
 1 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο ΜΙΛΩΝ» 

 

 

Σύντομο ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 

• Το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ 

ΣΜΥΡΝΗΣ «Ο ΜΙΛΩΝ», και έχοντας έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής, 

ιδρύθηκε το έτος 1928, δυνάμει της με αριθμό 2501/1929 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από τους πρόσφυγες της Μικράς 

Ασίας. 

• Στη συνέχεια και κατ΄ εφαρμογή των επιταγών του Αθλητικού Νόμου 

2725/1999 (άρθρο 135 παρ. 3), τροποποίησε το καταστατικό του με την 

με αριθμό 313/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

η οποία καταχωρίσθηκε στο τηρούμενο από το Δικαστήριο βιβλίο 

αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξοντα αριθμό 2067 και ημερομηνία 

20.03.2001. 

• Στις 18/12/2019 τροποποίησε, συμπλήρωσε και κωδικοποίησε το 

καταστατικό του με την με αριθμό 5/31-03-2020 διάταξη του 

Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, η οποία καταχωρήθηκε   στα βιβλία του 

Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου Α.Μ. 2067 και ημερομηνία 

09-06-2020. 

 

Σήμερα την                         2022, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

Μελών του Σωματείου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον καταστατικό, 

τις ισχύουσες αθλητικές διατάξεις και τον Αστικό Κώδικα, προβαίνει σε  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του Καταστατικού 

αυτού, με στόχο την εναρμόνιση του με τον νόμο 4726/2020 και την 

συμπλήρωση του σε πρακτικά θέματα. 

 

Ακολουθεί το κείμενο του Καταστατικού, τροποποιημένο - συμπληρωμένο και 

κωδικοποιημένο: 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Του Φιλάθλου Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Ο ΜΙΛΩΝ» 

----------------***---------------- 

 

ΑΡΘΡΟ 1. 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 

 

Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο, με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ 

ΣΜΥΡΝΗΣ – «Ο ΜΙΛΩΝ» (ΑΟΝΣ «Ο ΜΙΛΩΝ»), με έδρα τον Δήμο Νέας 

Σμύρνης Αττικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοποί του Σωματείου είναι : 

• Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 

αθλητών του για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.  

• Η συμμετρική και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών 

δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και 

ηθικών χαρακτήρων δια της χρησιμοποιήσεως της Γυμναστικής, της 

αγωνιστικής καθώς και λοιπών ασκήσεων, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος επί των αθλουμένων. 

• Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση και καλλιέργεια του αθλητικού 

πνεύματος και της αθλητικής Ιδέας, του πνεύματος αλληλεγγύης, φιλίας, 

συνεργασίας, καθώς και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των 

αθλητών και των μελών του Σωματείου και της ευρύτερης κοινωνίας, 

τόσο σε Τοπικό όσο και σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο. 

• Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ιστορικής παράδοσης καθώς και του 

αθλητικού ιδεώδους για την άμεση διασύνδεση αθλητισμού και 

πολιτισμού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ 

 

• Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ιδρύονται Γυμναστήρια 

καθώς και πάσης φύσεως ασκητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις, 

διατηρείται δε η λειτουργία των εξής αγωνιστικών τμημάτων:  

1. Πετοσφαίρισης, 2. Καλαθοσφαίρισης, 3. Αντισφαίρισης, 4. 

Κολύμβησης, 5. Υδατοσφαίρισης (Πόλο), 6. Ποδοσφαίρου,  7. Άρσης 

Βαρών, 8. Ζίου-Ζίτσου, 9. Μπέιζ-Μπόλ, 10. Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης, 11. Πετοσφαίρισης επί άμμου (Μπιτς Βόλεϊ), 12. 
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Ενόργανης Γυμναστικής, 13. Ρυθμικής Γυμναστικής, 14. Ακροβατικής 

Γυμναστικής, 15. Αεροβικής Γυμναστικής, 16. Γυμναστικής για όλους, 

17. Τραμπολίνο, 18. Τεχνικής Κολύμβησης, 19. Συγχρονισμένης 

Κολύμβησης, 20. Κλασικού Αθλητισμού (Στίβου), 21. Τριάθλου, 22. 

Χειροσφαίρισης, 23. Ποδοσφαίρου Σάλας, 24. Μπόουλινγκ, 25. 

Ξιφασκίας, 26. Χόκεϊ επί πάγου, 27. Χόκεϊ επί χόρτου, 28. Ταεκβοντό, 

29. Τζούντο, 30. Καράτε, 31. Κικ Μπόξινγκ, 32. Πυγμαχίας, 33. 

Ελεύθερης Πάλης, 34. Ελληνορωμαϊκής Πάλης, 35. Αντιπταίρισης 

(Μπάντμιντον), 36. Σκάκι, 37. Μπριτζ, 38. Αθλητικού Μπριτζ, 39. 

Σαλοσφαίρισης (Πάντελ), 40. Τοιχοσφαίρισης (Σκουώς), 41. Κανόε-

Καγιάκ, 42. Ιστιοπλοΐας, 43. Κωπηλασίας, 44. Γκολφ, 45. Τοξοβολίας, 

46. Σόφτμπολ 47. Ράγκμπι, 48. Ποδηλασίας, 49. Ορειβασίας-

Αναρρίχησης, 50. Εκδρομών, 51. Ψυχαγωγίας. 

• Η ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ως και η κατάργηση των 

λειτουργούντων, γίνεται  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.     

