ.5.  Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Οικονομικό Διαχειριστή 

τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.  

9.Γ.6.           Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  

9.Γ.7.           Συντάσσει τις συμβάσεις προς τρίτους, σε συνεργασία, κατά 

περίπτωση, με το Γενικό Αρχηγό Αθλητικών Τμημάτων, Οικονομικό 

Διαχειριστή και τους Εφόρους. 

9.Γ.9.   Το Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, 

αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. 

9.Δ.  Ο Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων  (Γ.Α.Α.Τ.) έχει  τις  

εξής  αρμοδιότητες: 

9.Δ.1.  Φροντίζει  για  την  προαγωγή και ανάπτυξη των αθλητικών 

τμημάτων του Ομίλου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους. 
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9.Δ.2.  Εισηγείται  προς  το  Δ.Σ.  τον  ορισμό των εφόρων και των 

τεχνικών  επιτροπών των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου. 

9.Δ.3.  Συνεργάζεται  με  τους  αρμοδίους εφόρους και τις τεχνικές 

επιτροπές των αθλητικών τμημάτων για τον προγραμματισμό, τη 

δραστηριότητά τους και τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα  και  

γενικά σε αγώνες. 

9.Δ.4.  Προετοιμάζει, σε συνεργασία  με  τους  αρμοδίους  εφόρους, 

και εισηγείται  προς το Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό των αθλητικών 

τμημάτων. 

9.Δ.5.  Επιμελείται του προγράμματος λειτουργίας  των  αθλητικών  

εγκαταστάσεων του Ομίλου, σε συνεργασία με τους αρμοδίους  

εφόρους, και εισηγείται την έγκρισή του στο Δ.Σ. 

9.Δ.6.  Εισηγείται προς το Δ.Σ. την πρόσληψη  των   προπονητών  και 

βοηθών προπονητών των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου, 

παρακολουθεί και ελέγχει την απόδοσή τους και την απασχόλησή τους, 

σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεών τους. 

9.Δ.7.  Εισηγείται προς το Δ.Σ.   τις  μη   σταθερές  δαπάνες των 

αθλητικών τμημάτων κατά τη διάρκεια του  έτους  και σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό του Ομίλου. 

9.Δ.8.  Παραπέμπει  προς  το  Δ.Σ.  τις περιπτώσεις παραπτωμάτων 

των αθλητών του Ομίλου και εισηγείται την τιμωρία ή μη αυτών. 

9.Δ.9.  Εκπροσωπεί τον Όμιλο σε περίπτωση κωλύματος του 

Προέδρου, σε αμιγώς  αθλητικές  εκδηλώσεις,   εκτός αν  διαφορετικά  

αποφασιστεί από το Δ.Σ., κατά περίπτωση. 

9.Δ.10.  Επιμελείται, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Εφόρους, 

της σύνταξης των ετήσιων καταστάσεων των αθλητών του Ομίλου, βάσει 

των οποίων η Γραμματεία τηρεί το Μητρώο των αθλητών του Ομίλου. 

9.Δ.11. Το Γενικό Αρχηγό Αθλητικών Τμημάτων, όταν αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γ.Α.Α.Τ. 

9.Ε.  Ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: 

9.Ε.1.  Είναι  υπεύθυνος για την τήρηση όλων των λογιστικών 

βιβλίων και στοιχείων του Ομίλου.  
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9.Ε.2.  Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των εισπράξεων και 

πληρωμών  Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα τα 

γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών, στα οποία πρέπει να 

γράφεται υποχρεωτικά η απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε η δαπάνη. 

9.Ε.3.  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής 

κίνησης, υποβάλλοντας αυτές στο Δ.Σ. κάθε μήνα. Οι καταστάσεις πρέπει 

να περιέχουν αναλυτικά τα έσοδα, τα έξοδα, τους χρεώστες και τους 

πιστωτές. 

9.Ε.4.  Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα 

του Ομίλου, τα χρήματα που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό που 

καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες 

τρέχουσες ανάγκες. 

9.Ε.5. Είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. το ταμείο του 

Ομίλου για έλεγχο, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. 

9.Ε.6.  Είναι υπεύθυνος για την κανονική είσπραξη των συνδρομών 

και λοιπών εισφορών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις 

καταβολής αυτών. 

9.Ε.7.  Καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό.  

9.Ε.8.  Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του 

Δ.Σ., όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις στην Τράπεζα. 

9.Ε.9. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές, τις συναλλαγματικές ή 

άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. 

9.Ε.10.  Εισπράττει κάθε ποσό που πληρώνεται στον ‘Όμιλο από 

οποιαδήποτε αιτία από νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή από το Ελληνικό 

Δημόσιο.    

9.Ε.11.  Με την προσυπογραφή του Προέδρου, μπορεί να 

εξουσιοδοτεί υπάλληλο του Ομίλου για την είσπραξη εσόδων του Ομίλου 

και πληρωμή υποχρεώσεων αυτού. 

9.Ε.12.  Αναθέτει τις επί μέρους εργασίες στο προσωπικό του 

Λογιστηρίου και είναι αρμόδιος για την καλή λειτουργία του. 

9.Ε.13.  Τον Οικονομικό Διαχειριστή, όταν αυτός απουσιάζει ή 

κωλύεται, αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής. 
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9.ΣΤ.  Στους Αναπληρωτές του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού 

Αρχηγού Αθλητικών Τμημάτων και του Οικονομικού Διαχειριστή 

μπορούν να εκχωρηθούν μέρος των αρμοδιοτήτων του Γενικού 

Γραμματέα, του Γενικού Αρχηγού Αθλητικών Τμημάτων  και του 

Οικονομικού Διαχειριστή ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. 

