ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ» ιδρύθηκε το έτος 1895 από τους Αλέξανδρο
Αγέλαστο, Αντώνιο Αλμείδα, Εμμανουήλ Αντωνιάδη, Ιωάννη Βασιλόπουλο, Αλέξανδρο
Βούρο, Πύρρο Καραπάνο, Ιωάννη Καυτατζόγλου, Θρασύβουλο Μάνο, Κων/νο Μαύρο,
Αλέξανδρο Μαύρο, Αλέξανδρο Μερκάτη, Μιλτιάδη Νεγρεπόντη και Νικόλαο Ροΐδη. Έκτοτε
λειτουργεί μέχρι σήμερα νόμιμα ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με την ίδια ως παραπάνω
επωνυμία και έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
1.- Σκοποί του Ομίλου:
α.- Η διάδοση και προαγωγή του αθλήματος της αντισφαίρισης ως και των αθλημάτων της
τοιχοσφαίρισης και του αγωνιστικού μπριτζ.
β.- Η ενίσχυση κάθε προσπάθειας που τείνει στην ανύψωση του επιπέδου των παραπάνω
αναφερομένων αθλημάτων.
γ.- Η συστηματική βελτίωση των δυνατοτήτων των αθλητών του, για ενίσχυσή τους για να
συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες.
δ.- Η διάδοση της σωματικής αγωγής.
ε.- Η άθληση και ψυχαγωγία των μελών του.
2.- Μέσα πραγμάτωσης:
α.- Η σύσταση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων.
β.- Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών ασκητηρίων, εντευκτηρίων και συναφών χώρων και
εγκαταστάσεων που θεωρούνται αναγκαίοι για την κατάλληλη προετοιμασία των αθλητών του
ως και για την άρτια οργάνωση και τέλεση των αθλημάτων.
γ.- Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, που τελούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ.- Η οργάνωση και τέλεση αθλητικών ημερίδων στις οποίες, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,
μπορούν να μετέχουν και άλλα σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με τον
΄Όμιλο σκοπούς.
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ε.- Η ενεργός συμμετοχή στις υπερκείμενες εθνικές και διεθνείς αθλητικές οργανώσεις που
επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1.- Σε κάθε έννομη σχέση του και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή αθλητικής Αρχής ως
και κατά τις συναλλαγές με τους ιδιώτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), ο Όμιλος εκπροσωπείται
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
2.- Εξαιρετικά για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες και ειδικότερα για τις καταθέσεις και
αναλήψεις χρημάτων, τον Όμιλο εκπροσωπεί ο Ταμίας – Σύμβουλος του Ομίλου.
3.- Στην περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω κωλύονται, τον μεν Πρόεδρο αντικαθιστά ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., τον δε Ταμία ένας Σύμβουλος τον οποίο ορίζει το Δ.Σ..
4.- Η εκπροσώπηση του Ομίλου στις εθνικές υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις γίνεται από
τακτικό μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ., μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο
αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Δ.Σ., με δικαίωμα
να εκλέγουν και να εκλέγονται. Η εκπροσώπηση του Ομίλου στις διεθνείς υπερκείμενες
οργανώσεις γίνεται από μέλος / μέλη, που ορίζεται / ορίζονται από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ
1.- Ο Όμιλος έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού. Στην περιφέρεια της σφραγίδας και ανάμεσα
σε δύο κύκλους αναγράφεται η επωνυμία του Ομίλου «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΩΝ». Στο κέντρο της σφραγίδας και ανάμεσα επίσης σε δύο κύκλους, απεικονίζεται
σύμπλεγμα δύο κεφαλαίων «Α».
2.- Έμβλημα του Ομίλου ορίζεται η απεικόνιση συμπλέγματος δύο κεφαλαίων «Α» μέσα σε
κύκλο.
3.- Διακριτικά χρώματα του Ομίλου ορίζονται το βαθύ και το ανοικτό μπλε.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
1.- Οι τακτικές κατ’ έτος συνδρομές των μελών.
2.- Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών.
3.- Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
4.- Δωρεές και κληροδοσίες.
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5.- Επιχορηγήσεις από Υπουργεία, Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Αθλητικές
Ενώσεις και Σωματεία.
6.- Οι κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων.
7.- Τα τυχόν έσοδα από τις κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις του Ομίλου.
8.- Οι εισπράξεις από την προσφορά υπηρεσιών εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί
ο Όμιλος σε μη μέλη του.
9.- Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Ομίλου ως και από την οργάνωση και
τέλεση αθλητικών ημερίδων.
10.- Τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τον
όρο ότι δεν θα γίνεται παραχώρηση της χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των
λοιπών διακριτικών στοιχείων του Ομίλου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική
εκμετάλλευση.
11.- Οι εισπράξεις από την «συμμετοχή» τρίτων στα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΒΙΒΛΙΑ
1.- Ο Όμιλος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία:
α.- Μητρώου μελών.
β.- Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ..
γ.- Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ..
δ.- Εσόδων – Εξόδων.
ε.- Περιουσιακών στοιχείων.
στ.- Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
ζ.- Εκείνα που ορίζει το Δ.Σ..
2.- Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από άλλη
εξουσιοδοτημένη αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.- Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος πρέπει :
α.- Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.
β.- Να μην εμπίπτει στα κωλύματα ή τους περιορισμούς που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και ειδικότερα ο νόμος περί αθλητικών σωματείων.
γ.- Να μην είναι αθλητής ή αν διατέλεσε αθλητής να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος
μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας
είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την
έγκρισή της.
Κατ’ εξαίρεση αθλητές της αντισφαίρισης και τοιχοσφαίρισης δύνανται να εγγράφοντα ως μέλη
του Ομίλου και να συμμετέχουν στο Δ.Σ. και σε άλλα καταστατικά του όργανα, εφόσον έχουν
συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου
υπάγονται και αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ, εφόσον είναι ενήλικες.
δ.- Να μη συνδέεται με τον Όμιλο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ούτε να τον συνέδεε τέτοια
σχέση πριν από ένα (1) έτος.
ε.- Να μην έχει ένα από τα κωλύματα ή περιορισμούς που διαλαμβάνονται στις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 2725/1999.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.- Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό μέλος πρέπει:
α.- Να υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ του Ομίλου, στην οποία μεταξύ των άλλων να δηλώνει
ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και τους περιορισμούς του άρθρου 8 του παρόντος
Καταστατικού, όπως λεπτομερέστερα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του ισχύοντος Καταστατικού.
β.- Να προτείνεται εγγράφως από δυο τακτικά μέλη.
γ.- Η αίτηση να εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη από
τον Πρόεδρο αυτού.
δ.- Μετά την έγκριση της εγγραφής να εκπληρώσει όλες τις οικονομικές προς το Όμιλο
υποχρεώσεις του, μέσα στην προθεσμία που του ορίζει του Διοικητικό Συμβούλιο.
2.- Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο όπως μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, αφότου υποβλήθηκε η
αίτηση, να αποφανθεί με αιτιολογημένη απόφασή του για την έγκριση ή την απόρριψή της.
3.- Στην περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ. δεν αποφανθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία,
τότε:
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α.- Η έγκριση εγγραφής θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί αυτοδίκαια.
β.- Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να λογοδοτήσουν στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. για τους λόγους
που συνέτρεξαν και δεν αποφάνθηκαν για την αίτηση.
ΑΡΘΡΟ 10
TIMHTIKEΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
1.- Με απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του άρθρου 27, παρ. 11 του
παρόντος Καταστατικού, απονέμονται βραβεία, έπαινοι και γενικά κάθε κατά την κρίση του
ηθική διάκριση σε μέλη του Ομίλου, για την προσφορά τους στην εξυπηρέτηση και προαγωγή
των σκοπών του Ομίλου. Τα κατά τον τρόπο αυτό διακριθέντα μέλη εξακολουθούν να
διατηρούν τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις απέναντι στον Όμιλο που είχαν πριν τη