Σημειώνεται ότι σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 

δύναται να αναστείλει την λειτουργία οιουδήποτε τμήματος για όσο 

διάστημα απαιτείται, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη στην επόμενη 

Γενική Συνέλευση. 

• Η συνεργασία του Σωματείου με τις Ελληνικές Αρχές (Γενικής 

Κυβέρνησης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, κλπ.), 

αλλά και τις Ευρωπαϊκές Αθλητικές Αρχές, για την πραγμάτωση των 

σκοπών του.  

• Η  ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις δραστηριότητες του 

Σωματείου (αθλητικές και πολιτιστικές) με την έκδοση ενημερωτικών 

εντύπων, φυλλαδίων, ιστοσελίδας, σελίδων ή διευθύνσεων στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης καθώς και κάθε άλλου σύγχρονου τεχνολογικά 

τρόπου ενημέρωσης. 

            

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

(α) Μέλη 

Τα μέλη του Σωματείου  διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα. 

Τακτικά είναι τα μέλη που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους, πληρούν όλες 

τις προϋποθέσεις και είναι συνεπή με τις υποχρεώσεις τους. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου 

μέλους, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο 

Σωματείο ή στον Αθλητισμό. Τούτο γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του 

υποψήφιου επίτιμου μέλους, σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.) και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). 
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(β) Εγγραφή Μέλους 

Άτομο που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχει συμπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας του έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την εγγραφή του ως μέλος 

του ΑΟΝΣ «Ο ΜΙΛΩΝ».  

Για την εγγραφή απαιτείται η κατάθεση στην Γραμματεία του Σωματείου 

σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου προς στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

συνοδευόμενη από ενυπόγραφη πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου τα 

οποία είναι ταμειακώς εντάξει, και απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου 

εφάπαξ ποσού δικαιώματος εγγραφής. 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε ειδική κατηγορία όπως 

προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και από τον Νόμο (π.χ. Αθλητής, 

διαιτητής) τότε μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλει και σχετική υπεύθυνη 

δήλωση του, που διευκρινίζει την κατηγορία του και αιτιολογεί το δικαίωμα 

εγγραφής του. 

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί 

εγγραφής αθλητών στο σωματείο, στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν 

επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή 

πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε 

βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες και 

εφόσον δεν υφίσταται κάποιο από τα κωλύματα εγγραφής που προβλέπονται 

στο παρόν ή στο Νόμο. 

Η αίτηση εξετάζεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της. Αν η 

προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί 

ως μέλος του Σωματείου την 60ή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης.  

Αν κατά την εξέταση παραληφθείσας αίτησης προκύψουν ελλείψεις σε 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ή απαιτούνται διευκρινήσεις τότε ο 

ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο και η αίτησή του παραμένει σε 

εκκρεμότητα μέχρι αυτός να ανταποκριθεί όπως του ζητείται. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην 

εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά 

της  απόφασης αυτής ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή 

στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για 

αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του 

σωματείου σε δήλωση βούλησης.    

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος εγγραφής του, επιστρέφεται στον 

ενδιαφερόμενο το ποσό δικαιώματος εγγραφής. 

 

Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους 

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

τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός 
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αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική 

ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.   

 

(γ)  Ποσά : Δικαίωμα Εγγραφής και Ετήσια Συνδρομή 

Όποιος υποβάλλει αίτηση εγγραφής ως μέλος στο σωματείο καταβάλει 

υποχρεωτικά και το εφάπαξ ποσό, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης,  ως Δικαίωμα Εγγραφής. 

Επιπλέον, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει και την Ετήσια Συνδρομή του 

για κάθε ημερολογιακό έτος.  

Τα ποσά του Δικαιώματος Εγγραφής και της Ετήσιας Συνδρομής ορίζονται και 

αυξομειώνονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται 

στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και τίθενται σε ισχύ από την επομένη της 

έγκρισής τους.   

Η Ετήσια Συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 

εκάστου ημερολογιακού έτους, προκειμένου τα Μέλη να δικαιούνται την 

συμμετοχή τους σε αυτή. 

 

(δ) Διαγραφή Μέλους 

Με  πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στην έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης, διαγράφεται μέλος, αφού προηγουμένως κληθεί 

εγγράφως, ώστε να δώσει εξηγήσεις: 

• Όταν παραβαίνει τις καταστατικές διατάξεις και τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

• Όταν καθυστερεί στην καταβολή της  ετήσιας  συνδρομής για δύο (2) 

έτη, και αφού ειδοποιηθεί είτε μέσω επιστολής είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου για την καθυστέρηση και 

δεν ανταποκριθεί με την καταβολή των οφειλομένων εντός 30 ημερών 

από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης. Στην περίπτωση 

αυτή η Γραμματεία οφείλει να διατηρεί τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, 

τουλάχιστον μέχρι την Γ.Σ. 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται τριμελής επιτροπή 

αποτελούμενη από τον Γεν. Γραμματέα και δυο (2) μέλη του Δ.Σ., η οποία 

επιμελείται των ανωτέρω και εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. 

Στην περίπτωση που μέλος για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση Δ.Σ. ώστε να 

προταθεί η διαγραφή του στην Γενική Συνέλευση ως ανωτέρω, προσέλθει  

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την Γ.Σ. και καταβάλει όλες τις εισφορές του, τότε 

η πρόταση διαγραφής του αποσύρεται από την Γ.Σ. 