9.Ζ.  Οι Σύμβουλοι εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που του 

αναθέτει το Δ.Σ. (λ.χ. την αναπλήρωση του αντιπροέδρου στις 

αρμοδιότητες που ασκεί αυτός κλπ.).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ 

10.Α.1.α. Συγχρόνως με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου η 

Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, με τη διαδικασία του 

άρθρου 13 παρ.13.Α.7.β,  από τα μέλη του Ομίλου που έχουν 

συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετία, και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του 

Ομίλου (Π.Σ.), που αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη.  

10.Α.1.β. Η θητεία του Π.Σ. ακολουθεί αυτήν του Δ.Σ. 

10.Α.1.γ. Τα μέλη του Π.Σ., τυχαίνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά τις 

αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις του Ομίλου. 

10.Α.2. Το Π.Σ., με πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε στις 

εκλογές και σε περίπτωση ισοψηφίας του αρχαιότερου, συγκροτείται σε 

σώμα  εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού. 

10.Α.3. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εκλεγεί μέλος του Π.Σ. 

που έχει την ιδιότητα του νομικού, αυτό προεδρεύει στο Π.Σ. Αν έχουν 

εκλεγεί δύο ή περισσότερα μέλη με την ιδιότητα αυτή, προεδρεύει το 

μέλος που κατέχει το αρχαιότερο δίπλωμα της νομικής σχολής. 

10.Α.4. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή έχει κώλυμα, το Π.Σ. συγκαλεί 

και προεδρεύει σ’ αυτό το αρχαιότερο μέλος. 
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10.Α.5. Το Π.Σ. αποφασίζει κατά  πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας για τη λήψη απόφασης, η ψήφος του Προέδρου ή του 

Προεδρεύοντος μέλους κρίνει την απόφαση.  

10.Α.6. Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του Π.Σ. πρέπει 

να είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. 

10.Β.1. Το Π.Σ. επιλαμβάνεται κάθε παραπομπής από το Δ.Σ. των 

μελών εκείνων που παραβαίνουν  οι ίδιοι ή όσα μέλη της οικογενείας 

τους έχουν, βάσει του καταστατικού, δικαίωμα εισόδου στον Όμιλο, τις 

διατάξεις του Καταστατικού ή του Ειδικού Κανονισμού λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων ή τα οποία προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τον 

Όμιλο ή που επιδεικνύουν διαγωγή η οποία απάδει προς τους σκοπούς 

του Ομίλου ή που επιδεικνύουν γενικά ανάρμοστη διαγωγή προς τη 

Διοίκηση, τα μέλη, τους αθλητές και το προσωπικό του Ομίλου.  

10.Β.2. Ως ανάρμοστη διαγωγή θεωρείται ιδία η βλασφημία, κάθε 

φράση η οποία δύναται να θίξει την αξιοπρέπεια ή τις πεποιθήσεις άλλου 

μέλους ή ακριτομυθίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τρίτους προς κατάκριση ή δυσφήμηση του Ομίλου και των μελών του εν 

γένει.  

10.Γ.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβιβάζει υποχρεωτικά προς το 

Π.Σ. όλες τις υποβαλλόμενες εγγράφως καταγγελίες εντός διαστήματος 

δύο (2) μηνών, υποβάλλοντας σχετική έκθεση ως προς τα γεγονότα, τα 

οποία τυχόν υπέπεσαν στην αντίληψη της Διοίκησης ή άλλων αρμοδίων 

κατά το καταστατικό προσώπων. 

10.Γ.2. Σε περίπτωση που δεν διαβιβαστεί ο φάκελος της 

συγκεκριμένης καταγγελίας εντός της ως άνω προθεσμίας, το Π.Σ. 

επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως. 

10.Γ.3. Σε περίπτωση ομοίως που περάσουν δύο (2) μήνες από την 

παραπομπή μέλους στο Π.Σ. και αυτό δεν επιληφθεί του παραπτώματος, 

το Δ.Σ. μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του Π.Σ. και να κρίνει το 

παράπτωμα. 

10.Γ.4. Σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι αυτό επιβάλλεται, λόγω 

ιδιομορφίας της παράβασης, ταυτόχρονα με την παραπομπή ζητείται 

από το Π.Σ. να αποφασίσει άμεσα, με τη διαδικασία του επείγοντος, για 

τον προσωρινό αποκλεισμό εισόδου, χρήσης των εγκαταστάσεων και 
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συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Ομίλου για το μέλος που παραπέμπεται 

μέχρι την οριστική λήψη απόφασης του Π.Σ., αφού προηγουμένως 

κληθεί σε πρώτη απολογία εγγράφως ή προφορικώς το μέλος που 

παραπέμπεται 24 ώρες πριν τη συνεδρίαση του Π.Σ.  

10.Δ.1. Οι αποφάσεις του Π.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και 

καταχωρούνται σε ιδιαίτερο Βιβλίο Πρακτικών, που τηρείται από ένα 

μέλος του. Οι αποφάσεις του Π.Σ. κοινοποιούνται στο Δ.Σ., που είναι 

υποχρεωμένο να προβεί στην εκτέλεση αυτών. 

10.Ε.  Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται και ορίζονται από 

ανάλογα με το παράπτωμα και κατά την κρίση του Π.Σ., που έχει το 

δικαίωμα να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές: 

10.Ε.α. ‘Έγγραφη επίπληξη 

10.Ε.β. Προσωρινό αποκλεισμό εισόδου στον ‘Όμιλο και 

συμμετοχής στις εκδηλώσεις  αυτού και  γενικά στέρηση  των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. 

10.Ε.γ. Οριστική διαγραφή του μέλους από τον ‘Όμιλο. 