διάκρισή τους.
2.- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με απόφαση του Δ.Σ., ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη άτομα
τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο ή τον αθλητισμό ως και άτομα
τα οποία αποδεδειγμένα έχουν συμβάλλει ηθικά ή οικονομικά στην προαγωγή και επιτυχία
των σκοπών του Ομίλου.
3.- Τα επίτιμα μέλη:
α.- Μετέχουν στις εργασίες των Γ.Σ. με δικαίωμα γνώμης.
β.- Στερούνται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του Ομίλου.
γ.- Δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ή οποιαδήποτε άλλη τακτική ή
έκτακτη εισφορά στον Όμιλο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΙΚΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΕΣ
1.- Άτομα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να εγγραφούν
στον Όμιλο ως παίκτες, ύστερα από πρόταση δύο μελών.
2.- Οι παίκτες καταβάλλουν συνδρομή, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. και έχουν
δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ομίλου και να λαμβάνουν ιδιαίτερα
μαθήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.
3.- Στα πλαίσια των προσπαθειών του για την προαγωγή των αθλημάτων που προάγει ο
Όμιλος, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί «φυτώρια» αθλητών , με σκοπό την επιλογή
των ατόμων που παρουσιάζουν δυνατότητες εξέλιξης και ένταξης στις αγωνιστικές ομάδες
του.
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4.- Οι αθλητές των ομάδων ασκούνται και αγωνίζονται υπό την επίβλεψη προπονητών, τους
οποίους προσλαμβάνει ο Όμιλος. Τα μέλη των ομάδων συμμετέχουν στα έξοδα λειτουργίας
τους κατά ποσοστό οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.- Όσα από τα άτομα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο συνεχίσουν και μετά την
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους να αγωνίζονται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ή
σε διεθνείς οργανώσεις και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητή, διατηρούν την ιδιότητα του αθλητή.
Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1.γ του άρθρου 8 του παρόντος,
όσοι αθλητές διακόπτουν την αγωνιστική δραστηριότητά τους μπορεί να γίνουν μέλη του
Ομίλου, εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο
αθλητικό αγώνα, που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την
έγκρισή της, δίχως να καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής.
6.- Η ιδιότητα του αθλητή του Ομίλου σε καμία περίπτωση δεν προσδίδει και την ιδιότητα του
μέλους ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα τακτικά μέλη. Ο αθλητής μετέχει
ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου ως και στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου, όχι όμως
και ψήφου.
7.- Αθλητές της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης και του αγωνιστικού μπρίτζ, οι οποίοι έχουν
καταλάβει την πρώτη έως την όγδοη θέση σε ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, την πρώτη έως και τρίτη θέση σε μεσογειακούς, βαλκανικούς
ή πανελλήνιους αγώνες, εγγράφονται στον Όμιλο, ύστερα από αίτησή τους, χωρίς να
απαιτείται πρόταση από δύο τακτικά μέλη.
ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1.- Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του, ο ενδιαφερόμενος αποκτά πλήρη
δικαιώματα μέλους και μετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Ειδικότερα κάθε τακτικό μέλος:
α.- Μετέχει στις Γ.Σ., λαμβάνει το λόγο και ψηφίζει για κάθε θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία,
εφόσον περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος.
β.- Θέτει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως Προέδρου, ως Συμβούλου στο Δ.Σ., ως μέλους
της Διευρυμένης Σύνθεσης Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και ως μέλους στην Ε.Ε. και
ψηφίζει για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι
περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος.
γ.- Κάνει χρήση των ασκητηρίων, εντευκτηρίων και γενικά όλων των εγκαταστάσεων του
Ομίλου, λαμβάνει μέρος στους αγώνες του, μετέχει στις συγκεντρώσεις και στις λοιπές
εκδηλώσεις και, γενικά μετέχει σε κάθε δραστηριότητα που οργανώνει ο Όμιλος.
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2.- Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέσει σε τακτικό μέλος την εκτέλεση
συγκεκριμένων υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Το τακτικό μέλος οφείλει:
1.- Να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου.
2.- Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ..
3.- Να είναι συνεπές στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο.
4.- Να μετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Ομίλου.
5.- Να λαμβάνει μέρος στις αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις.
6.- Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια με την οποία είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και προαγωγή
των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας του Ομίλου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με την αποχώρηση ή την διαγραφή του.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
1.- Η αποχώρηση από τον Όμιλο είναι ελεύθερη για κάθε μέλος. Πραγματοποιείται με γραπτή
δήλωση προς το Δ.Σ., τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν να λήξει το οικονομικό έτος και
λαμβάνεται υπόψη από την αρχή του επόμενου της υποβολής της δήλωσης οικονομικού
έτους.
2.- Μέλος το οποίο επί δύο (2) έτη καθυστερεί να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή ή την
έκτακτη εισφορά, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει αποχωρήσει από τον Όμιλο με τη θέλησή
του.
3.- Η ενημέρωση του Βιβλίου μητρώου μελών του Ομίλου και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και ολοκληρώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής
πράξης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται στον αποχωρήσαντα με τη φροντίδα
του Γενικού Γραμματέα.
4.- Η οριζόμενη στο παρόν απόφαση για ενημέρωση του Βιβλίου μητρώου μελών του Ομίλου
λόγω αποχώρησης επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη της λήψης της συνερχόμενη Γ.Σ..
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5.- Στην περίπτωση που η αποχώρηση οφείλεται μεταξύ των άλλων και στη μη εκπλήρωση
των οικονομικών προς τον Όμιλο υποχρεώσεων, η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται
από σημείωμα του Ταμία ότι ο αιτών είναι ταμειακώς «εν τάξει» (Σε κάθε περίπτωση για την
επανεγγραφή καταβάλλεται το ήμισυ του χρηματικού ποσού που έχει οριστεί για την εγγραφή
νέου μέλους και η τρέχουσα συνδρομή).