 

Μέλος, μπορεί επίσης να διαγραφεί χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

όταν εγγράφως δηλώσει την βούλησή του περί αποχώρησης από το σωματείο 

ή εάν διαπιστωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η ύπαρξη 
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κωλύματος του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, το οποίο αποβάλλεται με 

διαπιστωτική πράξη του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

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

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

τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, 

ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:  

 

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 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  νόμου 2725/1999 όπως υφίσταται και ισχύει 

ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, 

κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 

δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, 

πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, 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. 2725/1099 

(Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

 

ε) 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 εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 

άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός 

αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που 

καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό 
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συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα 

υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει 

κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η 

κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού 

σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. 

Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι 

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

καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο 

ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την 

άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία 

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

 

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

σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν 

να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν 

επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής 

επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε 

υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, 

του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του 

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

αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

 

ζ) 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 αθλημάτων και των σχετικών 

κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε στο σωματείο,  

που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό 

συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της 

αθλητικής ομοσπονδίας, 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. 

 

η) 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 

έναν (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 έναν (1) χρόνο μετά τη 
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λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, 

αντίστοιχα. 

  

θ) Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου ή 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 εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού 

σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή 

ομοσπονδίες. 

 

ι) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., 

μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται 

παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή 

αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται 

παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που 

συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, 

μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για 

τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, 

διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα 

διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, 

επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή 

ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια 

στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, 

προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού 

επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή 

Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια 

στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: 
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(α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: 

αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 

4002/2011 (Α’ 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα), 

κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία 

στην οποία οι εταιρείες της περ. αα) έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή 

των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των 

γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης 

αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος 

που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην 

περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος 

μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 

ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 

εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και 

Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της 

προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και 

σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο. 

 

(β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει 

άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. (α) ή 

μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων 

τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει 

τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. 

(α) που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις της περ. (α). 

 

  (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. (α) και 

 

  (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που 

έχει μία από τις ιδιότητες των περ. (α), (β) και (γ). 

 

Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος 

άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική πράξη της 

έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όργανο της 

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

ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού 
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Συμβουλίου τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, 

τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

(α) Υποχρεώσεις Τακτικών μελών 

• Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, όπως κάθε φορά ορίζεται το 

ποσό αυτής από τα αρμόδια όργανα του σωματείου, μέχρι το τέλος του 

Φεβρουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους (επισημαίνεται ότι η οφειλή 

αυτή αναστέλλει την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και τις 

ψηφοφορίες). Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής της 

συνδρομής  ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 περ. δ του 

παρόντος για την ειδοποίηση του μέλους και σε περίπτωση μη 

ανταπόκρισης σε αυτήν για τη διαγραφή του. 

• Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχοντας ενεργά στην 

διαδικασία λήψεως σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον του 

Σωματείου. 

• Να τηρούν το καταστατικό του Σωματείου. 

 

(β) Δικαιώματα Τακτικών μελών 

• Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. 

• Να εκλέγουν και να εκλέγονται, αφού παρέλθει ένα πλήρες έτος από την 

εγγραφή τους.  

• Ειδικά το δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και 

της εκλογής τους στα όργανα διοίκησης του Σωματείου ανήκει μόνο στα 

ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. 

• Να ψηφίζουν, με το δικαίωμα της ψήφου να είναι προσωποπαγές, 

αποκλειόμενης της ψήφου αυτής δι’ αντιπροσώπου και κατ’ 

εξουσιοδότηση. 

• Να ορίζονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως 

αντιπρόσωποι του Σωματείου στις υπερκείμενες Ενώσεις – Συνδέσμους 

– Ομοσπονδίες. 

 

Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωπική και αμεταβίβαστη και εκφράζεται με 

την προσωπική του συμμετοχή στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του 

σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 7. 

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Πόροι του Σωματείου είναι : 
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• Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές καθώς και 

έκτακτες εισφορές των μελών του. 

• Αθλητικές επιχορηγήσεις, καθώς και αυτές που προέρχονται από το 

Κράτος υπό την ευρεία του έννοια, δηλ. Γενικής κυβέρνησης – 

Περιφέρειας – Δήμου, αλλά και αυτές που προέρχονται από Ευρωπαϊκά 

προγράμματα για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. 

• Δωρεές και κληροδοτήματα, ως και οποιαδήποτε άλλη είσπραξη που 

προέρχεται από νόμιμη αιτία. ΔΕΝ γίνονται δεκτές δωρεές και διαθήκες, 

που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν τους 

σκοπούς του. 

• Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου και από την νόμιμη 

αξιοποίηση των χώρων και των εγκαταστάσεών του. 

• Τα έσοδα από την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 κατόπιν 

απόφασης του Δ.Σ. 

• Η μετά από απόφαση του Δ.Σ., εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999. 

 

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του 

Σωματείου, καθώς επίσης και την οικονομική ενίσχυση αυτού, προκειμένου να 

ευοδωθούν οι αθλητικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί και λοιποί 

στόχοι του, το Σωματείο θα δέχεται δωρεές (χορηγίες) από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, καθώς επίσης και δωρεές διαφόρων άλλων κινητών περιουσιακών 

στοιχείων (αθλητικό υλικό κ.λπ.).  

Επίσης θα δέχεται δωρεές/ προσφορές χρηματικών ποσών και άλλων κινητών 

στοιχείων μετά από έρανο ή λαχειοφόρο αγορά μεταξύ των μελών και των 

φίλων του, όπως επίσης έσοδα από διαφημίσεις και κάθε είδους έσοδο που 

βοηθά στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. 