10.ΣΤ.1. Ειδικώς τα παραπτώματα των αθλητών του Ομίλου 

παραπέμπονται στο Δ.Σ. από τον Γ.Α.Α.Τ. και κρίνονται και τιμωρούνται 

από το Δ.Σ. και όχι από το Π.Σ. και είναι τα εξής: 

10.ΣΤ.1.α. Ανάρμοστη  συμπεριφορά  προς   συναθλητή,   προπονητή, 

μέλος ή     υπάλληλο του Ομίλου. 

10.ΣΤ.1.β. Αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα. 

10.ΣΤ.1.γ. Γενικά   συμπεριφορά   στις  αθλητικές σχέσεις αντίθετη με 

όσα υπαγορεύει η  ευπρέπεια και   η δεοντολογία  του ερασιτεχνικού  

αθλητισμού. 

10.ΣΤ.1.δ. Χρήση απαγορευμένων μέσων (ουσιών ή μεθόδων). 

10.ΣΤ.2. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει στους αθλητές τις εξής ποινές: 

10.ΣΤ.2.α. Έγγραφη επίπληξη 

10.ΣΤ.2.β. Προσωρινό  αποκλεισμό  συμμετοχής στις αθλητικές 

εκδηλώσεις του Ομίλου  και  εισόδου  σ’ αυτόν. Αποκλεισμό μέχρι έξι (6) 

ημέρες προπόνησης μπορεί να επιβάλει ο Έφορος του κάθε τμήματος για 

κάθε παράπτωμα με απόφασή του, αφού προηγουμένως καλέσει τον 
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αθλητή σε απολογία παρουσία και ενός τουλάχιστον εντεταλμένου 

μέλους του Δ.Σ.. 

10.ΣΤ.2.γ. Διαγραφή.  

10.Ζ.1. Το Π.Σ. ή το Δ.Σ. ανάλογα, είναι υποχρεωμένα να καλέσουν 

σε απολογία το μεν μέλος δέκα (10) ημέρες το δε αθλητή πέντε (5) 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδρίασης κατά την οποία 

κρίνεται το παράπτωμα. 

10.Ζ.2. Σε περίπτωση που το μέλος ή ο αθλητής που κλήθηκαν 

νόμιμα δεν προσέλθουν ν’ απολογηθούν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση 

του Π.Σ. ή του Δ.Σ. ανάλογα, τα όργανα αυτά μπορούν να πάρουν 

απόφαση ερήμην αυτών. 

10.Ζ.3. Οι ποινές που επιβάλλονται στα μέλη ή στους αθλητές  

ισχύουν από την κοινοποίησή τους  σ΄ αυτούς. 

10.Ζ.4. Οι αποφάσεις του Π.Σ. και του Δ.Σ. δεν ακυρώνονται ούτε 

τροποποιούνται από τη Γ.Σ. του Ομίλου, εκτός από την περίπτωση της 

οριστικής διαγραφής του μέλους. 

10.Ζ.5. Το μέλος που τιμωρείται με οριστική διαγραφή από το Π.Σ. 

έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στη Γ.Σ. του Ομίλου μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης για τη διαγραφή του και 

εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Η έφεση κατατίθεται στο Δ.Σ. του 

Ομίλου, που είναι υποχρεωμένο να τη συμπεριλάβει στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Η έφεση που ασκείται δεν 

έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση αυτής από τη Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

11.Α.  Συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ. η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία,  με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ.13.Α.7.β., από μέλη 

του Ομίλου που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετία και την 

Εξελεγκτική Επιτροπή του Ομίλου (ΕΞ.Ε.), που αποτελείται από τρία (3) 

τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 

11.Β.  Η ΕΞ.Ε. με πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε στις 

εκλογές και σε περίπτωση ισοψηφίας του αρχαιοτέρου, συγκροτείται σε 
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σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών της, τον πρόεδρο αυτής. Σε 

περίπτωση που μέλος της ΕΞ.Ε. έχει την ιδιότητα του οικονομολόγου, 

αυτό προεδρεύει της ΕΞ.Ε.  

11.Β.1.  Αν έχουν εκλεγεί δύο ή περισσότερα μέλη με την πιο πάνω 

ιδιότητα, προεδρεύει το μέλος που έχει το αρχαιότερο δίπλωμα της 

οικονομικής επιστήμης, διαφορετικά προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος.  

11.Β.2.  Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή έχει κώλυμα, την ΕΞ.Ε. 

συγκαλεί και προεδρεύει σ’ αυτή το αρχαιότερο μέλος. Για την ύπαρξη 

απαρτίας απαιτείται η παρουσία δύο (2) τουλάχιστον μελών της. 

11.Γ.1.  Η ΕΞ.Ε. είναι αρμόδια να διενεργεί τον ετήσιο διαχειριστικό 

έλεγχο των οικονομικών του Ομίλου και ειδικότερα του ισολογισμού, 

μέσα στο μήνα Φεβρουάριο και να συντάσσει έκθεση προς τη Γ.Σ. για τα 

αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε, με κοινοποίηση προς το Δ.Σ. 

δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γ.Σ.  

11.Γ.2.  Διαχειριστικό έλεγχο η ΕΞ.Ε. μπορεί να διενεργήσει και στη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, με την προϋπόθεση ότι θα 

ειδοποιεί το Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

του ελέγχου, προκειμένου το λογιστήριο να συγκεντρώσει τα 

απαιτούμενα για το σκοπό αυτό στοιχεία. 