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.- ‘Όλα τα μέλη και οι αθλητές του Ομίλου υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.
2.- Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Δ.Σ., το οποίο στην προκειμένη περίπτωση
λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο.
3.- Πριν το Δ.Σ. αποφασίσει για τη συνδρομή των λόγων πειθαρχικού ελέγχου, ορίζει από τα
μέλη του ένα Σύμβουλο ως εισηγητή, κοινοποιεί στον εγκαλούμενο τις κατηγορίες που του
προσάπτονται και τον καλεί, με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή, να υποβάλει
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών γραπτό υπόμνημα.
4.- Προκειμένου το Δ.Σ. να αποφανθεί επί των αποδιδόμενων κατηγοριών, συνέρχεται σε
ειδική συνεδρίαση και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με τη συνήθη πλειοψηφία.
5.- Εφόσον το Δ.Σ. αποφασίσει ότι οι κατηγορίες είναι βάσιμες, επιβάλλει τις παρακάτω
κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
α.- Έγγραφη παρατήρηση.
β.- Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
γ.- Αναστολή της ιδιότητας του μέλους για διάστημα μέχρι ένα (1) έτος.
δ.- Διαγραφή, στην περίπτωση, που ο ελεγχόμενος είναι αθλητής.
6.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ., με τις οποίες επιβάλλεται μία από τις παραπάνω ποινές ισχύουν
από του χρόνου λήψης τους, υποβάλλονται δε για επικύρωση στην αμέσως προσεχή Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 17
ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1.- Διαγράφονται από τον Όμιλο τα μέλη που:
α.- Έπαυσαν να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις (μη ύπαρξη κωλυμάτων και περιορισμών
του άρθρου 3 του ν. 2725/1999) του τακτικού μέλους, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν
Καταστατικό.
β.- Επιδεικνύουν ιδιαιτέρως αναξιοπρεπή συμπεριφορά ή διαγωγή, που δεν συμβιβάζεται με
την ιδιότητα του μέλους του Ομίλου.
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γ.- Δεν τηρούν, κατά σύστημα, τους όρους του παρόντος Καταστατικού ως και τις αποφάσεις
των Γ.Σ. και του Δ.Σ..
2.- Μέλος, που διαγράφηκε λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, δεν μπορεί να ζητήσει την
επανεγγραφή του, εφόσον δεν περάσουν δύο (2) έτη από το χρόνο διαγραφής του. Κατά τα
λοιπά, στην περίπτωση επανεγγραφής εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 5 του
παρόντος Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.- Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται του θέματος της διαγραφής μέλους είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα
από καταγγελία.
2.- Προκειμένου να εξεταστεί η συνδρομή των λόγων διαγραφής μέλους από τον Όμιλο, το
Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, σε κοινή συνεδρίαση με τα εννέα μέλη που έχουν εκλεγεί
από την Γενική Συνέλευση να συγκροτήσουν το Διευρυμένης Σύνθεσης