Θα διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, εκδρομές, camp κ.λπ.) 

που συνδυάζουν την ενδυνάμωση των σχέσεων των μελών και των αθλητών 

του και την εξωστρέφεια του Σωματείου με ένα σχετικό έσοδο για το Σωματείο. 

Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για 

λογαριασμό αυτού, μόνον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

λαμβάνεται με την παρουσία του μισού (1/2) συν ένα (+1) των μελών και με 

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

Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και 

αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου.  

Κατ’ εξαίρεση, αν οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν 

εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται 

άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση 

νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης τους για εξυπηρέτηση 

άλλων αθλημάτων του ΑΟΝΣ «Ο ΜΙΛΩΝ». Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει 

τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
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Δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από την Διοίκηση του σωματείου, ύστερα 

από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των μελών του. 

Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνον κατόπιν αιτιολογημένης 

απόφασης του διοικητικού του συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά 

του, υπέρ των σκοπών του και όπως ορίζει ο νόμος. 

Τέλος, σε περίπτωση διάλυσης του Αθλητικού Σωματείου, όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία του, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Τα Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι: 

(α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), την οποία απαρτίζουν τα τακτικά 

μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα. 

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και 

(γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή, 

 

 Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και η Εξελεγκτική Επιτροπή 

εκλέγονται πάντα μαζί από την Γενική Συνέλευση και η θητεία τους είναι 

3ετής. 

 

 Το Προεδρείο του Σωματείου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους 

δύο (2) Αντιπροέδρους (Α’ και Β’), τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

• Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, που 

απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του, και αποφασίζει για κάθε θέμα που 

δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. 

• Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα 

Όργανα του Σωματείου. 

• Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανάγονται : 

α) η κρίση του απολογισμού (διοικητικού και  οικονομικού) του 

απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) η απόφαση για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου 

από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. 

γ) η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού 

δ) η απόφαση για την διάλυση του Σωματείου 
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ε) η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής  

στ) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ζ) η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

• Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε τακτική σύνοδο το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, και σε 

έκτακτη, όταν κριθεί από αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν από το διοικητικό 

συμβούλιο εγγράφως το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να 

συγκαλέσει εκτάκτως τη γενική συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

από την υποβολή της αίτησης. Αν το διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί, τότε 

το αρμόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι 

ίδιοι την γενική συνέλευση, ορίζοντας ταυτόχρονα το προεδρείο και τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

• Συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς 

τα μέλη του Σωματείου (είτε με αποστολή επιστολής, είτε 

χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας/ 

δικτύωσης για την ενημέρωση τους), τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ 

της συνόδου της.   Η πρόσκληση καθορίζει τον τόπο, την ώρα έναρξης 

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως έχουν προκύψει από 

πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο,  με πλήρη σαφήνεια και φέρει τις 

υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Επίσης, 

αναφέρεται και ο επαναληπτικός χρόνος της συνόδου, σε περίπτωση μη 

απαρτίας. 

• Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να 

συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται 

έχουν τα Τακτικά μέλη του σωματείου, μετά  πάροδο ενός (1) πλήρους 

έτους από την εγγραφή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 2725/1999 και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους 

προς το σωματείο. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να 

λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος 

συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο 

ανά Τακτικό μέλος. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή τόσο 

στην Γ.Σ. όσο και ψηφοφορία.  

• Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις 

αποκλειστικά  και μόνο για τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη. Ουδεμία δε άλλη πρόταση ή θέμα προς συζήτηση ή 

προς λήψη απόφασης και για οποιονδήποτε λόγο γίνεται αποδεκτή, ούτε 

σημειώνεται στα πρακτικά. 

• Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη  σύγκληση της 

Γενικής Συνέλευσης, το  Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει 

και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 

ψήφου. Η  δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με 

την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη 
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υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο 

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

Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται 

από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του 

καταλόγου δύναται να γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον 

οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει 

έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από 

τη δημοσίευσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί 

των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και 

δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν 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. 

• Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει   ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

η διαδικασία ξεκινάει άνευ εταίρας με την εκλογή του Προεδρείου της 

ήτοι του Προέδρου και του Γραμματέα της. Μέλος του παρόντος 

Διοικητικού Συμβουλίου είτε μέλος υποψήφιο για το επόμενο Δ.Σ. (σε 

περίπτωση εκλογικής Γ.Σ.) δεν μπορεί να εκλεγεί στο Προεδρείο της Γ.Σ. 

• Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, όταν συμμετέχει σε αυτήν τουλάχιστον το ένα 

δεύτερο (1/2) συν 1 (+1) των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, 

ήτοι των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και όσων έχει 

παρέλθει έτος από την εγγραφή τους σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 2725/1999. Αν δεν υπάρξει απαρτία, τότε διενεργείται 

επαναληπτική σύνοδος, όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Κατά την 

επαναληπτική αυτή σύνοδο, θεωρείται δεδομένη η απαρτία, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των παρόντων. 

• Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, ενώ σε περίπτωση 

αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση.  

• Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή (σχετική) πλειοψηφία των 

παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά στο παρόν 

καταστατικό άλλη πλειοψηφία.  

• Η Γενική Συνέλευση ακόμη και με την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων, δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην 

ημερήσια διάταξη.  Σε τέτοια περίπτωση η όποια απόφαση είναι άκυρη. 