11.Δ.  Το περιεχόμενο της έκθεσης της ΕΞ.Ε. αποφασίζεται κατά 

πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, με τη βαρύνουσα ψήφο του 

Προέδρου (διπλή). Σε κάθε πάντως περίπτωση  καταχωρείται η άποψη 

του μειοψηφούντος μέλους στο τηρούμενο βιβλίο καταχώρησης των 

εκθέσεων διαχειριστικών ελέγχων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

12.Α.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Ομίλου 

(μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και όσα πρόσωπα φέρουν τον τίτλο 

του επίτιμου), που ασκούν κατά τη Γ.Σ.  όσα δικαιώματα τους παρέχει το 

παρόν Καταστατικό.  
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12.Α.2. Τα πρόσωπα με τον τίτλο του επίτιμου, εξαιρουμένων των 

με την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται στο 

παρόν (άρθρο 4, παρ. Α3), καθώς  και τα χωρίς δικαίωμα ψήφου μπορούν 

να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου.         

12.Α.3.  Οι αθλητές  του Ομίλου,  με την επιφύλαξη του τρίτου 

εδαφίου της παραγράφου 5Γ του άρθρου 5 του παρόντος, δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου ούτε συμμετέχουν στις Γ. Σ. ή στη Διοίκηση του Ομίλου 

12.Α.4. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών και σε κάθε είδους ψηφοφορία 

που διεξάγεται στη  Γ. Σ.  επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των 

μελών, απαγορευμένης της δια πληρεξουσιότητας συμμετοχής. Κάθε 

μέλος συμμετέχει  στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο 

ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Το 

μέλος  ψηφίζει με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου 

δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει τα στοιχεία του (π.χ. διαβατηρίου 

κ.λ.π.). 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ 

12.Β.1. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε  έτους συγκαλείται, με 

μέριμνα  του Δ.Σ., η Τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτή  κρίνει το διοικητικό 

απολογισμό, τον οικονομικό  απολογισμό και τον ισολογισμό του Δ.Σ. και 

αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ  από κάθε ευθύνη. Επίσης 

εγκρίνει  τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους  και κρίνει κάθε άλλο 

θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη. 

12.Β.2  Η    Γ.Σ.   συνέρχεται    εκτάκτως,    όταν   αποφασίσει τούτο 

το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει  το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακώς εντάξει και 

με δικαίωμα ψήφου μελών με έγγραφη αίτηση, που θα αναγράφει τα 

προς συζήτηση θέματα. Οι Έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα 

σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

12.Β.3. Η  Γ.Σ.  μπορεί  να  συνεδριάζει  στις  εγκαταστάσεις  του 

Ομίλου ή σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που ανήκει ο 

΄Ομιλος ο οποίος προσφέρεται για την ομαλή διεξαγωγή της. 

12.Β.4.α. Το Δ.Σ. συντάσσει για τη Γ.Σ. έγγραφη πρόσκληση, που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση 

της Γ.Σ. περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία, ημέρα και ώρα της 

συνεδρίασης, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.), καθώς επίσης 
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και τη σύγκληση νέας Γ.Σ., για την περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία 

στην πρώτη, ακόμη και για την ίδια ημέρα. 

12.Β.4.β. Η πρόσκληση γνωστοποιείται  στα  μέλη, με ανάρτησή της 

στους χώρους του Ομίλου και ταυτόχρονη αποστολή σχετικής έγγραφης 

ή ηλεκτρονικής επιστολής προς τα μέλη τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον 

πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. και δέκα πέντε (15) 

ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί να γίνει η 

έκτακτη Γ.Σ. 

12.Β.4.γ. Τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν τα 

προς έγκριση οικονομικά στοιχεία δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γ.Σ. 

12.Β.4.δ. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση 

της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 αυτού ή, σε περίπτωση 

μη ύπαρξης 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 το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή 

του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του Ομίλου έχει δικαίωμα να 

υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

ημερών από τη δημοσίευσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 

οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το 

αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση 

που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί 

αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

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

και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -ΑΠΑΡΤΙΑ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ -ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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12.Γ.1.α. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα 

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρευρίσκεται το μισό συν ένα 

των ταμειακώς τακτοποιημένων και με δικαίωμα ψήφου μελών. 

12.Γ.1.β. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται ξανά μέσα σε 

οκτώ (8) το πολύ ημέρες από την ημερομηνία της Γ.Σ. που ματαιώθηκε, 

χωρίς να αποκλείεται η επανασύγκλησή της για την ίδια ημέρα. Η νέα Γ.Σ. 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όποιος και αν είναι ο 

αριθμός των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων και με δικαίωμα 

ψήφου μελών, με την επιφύλαξη ορισμένων θεμάτων για τα οποία 

προβλέπεται στον παρόν καταστατικό ή στο νόμο αυξημένη απαρτία. Δεν 

απαιτείται νέα προς τούτο πρόσκληση, αν το Δ.Σ. έχει συμπεριλάβει στην 

αρχική πρόσκληση σχετική πρόβλεψη.  

12.Γ.2.α.  Στη Γ.Σ. προεδρεύει ένα από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου, 

που εκλέγεται με  ψηφοφορία.  

12.Γ.2.β. Επίσης, εκλέγεται από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου ένας 

γραμματέας, που κρατεί και συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ.  

12.Γ.2.γ. Η Η.Δ. καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει και τυχόν 

θέματα που έχει ζητήσει εγγράφως το ένα δέκατο (1/10)  των ταμειακώς 

εντάξει  και με δικαίωμα ψήφου μελών.  Σε περίπτωση σύγκλησης 

έκτακτης Γ.Σ., ύστερα από σχετικό αίτημα του αναφερομένου στο άρθρο 

12 παρ. Β 2 του παρόντος αριθμού μελών, η Η.Δ. δεν επιτρέπεται να 

περιλαμβάνει άλλα θέματα, πλέον αυτών που αναγράφονται στην προς 

το Δ.Σ. αίτηση των μελών.   