Πειθαρχικό

Συμβούλιο.
3.- Του Πειθαρχικού τούτου Συμβουλίου, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.- Το Διευρυμένης Σύνδεσης Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι
παρόντα τουλάχιστον δώδεκα (12) μέλη του. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του ορίζει από τα
μέλη του ένα Σύμβουλο ως εισηγητή, κοινοποιεί στον εγκαλούμενο τις κατηγορίες που του
προσάπτονται και τον καλεί, με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή, να υποβάλει
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών γραπτό υπόμνημα.
5.- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται ως προς την συνδρομή των λόγων διαγραφής με
μυστική, εφόσον το ίδιο αποφασίσει, ψηφοφορία και με ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του αριθμού των παρόντων μελών, ο αριθμός της οποίας (πλειοψηφίας) δεν μπορεί να
είναι μικρότερος των δέκα (10) συμβούλων.
6.- Επί των αποφάσεων περί διαγραφής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη.
7.- Η περί διαγραφής απόφαση από το Βιβλίο μητρώου μελών του Ομίλου λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος, επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη της λήψης της συνερχόμενη Γ.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
H ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 19
ΟΡΓΑΝΑ
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Τα όργανα του Ομίλου είναι :
1.- Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών.
2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
3.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
4.- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.- Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ομίλου.
2.- Στην αποκλειστική αρμοδιότητά της υπάγονται:
α.- Όσες υποθέσεις ορίζονται ρητά στο παρόν Καταστατικό.
β.- Η ανάδειξη των λοιπών οργάνων του Ομίλου.
γ.- Η εποπτεία των ενεργειών και αποφάσεων οργάνων διοίκησης του Ομίλου.
δ.- Όλες οι υποθέσεις οι οποίες δεν παραχωρούνται με ρητή διάταξη του νόμου και του
παρόντος Καταστατικού σε άλλο όργανο του Ομίλου.
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.- Η σύγκληση των τακτικών μελών σε Γ.Σ. γίνεται με την αποστολή πρόσκλησης, την οποία
υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ομίλου. Η πρόσκληση αποστέλλεται
σε όλα τα μέλη ταχυδρομικώς και με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα, δέκα (10), τουλάχιστον,
ημέρες πριν από την αναγραφόμενη σε αυτή ημερομηνία σύγκλησης.
2.- Εκτός από την κατά τα παραπάνω αποστολή, η πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων των γραφείων του Ομίλου.
3.- Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης της Γ.Σ., ως και
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4.- Σε περίπτωση κατά την οποία στην οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. δεν
επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την αμέσως επόμενη εβδομάδα, στον ίδιο
τόπο, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα, χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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ΑΠΑΡΤΙΑ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1.- Τις εργασίες κάθε Γ.Σ. διευθύνει Προεδρείο, το οποίο εκλέγεται κάθε φορά, πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης. Το Προεδρείο τούτο αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα
και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του παρόντος, από τρεις (3) εφόρους
και δύο (2) αναπληρωτές από τα παριστάμενα στην Γ.Σ. μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος. Μέχρι την
εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ., χρέη Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ..
2.- Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαπιστώνει την επίτευξη της
απαιτούμενης απαρτίας, με βάση τον κατάλογο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του
παρόντος, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών, ακολουθεί τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.
3.- Όπου, από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ορίζεται ελάχιστος αριθμός μελών
προκειμένου κατά τη Γ.Σ. να διαπιστωθεί απαρτία ή να ληφθεί απόφαση, ως τέτοιος
λαμβάνεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός του οριζόμενου ιδανικού ποσοστού των
μελών του καταλόγου της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος.
4.- Οι έφοροι και αναπληρωτές τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του
παρόντος, εποπτεύουν των ψηφοφοριών, προβαίνουν στη διαλογή των ψήφων και
καταγράφουν τα αποτελέσματα.
5.- Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συζητήσεων και αποφάσεων στο ειδικό Βιβλίο, τα οποία
υπογράφονται και επικυρώνονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου.
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Τα είδη της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1.- Η Τακτική.
2.- Η ΄Έκτακτη.
3.- Η Καταστατική.
ΑΡΘΡΟ 24
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. - Σύγκληση – Ημερήσια Διάταξη.
α.- Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται με τη φροντίδα του Δ.Σ. υποχρεωτικά μια φορά το έτος και το
αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου.
β. - Στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γ.Σ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά :
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βα.- Ανακοινώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και ενημέρωση της Γ.Σ. για τα τρέχοντα
προβλήματα του Ομίλου.
ββ.- Η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ..
βγ.- Ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός .
βδ.- Η έκθεση της Ε.Ε..
βε.- Κάθε άλλο θέμα, για το οποίο υπάρχει ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού ή αποφασίζει το Δ.Σ..
βστ.- Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για κάθε θέμα, έστω και
εάν τούτο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
2.- Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων - Ψηφοφορία.
α.- Η Τακτική Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν μετά την πάροδο 30’ λεπτών από
την καθορισμένη ώρα έναρξης των εργασιών της, είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα
μέλη που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος.
β.- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συγκεντρωθεί ο κατά τα παραπάνω αριθμός, η Γ.Σ.
αναβάλλεται και συνέρχεται αυτοδικαίως την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, την
αμέσως επομένη εβδομάδα, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση.
γ.- Κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία,
οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών του καταλόγου της παραγράφου
5 του άρθρου 29 του παρόντος.
δ.- Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν μόνο τα παρόντα
μέλη του καταλόγου της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος.
ε.- Προκειμένου για αρχαιρεσίες για εκλογή των καταστατικών οργάνων του Ομίλου,
εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 29 του παρόντος.
στ.- Προκειμένου για ψηφοφορία επί άλλων θεμάτων και εφόσον σε άλλες διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, η αποδοχή ή η απόρριψη τους γίνεται
με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική (φανερή ή μυστική) ψηφοφορία και χρειάζεται να
συγκεντρωθεί αριθμός ψήφων, ο οποίος να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) των παρόντων
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον κατάλογο της παραγράφου 5 του άρθρου
29 του παρόντος.
ζ.- Οι αποφάσεις που λαμβάνονται έγκυρα από την Γ.Σ. δεσμεύουν όλα τα μέλη του Ομίλου,
παρόντα, απόντα ή διαφωνούντα. Αποφάσεις της Γ.Σ., που λαμβάνονται κατά παράβαση των
διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες.
3.- Αντικείμενο των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι εργασίες της Τακτικής Γ.Σ. περιλαμβάνουν :
α.- Την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. και
την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη και ειδικότερα όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση
της περιουσίας του Ομίλου
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β.-Την ψήφιση του προϋπολογισμού.
γ.- Την έγκριση των δαπανών που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό και δεν ανάγονται
στις αρμοδιότητες του Δ.Σ.
δ.- Την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.
ε.- Την εκλογή του Προέδρου, των οκτώ (8) μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε..
στ.- Την εκλογή εννέα (9) μελών τα οποία μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. θα συγκροτήσουν το
Διευρυμένης Σύνδεσης Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού.
ζ.- Η επικύρωση της διαγραφής των μελών .
η.- Κάθε άλλο θέμα το οποίο έρχεται προς συζήτηση ύστερα από παραπομπή από άλλη Γ.Σ.
ή από το Δ.Σ. ή δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 25
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. - Σύγκληση:
Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται
α.- Με απόφαση του Δ.Σ., υπέρ της οποίας έχουν ψηφίσει τουλάχιστον έξι (6) Σύμβουλοι.
β.- Ύστερα από γραπτή προς το Δ.Σ. αίτηση του ενός δέκατου (1/10) του όλου αριθμού των
ταμειακώς ενήμερων μελών του Ομίλου, που έχουν συμπληρώσει έτος από την εγγραφή τους.
Στην αίτηση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται και τα θέματα, με τα οποία θα
ασχοληθεί η Έκτακτη Γ.Σ..
γ.- Η σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ. δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε
(45) ημέρες από την ημερομηνία που κατατέθηκε η σχετική αίτηση.
δ.- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις, που προβλέπονται για την Τακτική Γ.Σ..
2.- Αρμοδιότητες
Με την επιφύλαξη των ρητά καθορισμένων αρμοδιοτήτων της Τακτικής Γ.Σ., η Έκτακτη Γ.Σ.
είναι αρμόδια και αποφασίζει:
α.- Επί θεμάτων για τα οποία αρμόδια είναι η Τακτική Γ.Σ., πλην όμως η αντιμετώπισή τους
δεν επιδέχεται καθυστέρηση.
β.- Επί θεμάτων τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου, πλην όμως, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν για τον Όμιλο, κρίνεται ότι
πρέπει να αποφασίσει η Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 26
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.- Σύγκληση – Εκπροσώπηση:
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α.- Η Καταστατική Γ.Σ. συγκαλείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση
των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ως και τη διάλυση του Ομίλου ή τη συνένωσή του
με άλλα παρεμφερή σωματεία.
β.- Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. πραγματοποιείται :
βα.- Ύστερα από απόφαση της Τακτικής ή της Έκτακτης Γ.Σ..
ββ.- Με απόφαση του Δ.Σ., υπέρ της οποίας έχουν ψηφίσει τουλάχιστον επτά (7) Σύμβουλοι.
βγ.- Με γραπτή, πλήρως αιτιολογημένη και απόλυτα σαφή αίτηση προς το Δ.Σ. αριθμού
μελών, οποίος να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) εκείνου των ταμειακώς ενήμερων, που έχουν
συμπληρώσει έτος από την εγγραφή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται η
τροποποίηση ή συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού, η αίτηση πρέπει να αναφέρει τις
διατάξεις του Καταστατικού, όπως αυτές προτείνονται να ισχύσουν με την τροποποίηση ή
συμπλήρωση.
γ.- Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από εξήντα (60)
ημέρες, από τότε που κατά τα παραπάνω πάρθηκε η σχετική απόφαση ή υποβλήθηκε η
σχετική αίτηση.
2.- Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων
α.- Η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα είναι
παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των μελών του καταλόγου της παραγράφου 5 του
άρθρου 29 του παρόντος.
β.- Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η παραπάνω ειδική απαρτία, η Γ.Σ.
συνέρχεται αυτοδικαίως, και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης την αμέσως επόμενη
εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν
Καταστατικό, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν το
ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού των μελών του καταλόγου της παραγράφου 5 του άρθρου 29
του παρόντος.
γ.- Εάν κατά τη νέα αυτή σύγκληση δεν επιτευχθεί η μειωμένη απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται, τα
δε θέματα που είχαν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να επανέλθουν πριν
από την πάροδο ενός έτους.
δ.- Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και εφόσον
συγκεντρώνουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των παρόντων μελών του καταλόγου της
παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος.
ε.- Οι εργασίες της Καταστατικής Γ.Σ. μπορεί να συμπέσουν με τις εργασίες της Τακτικής ή
της Έκτακτης Γ.Σ..
στ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί Γ.Σ. ως και οι ειδικές, κατά
περίπτωση, διατάξεις περί Τακτικών και Εκτάκτων Γ.Σ..
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 27
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτός από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού,
στην δικαιοδοσία του Δ.Σ. υπάγονται:
1.- H κατάρτιση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 47 του παρόντος Καταστατικού.
2.- Η προώθηση των σκοπών του Ομίλου και η παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων
του νόμου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού ως και η υλοποίηση των
αποφάσεων των Γ.Σ..
3.- Η σύγκληση των Γ.Σ. και η επιλογή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
4.- Η κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους ως
και του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, τους
οποίους υποβάλει στην Τακτική Γ.Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
5.- Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Ομίλου.
6.- Η εκτέλεση κάθε προγραμματισμένης δαπάνης και η λήψη αποφάσεων για τις έκτακτες
δαπάνες, η εκτέλεση των οποίων υπαγορεύεται από τις καταστάσεις και εξυπηρετεί τους
σκοπούς του Ομίλου .
7.- Η σύναψη κάθε δικαιοπραξίας, με την οποία εξυπηρετείται το συμφέρον του Ομίλου.
8.- Η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, εισφορών, επιχορηγήσεων και γενικά
κάθε οικονομικής ενίσχυσης προς το Όμιλο.
9.- Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
10.- Ο καθορισμός της ετήσιας συνδρομής ως και του δικαιώματος εγγραφής των μελών.
11.- Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών, η έγκριση της εγγραφής τακτικών