• Η Γενική Συνέλευση, εφόσον επιβάλλεται νομοθετικά για έκτακτους 

λόγους, δύναται να διεξάγεται με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης 

ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με 
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εικόνα και ήχο, περισσότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων 

(ενδεικτικά: Zoom, Skype, Webex), εφόσον στην ημερήσια διάταξή της 

δεν περιλαμβάνεται η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 

καταστατικών οργάνων, όπως προβλέπονται στην ισχύουσα κάθε φορά 

κείμενη νομοθεσία. Ομοίως και εφόσον επιβάλλεται νομοθετικά για 

έκτακτους λόγους, η Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες του 

σωματείου δύναται να διεξάγεται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων 

Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), σύμφωνα με την 

ισχύουσα κάθε φορά κείμενη νομοθεσία. Η ανακήρυξη των υποψηφίων 

γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 

Αρχαιρεσίες 

• Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει για την ανάδειξη του Προέδρου, των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στις 

εκλογές, που διεξάγονται, όταν λήξει η θητεία τους, ή σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. 

• Υποψήφια μέλη των Οργάνων του Σωματείου, είναι μόνον όσοι 

κατέθεσαν στη Γραμματεία του Σωματείου σχετική γραπτή δήλωση της 

υποψηφιότητάς τους προς τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.  τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την σύνοδο της Γενικής 

Συνέλευσης, λαμβάνοντες σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

• Επιτυχόντες θεωρούνται και εκλέγονται οι υποψήφιοι, που λαμβάνουν 

τις περισσότερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή 

περισσοτέρων υποψηφίων ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται 

στην συνέχεια κατά περίπτωση (για Πρόεδρο, Μέλη του Δ.Σ. και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής).  

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος των οργάνων διοίκησης ή και εκπρόσωπος 

του σωματείου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία, όποιος έχει τα κωλύματα 

που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2725/1999. 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού 

Σωματείου μας διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και 

συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε τρία επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο 

τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με 

αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο 

δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα 

ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.  Στο τρίτο τμήμα αναγράφονται 

με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής   
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Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους 

της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του 

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

υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει 

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

εκλογή θέσεων για το Δ.Σ., συνυπολογιζόμενης και αυτής (της θέσης) του 

προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει 

δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη 

ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση του Σωματείου μας με 11μελές Δ.Σ. ο 

αριθμός των σταυρών που μπορούν να τεθούν σε υποψηφίους συμβούλους 

στο δεύτερο τμήμα του ψηφοδελτίου είναι οκτώ (8). 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο εκλογέας σταυροδοτεί μέχρι τρεις (3) 

υποψήφιους. 

Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν 

οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει 

ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων 

ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας 

τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους 

λιγότερους σταυρούς προτίμησης.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων 

Προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των 

εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του Δ.Σ. που συγκαλείται 

με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων Συμβούλων, εφόσον 

πρόκειται για ισοψηφίσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς 

προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής 

επιτροπής.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή, εφόσον πρόκειται για ισοψηφίσαντες 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. Στην περίπτωση του 

Σωματείου μας με 11μελές Δ.Σ. ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε 

φύλου πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερεις (4). 

 

Οι  δύο Αντιπρόεδροι (Α’ και Β’), ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των 

εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με 

σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.  Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω 
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θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε 

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

της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη 

εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εξαντλήσει τη θητεία για την 

οποία εκλέχθηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα 

ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών 

και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού 

σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού 

σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, της 

οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται 

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

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

επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται από την Γενική 

Συνέλευση. 

Τα μέλη της δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους σε άλλα 

Όργανα της Διοίκησης ή να έχουν θέση στα Όργανα της απερχόμενης 

Διοίκησης. 

Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της, παραλαμβάνει το 

μητρώο μελών, τις καταστάσεις των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων 

μελών, που αποτελούν τον κατάλογο εκλογέων και διεξάγει τις εκλογές. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας  προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και 

ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας τόσο τους επιτυχόντες όσο και τους 

αναπληρωματικούς, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα. 

Για όλες τις ενέργειές της και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας η Εφορευτική 

Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. 

Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει το Πρακτικό και όλο το εκλογικό υλικό που 

προέκυψε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό οφείλει να το φυλάξει μέχρι 

την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των εκλογών και αν γίνει 

προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

α) Λειτουργία 

• Το Σωματείο διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία 
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τριών (3) ετών, με έντυπο και ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική 

ψηφοφορία ως ανωτέρω Άρθρο 10. 

• Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε πρώτη 

συνεδρίαση, προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα, με 

πρωτοβουλία του νέου Προέδρου του ήτοι αυτού που πλειοψήφησε 

μεταξύ των υποψηφίων προέδρων, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την 

εκλογή του.  Σε περίπτωση σοβαρής αδυναμίας του Προέδρου η 

πρώτη συνεδρίαση μπορεί να καθυστερήσει για επτά (7) επιπλέον 

μέρες και σε νέα αδυναμία του η πρώτη συνεδρίαση 

πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του πρώτου στην σειρά επιτυχίας 

μέλους του νέου Δ.Σ.   Κατά την συνεδρίαση αυτή, με μυστική 

ψηφοφορία, εκλέγονται κατά σειρά οι δύο (2) Αντιπρόεδροι, ο Γεν. 