12.Γ.2.δ. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία, 

με την επιφύλαξη ορισμένων θεμάτων για τα οποία προβλέπεται στο 

παρόν ή στο νόμο αυξημένη πλειοψηφία. 

12.Γ.2.ε. Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια 

βοής. Οι ψηφοφορίες στη Γ.Σ. είναι κατ΄ αρχήν  φανερές και γίνονται με 

απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει.  

12.Γ.2.στ. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές, 

σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα.  

12.Γ.2.ζ. Απόφαση σε θέμα  που δεν αναγράφεται στην Η.Δ. είναι 

άκυρη. 
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12.Δ.1. Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ομίλου 

και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το 

παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα του Ομίλου. Αποφασίζει όμως και 

για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, αρμοδιότητας άλλου οργάνου, το οποίο 

θα υπαχθεί στην κρίση της, ύστερα από απόφαση του άλλου οργάνου και 

εφόσον έχει αναγραφεί το ζήτημα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

(Η.Δ.).  

12.Δ.2. Η  Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα 

του Ομίλου,  συγκαλουμένη δε σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο άρθρο 

12.παρ.12.Β.2. του παρόντος, έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει τα 

μέλη των οργάνων αυτών, όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο και 

ουσιώδη λόγο (π.χ. βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ανικανότητά 

τους για τακτική διαχείριση, ουσιώδη παράβαση του καταστατικού και 

πρόταση μομφής). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων μελών.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

13.Α.  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

13.Α.1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε τρίτο χρόνο, έντεκα (11) 

τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.), πέντε   (5)  τακτικά   και  τρία  (3)  αναπληρωματικά μέλη για το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και τρία (3) τακτικά και δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.Ε.).  

13.Α.2. Μόνο τα μέλη του Ομίλου και όσα μέλη με δικαίωμα ψήφου 

έλαβαν τον τίτλο του επίτιμου έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν,  να 

εκλέγουν και να εκλέγονται στις Γ.Σ., εφόσον εκπλήρωσαν στον ‘Όμιλο 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και πληρούν τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις αρχαιότητας.  

13.Α.3.  Μέλος που έχει τα προσόντα για να εκλέγει  έχει δικαίωμα 

να υποβάλει υποψηφιότητα για μέλος ενός (1) και μόνο οργάνου (Δ. Σ. ή 

Π.Σ. ή  ΕΞ. Ε.). Προς το σκοπό  αυτό, οφείλει  δέκα (10) ημέρες πριν από 

τη Γ. Σ.  που θα συγκληθεί να υποβάλει προς το Δ.Σ. του Ομίλου σχετική 

αίτηση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν 



43 
 

συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο ν. 

2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην παρ. 4.Η του 

άρθρου 4 του παρόντος.  

13.Α.4. Το Δ.Σ. εξετάζει τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας των 

υποψηφίων και με απόφασή του καταρτίζει και εκτυπώνει τα 

ψηφοδέλτια πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία   συνεδρίασης  

της Γ.Σ.  

13.Α.5. Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδονται, μαζί με το αναγκαίο 

εκλογικό υλικό, στην Εφορευτική Επιτροπή. 

13.Α.6.     Το μέλος που ψηφίζει χρησιμοποιεί μόνο έντυπα ψηφοδέλτια, 

που εγκλείονται σε ιδιαίτερους φακέλους, οι οποίοι φέρουν τη σφραγίδα 

του Ομίλου. 

13.Α.7.α. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., του Π.Σ. 

και της ΕΞ.Ε. γίνεται με ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.  

13.Α.7.β. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, στην πάνω πλευρά του οποίου 

αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού, αναγράφονται χωριστά οι 

κατηγορίες των υποψηφίων. 

13.Α.7.β.1.Ι.  Με τον τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»  αναγράφονται έντεκα (11) ονόματα υποψηφίων μελών 

αυτού, από τα οποία τα μισά πρέπει  να έχουν συμπληρώσει εξαετή 

θητεία ως μέλη του Ομίλου.  

13.Α.7.β.1.ΙΙ.  Με τον τίτλο «ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» αναγράφονται πέντε (5) ονόματα 

υποψηφίων μελών αυτού, από τα οποία τα μισά πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει εξαετή θητεία ως μέλη του Ομίλου. 

13.Α.7.β.2.Ι.  Με τον τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» αναγράφονται πέντε (5) ονόματα υποψηφίων μελών 

αυτού, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν συμπληρώσει εξαετή 

θητεία ως μέλη του Ομίλου. 

13.Α.7.β.2.ΙΙ.  Με τον τίτλο «ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» αναγράφονται τρία (3) ονόματα 

υποψηφίων μελών αυτού, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει εξαετή θητεία ως μέλη του Ομίλου. 
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13.Α.7.β.3.Ι.  Με τον τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» αναγράφονται τρία (3) ονόματα υποψηφίων μελών αυτής, 

με την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν συμπληρώσει εξαετή θητεία ως 

μέλη του Ομίλου. 

13.Α.7.β.3.ΙΙ.  Με τον τίτλο «ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» αναγράφονται δύο (2) ονόματα υποψηφίων 

μελών αυτής, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουν συμπληρώσει 

εξαετή θητεία ως μέλη του Ομίλου. 

13.Α.7.γ.1. Το μέλος που ψηφίζει επιτρέπεται να βάλει μέχρι: 

13.Α.7.γ.1.Ι.     Έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή τακτικών 

μελών Δ.Σ.,  

13.Α.7.γ.1.ΙΙ.    Πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή 

αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. 