μελών,

η

αναγόρευση των δωρητών και η διαγραφή μελών από το Βιβλίο μητρώου των μελών.
12.- Η απονομή βραβείων, επαίνων, και γενικά κάθε κατά την κρίση του ηθικής διάκρισης σε
πρόσωπα, τα οποία συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Ομίλου.
13.- Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και η επιβολή κυρώσεων στα μέλη του Ομίλου.
14.- Η πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού του Ομίλου, και ο καθορισμός
των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και των αμοιβών αυτού.
15.- Ο διορισμός εκπροσώπων του Ομίλου σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχει κώλυμα
στο πρόσωπο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
16.- Η χάραξη των γενικών πλαισίων μέσα στα οποία πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι
αντιπρόσωποι του Ομίλου στις υπερκείμενες οργανώσεις.

15

17.- Η άμεση αντιμετώπιση κάθε άλλης υπόθεσης έστω και αν δεν αναφέρεται παραπάνω,
εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς και το συμφέρον του Ομίλου και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ούτε έρχεται
σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 28
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΘΗΤΕΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ
1.- Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και οκτώ (8) Συμβούλους, οι οποίοι
προέρχονται από τα μέλη του Ομίλου, τα οποία έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2.- Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
3.- Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον εκλεγέντα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος, Πρόεδρο,
τον

Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, που εκλέγονται σύμφωνα με την

παράγραφο 8 του άρθρου 29 του παρόντος και πέντε (5) Συμβούλους.
4.- Το αξίωμα του Συμβούλου είναι τιμητικό και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε χρηματική
αμοιβή για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
5.- Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης διάταξης, όταν οι Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός του
τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Όμιλο,
καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
ΑΡΘΡΟ 29
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.- Η ανάδειξη του Προέδρου του Δ.Σ. και των μελών του Δ.Σ.