Γραμματέας και ο Ταμίας, μεταξύ των μελών του νέου Δ.Σ. που 

θέτουν σχετική υποψηφιότητα.   Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να 

κατέχει δύο αξιώματα του Δ. Συμβουλίου. 

• Για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου ή προς ανάληψη 

ευθυνών και απόκτηση εμπειριών Προεδρείου και από άλλα μέλη του 

Δ.Σ. ο Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να θέτει σε νέα ψηφοφορία την 

ανάθεση καθηκόντων Αντιπροέδρων, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.   

• Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να 

παραδώσει το ταχύτερο στο νέο Δ.Σ., το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, 

την σφραγίδα και οτιδήποτε ανήκει στην περιουσία του Σωματείου. Η 

παράδοση αυτή γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 

και υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία ή δυνατόν κατά την 

σύγκληση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. ή το αργότερο εντός των επομένων 

επτά (7) ημερών.  Η ορθή και πολιτισμένη ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αυτής (παράδοσης/ παραλαβής) αποτελεί έμπρακτη 

απόδειξη της αγάπης όλων προς το Σωματείο και της διάθεσης 

προσφοράς τους προς αυτόν, από όποια θέση έχει επιλέξει για τα 

μέλη του το κυρίαρχο όργανό του, η Γενική Συνέλευση του 

Σωματείου.  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και 

έκτακτα όταν το κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν πέντε (5) 

τουλάχιστον μέλη του συμβουλίου. Υπάρχει απαρτία όταν οι 

παρόντες είναι τουλάχιστον έξι (6). 

• Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία 

και καταχωρούνται στα πρακτικά, τα οποία και υπογράφουν όλα τα 

παρόντα μέλη στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  Εάν και στην δεύτερη ψηφοφορία 

υπάρχει ισοψηφία τότε λαμβάνεται απόφαση σύμφωνη με την ψήφο 

του Προέδρου. 

• Όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα ή το ζητήσει η πλειοψηφία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται μυστική ψηφοφορία 
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και αν υπάρξει ισοψηφία, τότε η ψηφοφορία και πάλι 

επαναλαμβάνεται. 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει 

στα διαδικασία λήψης απόφασης, για θέμα που αφορά το ίδιο ή 

σύζυγό του ή συγγενή του εξ αίματος, κατά ευθεία γραμμή 

απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι του τετάρτου βαθμού.  Διατηρεί 

βεβαίως το δικαίωμα να συμμετέχει στην συζήτηση και να 

ενημερώσει σχετικά τα μέλη του Δ.Σ. για την δική του θέση. 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 

τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις εκπίπτει από τη θέση του με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

• Αν για οποιοδήποτε λόγο, δημιουργηθούν κενές θέσεις στο 

Διοικητικό Συμβούλιο (παραίτηση, έκπτωση, θάνατος) τότε 

καλούνται να καταλάβουν τις κενές θέσεις τα αναπληρωματικά μέλη, 

με τη σειρά της εκλογής τους. Αν όμως, τα εναπομείναντα μέλη είναι 

λιγότερα από  οκτώ (8) και δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά, 

τότε μέσα σε ένα (1) μήνα το αργότερο, συγκαλείται γενική 

συνέλευση η οποία θα εκλέξει νέα διοίκηση. 

• Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει κάθε είδους 

σύμβαση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, με μέλη του ή τους 

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

νομικά πρόσωπα στα οποία αυτοί μετέχουν με κάποιον τρόπο. 

• Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική 

και άμισθη.    Μπορεί όμως, με απόφαση του Δ.Σ. να εγκριθούν 

έξοδα κίνησης συγκεκριμένα (ως προς τον λόγο και το ύψος) ενός ή 

περισσοτέρων των μελών του, όταν αυτά αποδεδειγμένα 

απαιτούνται για το σκοπό και τη λειτουργία του Σωματείου.   Για τα 

έξοδα αυτά προσκομίζονται νόμιμες αποδείξεις και γίνεται ακριβής 

ενημέρωση των μελών κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

β) Αρμοδιότητες 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε 

υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση του Σωματείου, τη διαχείριση της 

περιουσίας αυτού, σύμφωνα με το νόμο, πλην της ακινήτου, για την 

οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την  καλύτερη και πληρέστερη 

εξυπηρέτηση των σκοπών του, μπορεί να διορίζει τεχνικούς 

συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, εκ των μελών 

του σωματείου ή μη μέλη, με σύμβαση ή αφιλοκερδώς. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το έμμισθο 

προσωπικό του σωματείου.   Επίσης δύναται να υπογράφει 

συμβάσεις με εταιρίες ή ιδιώτες για παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών προς το Σωματείο είτε για στις εγκαταστάσεις του είτε στο 
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προσωπικό και τους αθλητές του.    Για τις εν λόγω συμβάσεις είναι 

υποχρεωμένο το Δ.Σ. να ενημερώνει την Γενική Συνέλευση 

συμπεριλαμβάνοντας άνευ εταίρας την υποχρέωση αυτή, στην 

Ημερήσια Διάταξη της επόμενης Γ.Σ. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί σε περίπτωση πειθαρχικών 

παραβάσεων, ή σοβαρών καταγγελιών για παράβαση του Νόμου και 

του Ποινικού Κώδικα, ιδίως δε για αδικήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 5 περ. β του παρόντος να επιβάλει ύστερα από κλήση σε 

απολογία σε Μέλη ή Αθλητές του, τις εξής ποινές  :  

(Ι) Σε Μέλη του Σωματείου 

- έγγραφη παρατήρηση 

- αυστηρή έγγραφη επίπληξη 

- απαγόρευση εισόδου στους γυμναστικούς χώρους του 

Σωματείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

- Αναστολή της Ιδιότητας του Μέλους για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα ή μέχρι την επόμενη Γ.Σ.  