13.Α.7.γ.1.ΙΙΙ.       Πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή τακτικών 

μελών Π.Σ.  

13.Α.7.γ.1.ΙV.    Τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή 

αναπληρωματικών μελών Π.Σ.  

13.Α.7.γ.1.V.        Τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή τακτικών 

μελών ΕΞ.Ε. 

13.Α.7.γ.1.VΙ.     Δύο (2) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή 

αναπληρωματικών μελών  ΕΞ.Ε. 

13.Α.7.γ.2.       Ψηφοδέλτια που φέρουν περισσότερους σταυρούς 

θεωρούνται άκυρα ως προς τους υποψηφίους του συγκεκριμένου 

οργάνου, αλλά έγκυρα ως προς τον υπόλοιπο συνδυασμό.      

13.Α.8.α.   Ο συνδυασμός που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία 

των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγει το σύνολο των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., της ΕΞ.Ε. και του Π.Σ. 

13.Α.7.α. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ομίλου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων Προέδρων 

και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια, που είναι έντυπα, 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 
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αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα   των 

υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο Πρόεδρο 

και τους υποψήφιους συμβούλους της προτίμησής του με σταυρό που 

σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπώνυμού τους. Ο εκλογέας 

σταυροδοτεί με ένα (1) σταυρό τον υποψήφιο Πρόεδρο της προτίμησής 

του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι 

τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, 

συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν, κατά τον υπολογισμό 

των σταυρών προτίμησης, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός, σε 

κάθε περίπτωση, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η 

εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που 

συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος Πρόεδρος που, κατά την 

πρώτη ψηφοφορία, λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του 

υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους 

σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή 

περισσότερων υποψήφιων Προέδρων, ο Πρόεδρος εκλέγεται με τη 

διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8.Γ.2α. του άρθρου 8 του 

παρόντος περί της εκλογής των Αντιπροέδρου, Γενικού  Γραμματέα και 

Οικονομικού Διαχειριστή. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ 

υποψηφίων 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. 

Εκτός των 11 εκλεγομένων υποψηφίων, κατά σειρά των σταυρών 

προτίμησης, ως τακτικών μελών   (Προέδρου και  10 συμβούλων) για το 

Δ.Σ., οι επόμενοι   7 πρώτοι, κατά σειρά των σταυρών προτίμησης, 

υποψήφιοι εκλέγονται ως αναπληρωματικά  μέλη του Δ.Σ, με την 

επιφύλαξη της εφαρμογής του  ογδόου εδαφίου της παραγράφου 

αυτής, που προβλέπει ότι η θέση ή οι θέσεις των υποψηφίων 

σύμβουλων που έχει ή έχουν λάβει τους λιγότερους ψήφους 

καταλαμβάνεται στο Δ.Σ. από επιλαχόντα ή επιλαχόντες 
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προέδρους.Στην περίπτωση αυτή ο ή οι απωλέσαντες τη ή τις θέσεις 

του ή των τακτικών μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνει ή καταλαμβάνουν 

την πρώτη ή τις πρώτες ανάλογα θέσεις αναπληρωματικών μελών του 

Δ.Σ.  

13.Α.7.β.Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ομίλου διεξάγονται με 

ενιαία έντυπα ψηφοδέλτια υποψηφίων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται 

σε δυο επιμέρους τμήματα, στο καθένα από τα οποία αναγράφονται 

με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής  στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου και του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου στο κάτω μέρος αυτού. Ο εκλογέας που 

ψηφίζει επιτρέπεται να θέτει μέχρι τρείς (3) σταυρούς για την εκλογή 

μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής   και μέχρι πέντε (5) σταυρούς για 

την εκλογή μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά τη 

σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Οι 

τρεις (3) πρώτοι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται 

τακτικά μέλη αυτής και οι επόμενοι, κατά σειρά εκλογής, 

αναπληρωματικά μέλη της. Οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι για το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται τακτικά μέλη αυτού και οι επόμενοι, 

κατά σειρά εκλογής, αναπληρωματικά μέλη του. 

13.Α.8.β Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντικαθιστούν 

τα τακτικά  μέλη που εξέρχονται κατά τη  σειράς  της εκλογής τους.  

13.Β.  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΦ.Ε.) 

13.Β.1. ‘Όταν γίνονται εκλογές, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με 

ψηφοφορία τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που μπορεί να είναι 

πενταμελής ή επταμελής.   

13.Β.2. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται  από τα 

μέλη  της, εκτός εάν έχει  οριστεί για τις αρχαιρεσίες του Ομίλου 

δικαστικός αντιπρόσωπος, που λαμβάνει  αυτοδικαίως την θέση του 

προέδρου της ΕΦ. Ε. Ο ορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου για 

αρχαιρεσίες στο σωματείο γίνεται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. ή είκοσι 

(20) τουλάχιστον μελών του Ομίλου, από τον Προϊστάμενο του 

Πρωτοδικείου (Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής 

Δικαιοσύνης),  εάν κρίνει αναγκαία την παρουσία του στις αρχαιρεσίες.  
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13.Β.1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου, των λοιπών                              

μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή,  της 

οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος ως δικαστικός 

αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής  Επιτροπής και                                  

ο αναπληρωτής του ορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, 

στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αίτησης 

αυτού. Τα λοιπά δύο (2) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ισάριθμα 

αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γ.Σ., με φανερή ψηφοφορία. 