γίνεται με αρχαιρεσίες

(εκλογές), οι οποίες διεξάγονται κάθε δύο (2) έτη κατά τις εργασίες της Τακτικής Γ.Σ..
2.- Έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι εκλόγιμα κατά τις αρχαιρεσίες τα μέλη του Ομίλου τα
οποία είναι ταμειακώς ενήμερα και έχουν συμπληρώσει έτος από την εγγραφή τους, εφόσον
υποβάλλουν εγγράφως στο Δ.Σ. την για το σκοπό αυτό υποψηφιότητά τους τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση. Την προηγούμενη ημέρα της
συνέλευσης το Δ.Σ. αναρτά στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τους
υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου και αυτό των Συμβούλων, καθώς και των μελών της
Ε.Ε. και της Διευρυμένης Σύνθεσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
4.- Στη Γενική Συνέλευση του Ομίλου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα
τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του Ομίλου, που πληρούν
την προϋπόθεση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2725/1999, είναι ταμειακώς ενήμερα
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και περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Τα λοιπά μέλη
έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε
μέλος συμμετέχει στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η δια
πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.
5.- Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ. το Δ.Σ. του Ομίλου
καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η
δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την ανάρτησή του στον πίνακα
ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα
προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του Ομίλου. Για την
παραπάνω ανάρτηση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο Όμιλος διατηρεί ιστότοπο, 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
Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημέρων από τη δημοσίευσή του. Το Δ.Σ.
αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως
και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. 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 Γ.Σ. δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το
αργότερο έως και την προηγούμενη μέρα της διεξαγωγής της.
6.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Ομίλου, διεξάγονται
ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος,
ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής
του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Όμιλος,
κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και
ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γ.Σ..
7.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Ομίλου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια
υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους
τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου,
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο
δεύτερο τμήμα αναγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των
υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους
συμβούλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του
ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο
της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους 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,
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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 Δ.Σ.,
καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους
λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
υποψηφίων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. 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. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την τελική κατάταξη των τριών
(3) αναπληρωματικών συμβούλων.
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.
8.- Ως εκλεγέντες για το αξίωμα του Συμβούλου και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, αναφορικά με την εκλογή υποψηφίου προέδρου ως
συμβούλου, θεωρούνται με τη σειρά κατάταξης οι πρώτοι οκτώ (8).
9.- Οι κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης επόμενοι τρεις (3) εκλέγονται ως
αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.
10.- Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του
Ομίλου (της Ε.Ε. και της Διευρυμένης Σύνθεσης Πειθαρχικού Συμβουλίου) εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, για την ανάδειξη των μελών της Ε.Ε.
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Για την ανάδειξη των μελών της Διευρυμένης Σύνθεσης Πειθαρχικού
Συμβουλίου συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο και ο εκλογέας ψηφίζει τα μέλη της προτίμησής
του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους και δικαιούται να
σταυροδοτήσει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους. Η εκλογή γίνεται με τη σειρά των σταυρών
προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι.
11.- Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία,
από το σύνολο των εκλεγέντων Συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται
με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του Προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου,
παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος
Πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, αφού
προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών
προτίμησης, Σύμβουλο.
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12.- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. του Ομίλου δεν εξαντλήσει τη θητεία
για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της
θητείας του προηγούμενου.
13.- Σε περίπτωση που οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των καταστατικών οργάνων του Ομίλου
διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών νόμων και των
σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 30
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μέλος του Ομίλου κωλύεται να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος του Δ.Σ. ή για μέλος του
Δ.Σ. ή για μέλος της Διευρυμένης Σύνθεσης Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Ε.Ε., ούτε το όνομά
του περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του μία από τις
παρακάτω καταστάσεις (κωλύματα):
1.- Είναι έμπορος αθλητικών ειδών, μέτοχος, εταίρος, διαχειριστής ή μέλος του Δ.Σ. αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την
εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.
2.- Θέτει υποψηφιότητα ως υποψήφιος για θέση Συμβούλου, παρόλο ότι στο πρόσωπό του
συντρέχει η απαγόρευση της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού.
3.- Υφίσταται για το μέλος κώλυμα ή περιορισμός του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.
ΑΡΘΡΟ 31
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από της ημέρας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι εκλεγέντες Σύμβουλοι, συνέρχονται σε συνεδρίαση με τη φροντίδα
του εκλεγέντος Προέδρου του Δ.Σ..
2.- Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης αυτής είναι η «συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα».
3.- Κατά τη συνεδρίαση οι Σύμβουλοι εκλέγουν, με μυστική και ξεχωριστή για κάθε αξίωμα
ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 29 του παρόντος, αυτούς που θα
καταλάβουν τα αξιώματα του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
4.- Συγκέντρωση δύο αξιωμάτων στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν επιτρέπεται.
5.- Η χρονική διάρκεια (θητεία) των αξιωμάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ..
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6.- Κενές θέσεις Συμβούλων, που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία, συμπληρώνονται
από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά της επιτυχίας τους και με βάση την κατάταξή τους
που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
7.- Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των Συμβούλων, συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου του Δ.Σ. για οποιαδήποτε αιτία αποβεί μικρότερος των έξι (6), τότε:
α.- Προκηρύσσονται πρόωρες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Δ.Σ. καθώς
και νέων μελών Δ.Σ., συγκαλουμένης για το σκοπό αυτό Έκτακτης Γ.Σ..
β.- Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και το νέο Δ.Σ. εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με
το υπόλοιπο τη θητείας του προηγούμενου.
ΑΡΘΡΟ 32
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει στα γραφεία του Ομίλου τακτικά μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν
κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον Σύμβουλοι με γραπτή αίτησή
τους. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως και τους
λόγους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την συζήτησή τους κατά την τακτική συνεδρίαση.
2.- Η πρόσκληση για συνεδρίαση είναι γραπτή, αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, περιλαμβάνει την ημέρα και ώρα
σύγκλησής της, αποστέλλεται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα σε όλους τους
Συμβούλους τρεις (3) ημέρες της οριζόμενης ημερομηνίας και αναρτάται στα γραφεία του
Ομίλου.
3.- Κατά τις έκτακτες συνεδριάσεις η πρόσκληση των Συμβούλων μπορεί να γίνει και από
τηλεφώνου.
4.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την ώρα της συνεδρίασης είναι παρόντες πέντε
(5) τουλάχιστον Σύμβουλοι.
5.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ., εφόσον σε άλλη διάταξη του παρόντος Καταστατικού δεν ορίζεται
διαφορετικά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος της συνεδρίασης. Στην οριακή
περίπτωση της απαρτίας με πέντε (5) μέλη, οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα, δηλαδή με
τη σύμφωνη ψήφο και των πέντε (5) παρόντων μελών.
6.- Οι Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
7.- Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση.
8.- Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο επί προσωπικών θεμάτων ή στην περίπτωση που ζητηθεί
από τον Πρόεδρο ή τρεις Συμβούλους.
9.- Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν και τα μέλη του Ομίλου, τα οποία
λαμβάνουν το λόγο μόνο όταν τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο.
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ΑΡΘΡΟ 33
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1.- Δεν επιτρέπεται στο Δ.Σ. του Ομίλου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με οικονομικό αντάλλαγμα, με
Συμβούλους - μέλη του, ως και με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς, τα αδέλφια τους ή με
νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχουν αυτοί ή τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
2.- Η παράβαση της προηγούμενης διάταξης, πέραν της ακυρότητάς της, ως στερουμένου του
Δ.Σ. ρητά της εκπροσώπησης του Ομίλου, επιφέρει, μεταξύ των άλλων, την έκπτωση του
Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. τα οποία αποφάσισαν και γενικά έλαβαν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο μέρος στη σχετική σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., οι Σύμβουλοι, τα μέλη της Διευρυμένης Σύνθεσης Πειθαρχικού
Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη της Ε.Ε. εκπίπτουν από το αξίωμα τους και από την ιδιότητα
τους ως μελών του Δ.Σ., και εξέρχονται αυτοδικαίως από αυτό, εφόσον:
α.- Απωλέσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του μέλους του Ομίλου.
β.- Επήλθαν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα και / ή οι περιορισμοί που ορίζονται στο άρθρο
8 του παρόντος Καταστατικού και / ή προβλέπονται από ισχύουσα νομοθετική διάταξη.
γ.- Αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες των άρθρων 30 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του παρόντος
Καταστατικού.
δ.- Απουσιάζουν επί τέσσερες (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή επί δέκα (10) μη συνεχόμενες
συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέσα σε ένα έτος.
ε.- Μετέχουν ή αναλαμβάνουν καθήκοντα σε διοίκηση αθλητικού σωματείου, το οποίο
επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με τον Όμιλο.
στ.- Αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών προς τον Όμιλο με οικονομικό αντάλλαγμα.
2.- Σε όλες τις στο παρόν άρθρο αναφερόμενες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του εισάγει υποχρεωτικά την υπόθεση στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης για
έκπτωση, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και κινεί υποχρεωτικά τη διαδικασία
αντικατάστασης του Συμβούλου που εκπίπτει του αξιώματός του.
ΑΡΘΡΟ 35
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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1.- Η εκπροσώπηση του Ομίλου σε κάθε έννομη σχέση ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής,
Αθλητικής η άλλης Αρχής, ως και κατά τις συναλλαγές με ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
2.- Η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για τις αποφάσεις του Δ.Σ. επί των αιτήσεων εγγραφής
νέων μελών, διαγραφής από τα μητρώα των μελών και έκπτωσης από το αξίωμα του
Συμβούλου.
3.- Η σύγκληση και διεύθυνση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και η κατάρτιση της ημερήσιας
διάταξης.
4.- Η φροντίδα για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού, ως και των
αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ..
5.- Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου όλων των υπηρεσιών και τμημάτων του Ομίλου και η
σχετική ενημέρωση του Δ.Σ..
6.- Η φροντίδα για την πληρωμή των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό δαπανών, ως
και των δαπανών εκείνων που έχει αποφασίσει το Δ.Σ..
7.- Η είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.
8.- Η θεώρηση με τον Γενικό Γραμματέα των Βιβλίων του Ομίλου.
9.- Η άσκηση των αρμοδιοτήτων οι οποίες προβλέπονται από άλλες διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 36
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.- Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά
να ανταποκριθεί στο έργο του.
2.- Σε περίπτωση κατά την οποία και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα
προεδρεύοντος