- οριστική διαγραφή, που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης 

(ΙΙ) Σε Αθλητές 

-   τις ανωτέρω ποινές και επιπλέον απαγόρευση συμμετοχής 

στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα (1) έτος. 

 

Ουδείς εκ των ανωτέρω εγκαλούμενων (Μέλος ή Αθλητής) 

τιμωρείται με τις παραπάνω ποινές, εάν προηγουμένως δεν κληθεί 

γραπτώς σε παροχή εξηγήσεων για όσα του προσάπτονται με 

προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών, εκτός και αν η σοβαρότητα 

του παραπτώματος και οι επιπτώσεις του στο κύρος του 

Σωματείου επιβάλλουν ταχύτατη αντιμετώπιση. Σε περίπτωση 

άρνησης του εγκαλούμενου να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις ή 

με την λήξη της δοθείσης προθεσμίας, το Δ.Σ. προχωρά στην λήψη 

σχετικής απόφασης και την επιβολή ποινής, με βάση τα λοιπά 

στοιχεία που έχει στην διάθεσή του.    

 

• Στην περίπτωση πειθαρχικών παραβάσεων, ή σοβαρών κατηγοριών 

για παράβαση του Νόμου/ Ποινικού Κώδικα από μέλος του Δ.Σ. του 

Σωματείου, το θέμα αυτό συζητείται αρχικά σε Δ.Σ. όπου το εν λόγω 

Μέλος παρέχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις/ διευκρινήσεις και στην 

συνέχεια συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του Δ.Σ.   

• Σε περίπτωση μομφής κατά Μέλους του Δ.Σ. από άλλο Μέλος του 

Δ.Σ. αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί με στοιχεία και να ακουστεί και 

η θέση/ εξηγήσεις του αποδέκτη της μομφής.   Η μομφή γίνεται 

αποδεκτή εφ΄ όσον λάβει υπέρ της σε μυστική ψηφοφορία οκτώ (8) 

ψήφους.  Εάν η αποδεκτή μομφή αφορά μέλος που ανήκει στο 
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Προεδρείο αυτό αυτομάτως εκπίπτει των καθηκόντων του και δεν έχει 

δικαίωμα να διεκδικήσει άλλο αξίωμα του Προεδρείου μέχρι την λήξη 

της θητείας του Δ.Σ.    

 

ΑΡΘΡΟ 13. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Πρόεδρος : 

• Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των αθλητικών, διοικητικών και  

                δικαστικών αρχών καθώς έναντι οποιουδήποτε τρίτου. 

• Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και του Προεδρείου και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων 

μαζί με το Γραμματέα. 

• Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και όλα τα      

                έγγραφα που έχουν σχέση με την δραστηριότητα του σωματείου, τα  

                γραμμάτια είσπραξης και τις εντολές πληρωμής. 

• Συνυπογράφει με τον Ταμία τις επιταγές και συναλλαγματικές. 

• Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

• Ελέγχει τα μέλη του Σωματείου για παράβαση των διατάξεων του 

καταστατικού. 

• Μπορεί εκτάκτως να πάρει οποιοδήποτε μέτρο χρειάζεται, 

προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του σωματείου και χωρίς 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρις όμως  το τελευταίο 

επιληφθεί και αποφασίσει οριστικά. 

• Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας του ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. 

και προσωπικά και επισταμένα τον Αναπληρωτή του για τα θέματα 

του Σωματείου που απαιτούνται σοβαρές και επείγουσες δράσεις. 

 

2.  Αντιπρόεδρος Α’: 

• Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, ή αδυνατεί για 

οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του και αποκτά τις 

αρμοδιότητες αυτού σε όλη τους την έκταση.  

• Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να του αναθέσει και 

συγκεκριμένες επιπλέον αρμοδιότητες αναλόγως των αναγκών του 

Σωματείου σε συνδυασμό με το κύρος, τις σπουδές, τις εμπειρίες και 

τις δεξιότητες αυτού. 

 

3. Αντιπρόεδρος Β’: 

• Αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο Α’ όταν απουσιάζει, ή αδυνατεί για 

οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του.  Λοιπές 

αρμοδιότητες του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
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αναλόγως των αναγκών του Σωματείου σε συνδυασμό με το κύρος, 

τις σπουδές, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες αυτού. 

 

4. Γενικός Γραμματέας : 

• Διευθύνει το προσωπικό του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για τη  

                τήρηση του μητρώου μελών. 

• Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη και συντάσσει 

τα  πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του σωματείου και συνυπογράφει 

με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συμβουλίου, τα γραμμάτια  

είσπραξης και τις εντολές πληρωμής. 

• Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας και των  

                αρχείων του Σωματείου. 

• Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή αδυνατεί, για οποιοδήποτε  

λόγο, να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από 

τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. όπως αποφασιστεί. 

 

5. Ταμίας : 

• Είναι υπεύθυνος για τη χρηματική διαχείριση και τα περιουσιακά 

στοιχεία του Σωματείου. 

• Εισπράττει τους πόρους του Σωματείου με βάση διπλότυπες 

αποδείξεις  και γραμμάτια εισπράξεων, τα οποία υπογράφει με τον 

πρόεδρο και τον  Γενικό Γραμματέα. 