13.Β.2. Επίσης,άλλα θέματα της Γ.Σ. για τα οποία διενεργείται μυστική 

ψηφοφορία διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής,τα μέλη της οποίας εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από 

το σώμα της Γ.Σ.,με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 

13.Β.3.Η ΕΦ.Ε. διενεργεί τις εκλογές, μεριμνώντας για την τήρηση της 

τάξης και της μυστικότητας της ψηφοφορίας, κάνει τη διαλογή των 

ψήφων και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες. 

13.Β.4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για τον καθορισμό της 

σειράς εκλογής τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού 

Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής,                        

η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση. 

13.Β.5.Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της, το οποίο παραδίδεται μαζί 

με το εκλογικό υλικό στον υποψήφιο Πρόεδρο  που πλειοψήφησε                   

και εκλέχθηκε ως τακτικό μέλος Δ.Σ. και, και, σε περίπτωση ισοψηφίας 

υποψήφιων Προέδρων, στο σύμβουλο που πλειοψήφησε ως τακτικό 

μέλος Δ.Σ. 

                                                             ΑΡΘΡΟ 14 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

14.Α.1.Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου αποτελούνται από ιδιόκτητους 

χώρους, μισθούμενους-παραχωρούμενους κατά χρήση και από τα 

παραρτήματα αυτών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ομίλου. 

14.Α.2.Το δικαίωμα χρήσης του προ της κεντρικής εισόδου χώρου 

στάθμευσης έχουν μόνο τα μέλη και κατά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 



48 
 

14.Α.3.α.    Το δικαίωμα χρήσης των προβλητών από τα μέλη παρέχεται 

ύστερα από αίτησή τους, η οποία καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, 

τηρούμενο από τη Γραμματεία, και ικανοποιείται κατά σειρά 

προτεραιότητας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των προβλητών 

καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ή κανονισμό. 

14.Α.3.β. Το Δ.Σ. μπορεί να ρυθμίζει, κατά την κρίση του, την αναλογία 

συμμετοχής των μελών που χρησιμοποιούν τις προβλήτες στις δαπάνες 

λειτουργίας και συντήρησής των, σύμφωνα με τις περιστάσεις που 

επικρατούν κάθε φορά. 

14.Α.4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του κολυμβητηρίου, 

γυμναστηρίου, ξενώνων, εντευκτηρίου και λοιπών χώρων καθορίζονται 

με απόφαση του Δ.Σ. ή κανονισμό που καταρτίζει και ψηφίζει το Δ.Σ., ενώ 

αυτοί του εστιατορίου και των κυλικείων καθορίζονται από τα ιδιωτικά 

συμφωνητικά με τους αναδόχους. 

14.Α.5. Η χρήση των εγκαταστάσεων επιτρέπεται σε μη μέλη στις 

περιπτώσεις εκδηλώσεων κλπ., με απόφαση του Δ.Σ., για συγκεκριμένο 

λόγο που εξυπηρετεί τους σκοπούς του Ομίλου. 

14.Β.1. Το δικαίωμα της εισόδου στον Όμιλο και της χρήσης των 

εγκαταστάσεων αυτού έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες 

τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Όμιλο, οι αθλητές του Ομίλου 

που έχουν ενεργό αθλητική δραστηριότητα, ο/η σύζυγος του μέλους και 

τα παιδιά των μελών μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών και μόνο με την 

επίδειξη της σχετικής ταυτότητας που εκδίδει για κάθε περίπτωση ο 

Όμιλος.  

14.Β.2. Σε περίπτωση ανύπανδρου μέλους αυτό δικαιούται κάρτα 

εισόδου συνοδού μέλους. 

14.Β.3. Οι προϋποθέσεις εισόδου συγγενών, φίλων και επισκεπτών 

των μελών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου, που 

λαμβάνεται  με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 

μελών του.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
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Σύναψη δανείου μεταξύ του Ομίλου και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή 

σύμβαση, που τυχόν γίνει, είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση 

επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς τον 

‘Όμιλο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 

(άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2725/1999).  

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΙΛΟΥ 

16.Α. Ο Όμιλος μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενων Ενώσεων, 

Συνδέσμων ή Ομοσπονδιών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του. 

16.Β.1. Ο ‘Όμιλος εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των 

Αθλητικών Ομοσπονδιών ή Ενώσεων με έναν αντιπρόσωπό του, που 

πρέπει απαραιτήτως: 

16.Β.1.α. Να είναι μέλος του Ομίλου με δικαίωμα να ψηφίζει, να 

εκλέγει και να εκλέγεται 

16.Β.1.β. Να έχει συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια ως μέλος 

και  

16.Β.1.γ. Να διαμένει μόνιμα στο νομό Αττικής 

16.Β.2. Την απόφαση για την πιο πάνω εκπροσώπηση λαμβάνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και σ’ αυτή καθορίζεται και ο του 

αντιπροσώπου, που πρέπει επίσης να συγκεντρώνει τις πιο πάνω 

αναφερόμενες προϋποθέσεις. 

 

16.Β.Το σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των 

αθλητικών Ομοσπονδιών ή Ενώσεων με έναν αντιπρόσωπό του, που 

ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο 

αναπληρωτής του είναι  υποχρεωτικώς τακτικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Ο 

αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει  και ψηφίζει στις Γενικές 
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Συνελεύσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών ή Ενώσεων αυτοπροσώπως, 

απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 

16.Β.3. Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος παραιτηθεί ή υπάρξει 

κάποιος σοβαρός λόγος, αυτός αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή 

του, εκτός εάν το Δ.Σ. ορίσει νέους αντιπροσώπους. 