ασκεί ο Σύμβουλος, ο οποίος κατά τις αρχαιρεσίες συγκέντρωσε τις

περισσότερες ψήφους προτίμησης.
ΑΡΘΡΟ 37
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.- Η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ομίλου και η επ’ αυτών ενημέρωση
του Προέδρου.
2.- Η φροντίδα για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ..
3.- Η εποπτεία της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Ομίλου.
4.- Η φύλαξη της σφραγίδας και του αρχείου του Ομίλου.
5.- Η τήρηση του Βιβλίου Μητρώου Μελών του Ομίλου.
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6.- Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ..
7.- Η φύλαξη των Βιβλίων των Πρακτικών των συνεδριάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ..
8.- Η διαχείριση της αλληλογραφίας.
9.- Η προσυπογραφή με τον Πρόεδρο των πρακτικών και των εγγράφων.
10.- Η θεώρηση με τον Πρόεδρο όλων των Βιβλίων που τηρεί ο Όμιλος.
11.- Όταν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο οριζόμενος από
το Δ.Σ. Σύμβουλος.
ΑΡΘΡΟ 38
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ Δ.Σ.
1.- Η φροντίδα για την φύλαξη της χρηματικής και λοιπής περιουσίας του Ομίλου.
2.- Η είσπραξη των συνδρομών και των λοιπών εισφορών των μελών.
3.- Η είσπραξη οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού.
4.- Η ευθύνη για την έκδοση των παραστατικών εγγράφων που υπαγορεύονται από το νόμο
ή και ορίζονται από το Δ.Σ. κατά την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.
5.- Οι πληρωμές με εντάλματα, τα οποία πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προέδρου.
6.- Η τήρηση των Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων και Περιουσιακών Στοιχείων.
7.- Η ανά τρίμηνο υποβολή στο Δ.Σ. έκθεσης επί της οικονομικής διαχείρισης και της καθαρής
οικονομικής θέσης του Ομίλου, μετά συνοπτικού πίνακα των εσόδων - εξόδων.
8.- Οι καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων του Ομίλου σε και από Τράπεζες, που λειτουργούν
στην Ελλάδα και έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ..
9.- Η σύνταξη κάθε έτος και μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου, του οικονομικού
απολογισμού και του προϋπολογισμού, τους οποίους το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να
υποβάλλει στη Γ.Σ..
10.- Η φύλαξη στο γραφεία του Ομίλου των χρηματικών ποσών τα οποία το Δ.Σ. κρίνει
αναγκαία για την αντιμετώπιση των τρεχουσών οικονομικών αναγκών Ομίλου.
11.- Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Δ.Σ.
Σύμβουλος.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 39
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.- Η Ε.Ε. είναι το όργανο, το οποίο ελέγχει τις οικονομικές υποθέσεις και τις διαχειριστικές
πράξεις, τις οποίες αναλαμβάνουν και εκτελούν τα όργανα του Ομίλου.
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2.- Η Ε.Ε. συνεπικουρείται, όταν οι περιστάσεις το υπαγορεύουν, από θεσμοθετημένα όργανα
οικονομικού ελέγχου.
3.- Κάθε όργανο του Ομίλου, το οποίο ασχολείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με κάθε είδους
διαχείριση της περιουσίας του Ομίλου, είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση της Ε.Ε. προς
έλεγχο οποιοδήποτε στοιχείο του ζητηθεί
4.- Η Ε.Ε. υποβάλλει υποχρεωτικά έκθεση σε κάθε Τακτική Γ.Σ. για θέματα οικονομικού
απολογισμού και προϋπολογισμού και γενικά διαχείρισης της περιουσίας του Ομίλου.
5.- Η Γ.Σ. δεν αποφασίζει έγκυρα για τον ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο του Δ.Σ. εάν δεν της
υποβληθεί, κατά τα παραπάνω, η σχετική έκθεση της Ε.Ε..
6.- Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κοινοποιήσει την έκθεση της στα μέλη,
οποτεδήποτε θεωρεί ότι κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Ομίλου.
7.- Ειδικότερα, και μεταξύ των άλλων, η Ε.Ε. έχει υποχρέωση και δικαίωμα:
α.- Να ζητεί και λαμβάνει προς έλεγχο τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό,
τους εν γένει οικονομικούς λογαριασμούς, ως και κάθε είδος παραστατικού εγγράφου, βάσει
του οποίου τεκμηριώνεται οποιαδήποτε οικονομική εγγραφή στα Βιβλία του Ομίλου.
β.- Να ενημερώνεται επί των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ως και επί της
αλληλογραφίας του αρχείου και λοιπών εγγράφων του Ομίλου.
γ.- Να μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν κατ’ αυτές πρόκειται να γίνει συζήτηση και
ληφθεί απόφαση επί θεμάτων διαχείρισης της περιουσίας του Ομίλου .
ΑΡΘΡΟ 40
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΘΗΤΕΙΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.- Στα πλαίσια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Προέδρου του Δ.Σ. και των μελών του
Δ.Σ. εκλέγονται από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα
οποία συγκροτούν την Ε.Ε..
2.- Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι διετής και συμπίπτει με εκείνη του Δ.Σ..
3.- Υποψήφιος για μέλος της Ε.Ε. μπορεί να αυτοπροταθεί ή να υποδειχθεί από τα μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον κατάλογο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του
παρόντος, δηλαδή που συγκεντρώνει τις

προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν για την

υποψηφιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και των μελών του Δ.Σ.
4.- Η υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί ή να κατατεθεί μέχρι την έναρξη της σχετικής
διαδικασίας.
5.- Μεταξύ των υποψηφίων εκλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων του άρθρου 29
του παρόντος, δηλαδή συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο και ο εκλογέας ψηφίζει τα μέλη της
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προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους και
δικαιούται να σταυροδοτήσει μέχρι τρεις (3) υποψηφίους. Η εκλογή γίνεται με τη σειρά των
σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Οι τρεις πρώτοι σε αριθμό
προτίμησης εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Ε.Ε. και οι δύο επόμενοι ως αναπληρωματικά
μέλη.
6.- Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, όσον αφορά τα κωλύματα και τους περιορισμούς
για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ., εφαρμόζονται και για τα μέλη της Ε.Ε..
7.- Απαγορεύεται ρητά η εκλογή του ιδίου ατόμου ως Προέδρου του Δ.Σ., μέλους του Δ.Σ.,
μέλους της Διευρυμένης Σύνθεσης Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Ε.Ε. για την ίδια περίοδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η οικονομική χρήση του Ομίλου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
ΑΡΘΡΟ 42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
1.- Ο Όμιλος είναι η μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε οικονομική υποχρέωσή του.
2.- Οιαδήποτε προσωπική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. από ενέργειές τους, αναπτυσσόμενες
στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποκλείεται.
ΑΡΘΡΟ 43
ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
1.- Δωρητές του Ομίλου αναγορεύονται μέλη του Ομίλου ή άτομα εκτός Ομίλου, τα οποία
συνεισφέρουν χρηματικά ποσά, ή διάφορα αντικείμενα.
2.- Ευεργέτες αναγορεύονται τα άτομα τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά ή
είδη ιδιαίτερης αξίας ή σημασίας
3.- Η αναγόρευση κάποιου ως δωρητή ή ευεργέτη γίνεται από το Δ.Σ., η δε σχετική απόφαση
επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη της αναγόρευσης Γ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 44
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ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
1.- Οι κληρονομιές που καταλείπονται στον Όμιλο γίνονται δεκτές «επ’ ωφελεία απογραφής».
2.- Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Ομίλου, για τις οποίες ο διαθέτης ή αυτός
που κάνει τη δωρεά έχει θέσει ειδικούς όρους, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση. Οι τυχόν
πρόσοδοι αυτών διατίθενται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από τον
διαθέτη ή αυτόν που έχει κάνει τη δωρεά.
ΑΡΘΡΟ 45
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1.- Ο Όμιλος τηρεί στις Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα τραπεζικούς
λογαριασμούς.
2.- Τους λογαριασμούς αυτούς έχει δικαίωμα να κινεί ο Σύμβουλος – Ταμίας ή ο για κάθε
συναλλαγή ειδικά εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος του Ομίλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 46
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1.- Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιέχει διατάξεις, με τις οποίες εξασφαλίζεται η εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών, τμημάτων και εγκαταστάσεων του Ομίλου ως και η συστηματική
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
2.- Στον εσωτερικό Κανονισμό κωδικοποιούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ρυθμίζονται κατά τρόπο μόνιμο, σχετικά με τα
παραπάνω θέματα.
3.- Αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη, τροποποίηση, κωδικοποίηση και εφαρμογή των
διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.- Οι αποφάσεις του ΔΣ:
α.- Λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών του,
β.- Ανακοινώνονται στα μέλη του Ομίλου με την ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων,
τη περίληψη τους στην ιστοσελίδα και τη δημοσίευσή τους στο περιοδικό του Ομίλου Ladder.
γ.- Εισάγονται προς επικύρωση στην αμέσως επόμενη από την λήψη τους Γενική Συνέλευση.
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5.- Τα μέλη του Ομίλου έχουν δικαίωμα να προβάλλουν εγγράφως προς το ΔΣ τυχόν
αντιρρήσεις τους, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από του χρόνου ανακοίνωσης του
Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 47
ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
1.- Η διάλυση του Ομίλου αποφασίζεται από την Καταστατική Γ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.
2.- Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση:
α.- Η ίδια Γ.Σ. που αποφάσισε τη διάλυση ορίζει από τα Μέλη της δύο εκκαθαριστές.
β.- Η καθαρή περιουσία του Ομίλου περιέρχεται εξ ολοκλήρου στην Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση παρεμφερών προς τους επιδιωκόμενους από τον Όμιλο
αθλητικών σκοπών.
ΑΡΘΡΟ 48
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.- Όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού είναι ισχυρές και υποχρεωτικά εφαρμόσιμες
από τα μέλη και τα ΄Οργανα του Ομίλου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις
περί σωματείων του Αστικού Κώδικα και το ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
2.- Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, ρυθμίζεται
με απόφαση της Γ.Σ. ως και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 49
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ – ΙΣΧΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν Καταστατικό, που με το άρθρο αυτό αποτελείται από σαράντα εννέα (49) άρθρα,
εγκρίθηκε από την Γ.Σ. του Ομίλου, η οποία συνήλθε νόμιμα σήμερα την …..η Νοεμβρίου 2022
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην Αθήνα και στα γραφεία του Ομίλου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα, τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4726/2020,
και του ν. 2725/1999.
Το νέο αυτό Καταστατικό θα ισχύει και παράγει τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις
διατάξεις του από την ημέρα που θα τελεσιδικήσει η εγκριτική απόφαση του Μονομελούς
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Πρωτοδικείου Αθηνών και γίνει η εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο Σωματείων, που τηρείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Το κείμενο του Καταστατικού αυτού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Βιβλίου Πρακτικών
Συνεδριάσεων της Γ.Σ., στο οποίο και θα γίνει ειδική αναφορά.
Η συνελθούσα σήμερα Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου
όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες προκειμένου το Καταστατικό τούτο να εγκριθεί από το
αρμόδιο Δικαστήριο και γίνει η εγγραφή του στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΠΑΟΛΑ ΜΑΛΟΒΙΤΣ
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