• Πληρώνει τις δαπάνες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού  

                Συμβουλίου, εκδίδει επ’ αυτών σχετικά εντάλματα και είναι    

                υπογεγραμμένα από τον ίδιο, τον πρόεδρο και τον γραμματέα,      

                επισυνάπτοντας τα σχετικά  δικαιολογητικά. 

• Τηρεί τα βιβλία του ταμείου και όλα τα λογιστικά στοιχεία, απαραίτητα 

για την οικονομική διαχείριση και λειτουργία του Σωματείου. 

• Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο επιταγές και συναλλαγματικές. 

• Καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα, εκτός του ποσού 

εκείνου, που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο να βρίσκεται στα 

χέρια του για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Τις αναλήψεις 

πραγματοποιεί με την   εξουσιοδότηση του Δ.Σ.. 

• Συντάσσει συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων, όποτε του 

ζητηθεί  προς ενημέρωση του Δ.Σ. και στο τέλος κάθε χρόνου για τον 

ισολογισμό  (απολογισμό). 

• Ευθύνεται για κάθε απώλεια χρημάτων, για πληρωμές χωρίς 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς δικαιολογητικά και 

γενικά έχει την   ευθύνη για κάθε διαχειριστική ανωμαλία. 

• Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί, για οποιοδήποτε  λόγο, να 

ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον 

Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. όπως αποφασιστεί. 
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ΑΡΘΡΟ 14. 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

• Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες επίσης για 

3ετή θητεία και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη (τα κατά σειρά 

1ο, 2ο και 3ο σε σταυρούς προτίμησης) και δύο (2) αναπληρωματικά 

μέλη (το 4ο και 5ο σε σταυρούς προτίμησης). Η ψηφοφορία και τα 

ψηφοδέλτια είναι ίδια όπως και για την εκλογή του Προέδρου και του 

Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10. 

• Η Εξελεγκτική Επιτροπή αφού συγκροτηθεί σε Σώμα εντός 8 ημερών 

από την εκλογή της, με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος από τα 

υποψήφια τακτικά μέλη της, εκλέγει τον Πρόεδρό της. 

• Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών και συνεδριάζει κάθε δίμηνο και 

εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη. 

• Σκοπός και προορισμός της είναι ο έλεγχος της οικονομικής 

διαχείρισης του σωματείου. Για το σκοπό αυτό συντάσσει την έκθεση 

την οποία και υποβάλλει προς ενημέρωση και στην κρίση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

• Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της θέτονται τα βιβλία της διαχείρισης, η αλληλογραφία 

και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. 

ΒΙΒΛΙΑ 

 

Το Αθλητικό Σωματείο υποχρεωτικά τηρεί τα εξής βιβλία : 

• Μητρώο μελών 

• Πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων 

• Πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου 

• Εσόδων – Εξόδων 

• Περιουσιακών στοιχείων 

• Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 

Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από εξουσιοδοτημένο όργανο 

των Κρατικών Αρχών. 

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ανάκληση 

της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που έχει κυκλικά γραμμένη την 

επωνυμία και το έτος ίδρυσής του (1928) και στο κέντρο αποτυπώνεται 

περικεφαλαία και το όνομά του (ΜΙΛΩΝ) που ημικυκλώνονται από μαίανδρο, 

όπως φαίνεται εδώ 

 

 

 

 

 

Τα χρώματα του Σωματείου είναι πράσινο – μαύρο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

• Απαγορεύεται η συστέγαση με εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν 

αντικείμενο μη συναφές με τους σκοπούς και τη λειτουργία του 

Σωματείου. 

• Το Σωματείο υφίσταται εφόσον τα τακτικά του μέλη δεν είναι λιγότερα 

από είκοσι (20). 

• Το Σωματείο μπορεί να καταστεί μέλος υπερκείμενης οργάνωσης 

(ΕΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ) με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

• Το Σωματείο ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή απλά Μέλη του 

μετά από απόφαση του Δ.Σ., ως αντιπροσώπους αυτού στις 

υπερκείμενες Ενώσεις, Συνδέσμους και Ομοσπονδίες. 

• Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία 

του διέπεται μόνον από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της 

κείμενης νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου Σωματείου στην αυτονομία αυτή, 

δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικώς δε απορρίπτεται από την Διοίκηση 

τούτου.   

• Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η 

Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 

• Το Σωματείο συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης περί 

Αθλητικών Σωματείων Νομοθεσίας. Για κάθε περίπτωση που δεν 

προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. 

καθώς και του Ν. 2725/1999 περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού 

Αθλητισμού, όπως εκάστοτε τροποποιημένος αυτός ισχύει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ 

 

Τίθεται 

σφραγίδα του 

Μίλωνα 
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Τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης, στην οποία μετέχει τουλάχιστον το ½ συν 1 των μελών και με 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 

 

Διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από την γενική συνέλευση στην 

οποία μετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μελών, με απαραίτητη 

πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και στην περίπτωση κατά την οποία τα 

μέλη απομένουν λιγότερα από είκοσι (20) καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση προβλέπεται από το Νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

 

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από  δεκαοκτώ (18) άρθρα, όπως αυτό 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ και  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, 

διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μελών του, που συγκλήθηκε νόμιμα για το σκοπό 

αυτό κατά την ημεροχρονολογία ………...2022. 

Το ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ θα ισχύσει από την δημοσίευση της 

έγκρισής του από το αρμόδιο Δικαστήριο. 

 

Νέα Σμύρνη, …………………………… 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ. 

 

 