16.Β.4.    Διορισμός αντιπροσώπου του Ομίλου σε υπερκείμενη 

Ένωση ή Ομοσπονδία με άλλο τρόπο εκτός από τον πιο πάνω 

απαγορεύεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΒΙΒΛΙΑ 

Ο Όμιλος τηρεί τα πιο κάτω βιβλία ή τα εξομοιούμενα προς αυτά 

θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα και όσα άλλα προβλέπονται από τις 

σχετικές κείμενες διατάξεις των νόμων και θεωρεί αυτά στα  όργανα της 

αρμόδιας Αρχής. 

17.Α.    Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα: 

17.Α.1.  Βιβλίο Μητρώου: Σ’  αυτό  γράφονται   με   αύξοντα  αριθμό 

το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός  δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, το 

τηλέφωνο,  η       ημερομηνία  εγγραφής  και  διαγραφής κάθε μέλους. 

17.Α.2.   Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

17.Α.3.  Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

17.Α.4.   Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων. 

17.Β.            Με ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή: 

17.Β.1.  Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων,  όπου  καταχωρούνται  κατά 

χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 

17.Β.2.  Βιβλίο Περιουσίας,  όπου  καταγράφονται  όλα  τα κινητά  

και ακίνητα     περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. 
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17.Β.3.   Βιβλίο Μητρώου Αθλητών (με ευθύνη του Γ. Α. Α. 

Τμημάτων). 

17.Γ.Ακόμη:  

17.Γ.1.Βιβλίο   Πρακτικών   του  Πειθαρχικού Συμβουλίου,   όπου   

καταχωρούνται οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

17.Γ.2.Βιβλίο Πρακτικών  Εξελεγκτικής Επιτροπής, στο οποίο 

καταχωρούνται και οι ετήσιες εκθέσεις επί των οικονομικών του Ομίλου. 

  

ΑΡΘΡΟ 18 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

18.Α. Ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

των άρθρων του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα σωματεία, καθώς 

και στις διατάξεις των σχετικών με τον αθλητισμό και τα σωματεία νόμων 

που ισχύουν κάθε φορά. Προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν με 

αναφορά σε συγκεκριμένες διατάξεις των αθλητικών ή άλλων νόμων 

εφαρμόζονται,  εφόσον ισχύουν. Αν τροποποιηθούν, οι σχετικές 

προβλέψεις εφαρμόζονται αυτοδικαίως και χωρίς ανάγκη τροποποίησης 

του παρόντος. Αν  καταργηθούν, θεωρούνται μη γεγραμμένες 

18.Β. Η τήρηση Αρχείων και Στοιχείων των μελών του Ομίλου υπόκειται 

στις διατάξεις των νόμων περί «Τηρήσεως Αρχείων Προσωπικών 

Δεδομένων». 

18.Γ. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό 

ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι ισχύουσες 

διατάξεις των κείμενων νόμων. 

18.Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει Εσωτερικούς 

Κανονισμούς για την κανονική λειτουργία των αθλητικών τμημάτων, των 

γυμναστηρίων, ασκητηρίων, εντευκτηρίων, εγκαταστάσεων κλπ. του 

Ομίλου. Οι πιο πάνω Εσωτερικοί Κανονισμοί δεν μπορούν να 

τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
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19.Α. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση τροποποίησης 

του καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (½) 

τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών και η 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.  

19.Β. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση διάλυσης του 

Ομίλου, απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των 

μελών του Ομίλου και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των 

παρόντων μελών της Γ.Σ.  

19.Γ. Σε περίπτωση που διαλυθεί ο ‘Όμιλος, όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία του, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, για εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών (άρθρο 7 παρ. 10 του 

ν. 2725/1999). 

19.Δ. Ο Όμιλος μπορεί να συγχωνεύεται με άλλο ή με άλλα αθλητικά 

σωματεία ή με τμήματα άλλων αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2725/1999, εφόσον διατηρείται σε όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις ή επωνυμία του. Ειδικότερα για τη συγχώνευση 

αθλητικών τμημάτων άλλου ή άλλων σωματείων (συγχώνευση μέσω 

απορρόφησης), απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. του Ομίλου και όχι 

τροποποίηση του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

20.Α. Όσα  μέλη είχαν συμπληρώσει 30ετία πριν από την ψήφιση του 

παρόντος καταστατικού και κατέβαλλαν το μισό (½) της συνδρομής 

συνεχίζουν να καταβάλλουν το ίδιο ποσό συνδρομής, ανεξάρτητα από τη 

συμπλήρωση του 70ού τους έτους. 

20.Β. Οι αθλητές που έχουν πετύχει τις διακρίσεις του άρθρου 4Δ3γ  και 

οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως μέλη στον ‘Όμιλο μέχρι 21/7/1989 

απαλλάσσονται εφ’ όρου ζωής από την καταβολή της  ετήσιας 

συνδρομής. 

 

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι (20) άρθρα, ύστερα από 

τις τροποποιήσεις που έγιναν σε άρθρα αυτού, προκειμένου να 
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προσαρμοστεί στις διατάξεις τoυ ν.4726/2020, που 

τροποποίησαν διατάξεις του ν. 2725/1999, εγκρίθηκε σήμερα 

8/5/2022 από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ναυτικού Ομίλου 

Βουλιαγμένης. Το καταστατικό θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από 

την εγγραφή των τροποποιήσεών του στο Βιβλίο Σωματείων του 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε την Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου του σωματείου  και τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, ο 

οποίος θα μεριμνήσει για την έγκριση του Καταστατικού στο 

δικαστήριο, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε 

συμπλήρωση ή διόρθωση διάταξης άρθρου του Καταστατικού που 

τυχόν θα είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα 

υποδειχθεί από τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού 

Δικαστή. 

 

 

 

 

 


