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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

Του Συλλόγου με την επωνυμία 

¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ¨  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων 

Τοιχοσφαίρισης» εν συντομία «Π.Ε.Φ.Τ.» με έδρα την Αθήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοπός του σωματείου είναι η καλλιέργεια, οργάνωση, διάδοση του 

αθλήματος της τοιχοσφαίρισης, η εκπαίδευση παίδων και νέων στο άθλημα της 

τοιχοσφαίρισης, η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών, ψυχικών 

και πνευματικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του και των νέων, που 

έχουν έφεση στο άθλημα της τοιχοσφαίρισης, η δημιουργία ισχυρών και ηθικών 

χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της γυμναστικής, της αγωνιστικής και της 

άσκησης γενικά σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος επί 

των αθλούμενων, η ανάπτυξη της αντίληψης και της ευφυΐας του αθλητή, η 

μελέτη, προβολή, προώθηση αθλητικών προβλημάτων στο χώρο του αθλήματος  

και η προσπάθεια για συντονισμό της δράσης όλων των αθλητικών παραγόντων 

για τη λύση τους, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και της 

αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και  των αθλούμενων και η αξιοποίησή τους 

σύμφωνα με τις  βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος, η διοργάνωση 

αθλητικών συναντήσεων, αγώνων και τουρνουά σε όλη την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, μόνο του ή σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, με ή χωρίς 

χρηματικά έπαθλα και η συμμετοχή των μελών του στους αγώνες αυτούς, η 

κατάταξη των μελών  του σε κατηγορίες και η συνεργασία με την αρμόδια για το 

άθλημα Ομοσπονδία και όλους τους φορείς του αθλήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 
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Προς την πραγμάτωση  του ανωτέρω σκοπού  του σωματείου θα 

συντελέσουν οι κάτωθι αναφερόμενοι παράγοντες, ήτοι :  

- η ανάπτυξη στενής και αποδοτικής συνεργασίας των μελών μεταξύ 

τους και με όλους τους αθλούμενους, με άλλα αθλητικά σωματεία του χώρου ή 

άλλων χωρών, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με άλλους αθλητικούς παράγοντες 

κα άλλους φορείς της περιοχής, με άλλες οποιεσδήποτε δημόσιες ή ιδιωτικές 

αρχές, αθλητικές ομοσπονδίες, ιδίως δε με την εγγραφή του στην αρμόδια 

ομοσπονδία, που είναι σήμερα η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης. 

- η δημιουργία αθλητικού τμήματος τοιχοσφαίρισης.  

- η συμμετοχή σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα στα 

τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια και διεθνή  πρωταθλήματα και σε 

οποιουσδήποτε άλλους αγώνες, ελληνικούς και διεθνείς. 

- η οργάνωση ομιλιών με κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό 

περιεχόμενο, η διοργάνωση αγώνων, σεμιναρίων, εορτών, εκδηλώσεων, 

εκδρομών με θέμα την τοιχοσφαίριση κ.λ.π  

- η προσπάθεια για εξεύρεση και κατασκευή γηπέδων, γυμναστηρίων 

και άλλων αγωνιστικών χώρων καθώς και η προσπάθεια για εξοπλισμό των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, με όργανα και άλλα μέσα άσκησης και γυμναστικής 

- η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια λειτουργίας του σωματείου 

που συνεπάγεται την απαγόρευση κάθε επέμβασης άλλου σωματείου – 

ανεξάρτητα από το βαθμό του – στην αυτονομία αυτή, και τη δυνατότητα του 

σωματείου να γίνει μέλος υπερκείμενης οργάνωσης (ένωσης, συνδέσμου, 

ομοσπονδίας ελληνικής και διεθνούς) 

- η απονομή βραβείων χρηματικών ή μη, επαίνων, τιμητικών 

διακρίσεων  και επάθλων  στους αθλούμενους 

- η ίδρυση παραρτημάτων του σωματείου σε όλη την Ελλάδα και στα 

κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

- η ίδρυση, μίσθωση και χρήση γυμναστηρίων καθώς και κάθε φύσης 

ασκητηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 

- η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση ελληνικών και διεθνών 

σωματείων και ομοσπονδιών με παρόμοιες δραστηριότητες 

- η οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται και η μετάκληση ξένων δασκάλων 

και εκπαιδευτών με τελικό σκοπό την απόκτηση τίτλων και διπλωμάτων στα 
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πλαίσια της εκπροσώπησης και αντιπροσώπευσης ελληνικών και διεθνών 

σωματείων και ομοσπονδιών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4  

Πόροι του  Σωματείου είναι οι ακόλουθοι :  

1. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες 

εισφορές των μελών, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία υποβάλλεται για  έγκριση στην 

πρώτη μετά την απόφαση τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

2. Τα έσοδα από την διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων, αγώνων και 

τουρνουά, από την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και εκμάθησης του καλλιεργούμενου αθλήματος και ή 

εκπαιδευτικών  

3. Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις  

4. Οι δωρεές ή κληροδοτήματα και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται 

από νόμιμη αιτία. 

Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης 

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταχωρείται στα πρακτικά για 

την επιδίωξη των σκοπών και μόνο.  

Επιτρέπεται στο  σωματείο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας, να συνάπτει 

συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την 

ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΜΕΛΗ 

Εγγραφή - Διαγραφή - Αποχώρηση - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα   

 

ΑΡΘΡΟ 5    

Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος (όχι όμως 

μικρότερος των είκοσι. Μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ανεξάρτητα 

από φύλο, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, που επιθυμεί  να συμβάλλει με τη 

συμμετοχή του στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών. Για την εγγραφή 
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των μελών απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο 

συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του σωματείου και έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 

(60) ημερών. Στην αίτηση  αυτή πρέπει το υποψήφιο μέλος να ζητά την εγγραφή 

του στο μητρώο μελών του Σωματείου και να δηλώνει:   

1) ότι κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα (με ακριβή διεύθυνση) 

2) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και 

3) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις 

νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συγχρόνως δε να καταβάλει το 

δικαίωμα εγγραφής και μιας μηνιαίας εισφοράς.  

Επίσης απαιτείται η καταβολή από το μέλος του τέλους εγγραφής το 

οποίο ορίζεται σε δέκα Ευρώ (€ 10,00). Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, 

η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως 

παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την 

εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται 

διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει την εγγραφή 

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

παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα 

να ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου με την 

τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε 

για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.  

 Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου για την 

εγγραφή στο σωματείο αθλητών που έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε 

ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως 

τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και βαλκανικούς αγώνες, ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε 

πανελλήνιους αγώνες.  Τα μέλη του σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά 

πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και 

να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να 

αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις 

τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους, εγγράφως προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει για τη λήξη του. Όλα τα μέλη του Σωματείου 

έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη 

συναίνεση όλων των μελών.  Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του Σωματείου δεν 



 5 

έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του και οφείλουν να καταβάλουν την 

εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που έμειναν μέλη. Η ιδιότητα του μέλους δεν 

επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. Επίτιμα 

μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για 

την προαγωγή του αθλητισμού γενικώς ή των σκοπών του σωματείου ειδικότερα 

και μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης που προκαλείται από σχετική 

απόφαση δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

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

παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου μέλους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε 

πρόσωπα που παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευγενή προαγωγή του 

Αθλητισμού ή του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέ-

ωση καταβολής του τέλους εγγραφής και των τακτικών συνδρομών.  

Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ούτε των οργάνων της 

διοίκησής του όποιος :  

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο 

θέσπισμα σύμφωνα με το νόμο 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο 

βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και 

όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως 

τουλάχιστον τριών ετών είτε,ανεξάρτητα από το ύψος  της ποινής, για  τα 

ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς 

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

κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 

δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας, αι οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, όπλων και μεσαζόντων. Εάν με την 

καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής  το 

κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν 

αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε.  
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γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση  τα πολιτικά 

του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση. 

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

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

ε) το προσωπικό του σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση 

εργασίας του με αυτό και για ένα 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 είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας για όσο 

χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για 

ένα χρόνο μετά τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών ή της παράδοσης του έργου, αντίστοιχα.  

Μέλος που δεν καταβάλλει τις τακτικές ή έκτακτες συνδρομές του προς 

το σωματείο δεν μπορεί να λάβει μέρος στις τακτικές ή έκτακτες γενικές 

συνελεύσεις, ούτε έχει τα δικαιώματα των μελών, όπως αυτά καθορίζονται στο 

παρόν καταστατικό.  

 Τα μέλη του σωματείου είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν από 

κοντά όλες τις δραστηριότητές του, να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες 

τις προσπάθειες  για την  πραγμάτωση και κατάκτηση του σκοπού του και των 

αποφάσεων των οργάνων του, να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις 

τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στ καλέσματα του Δ.Σ και να 

συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα  σε τυχόν ομάδες εργασίας και γενικά να 

βοηθούν το Δ.Σ με κάθε τρόπο στο έργο του.  

 Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίδια δικαιώματα. Δεν είναι δυνατή με 

οποιονδήποτε τρόπο η απονομή σε μέλος δικαιώματος αυξημένης ψήφου στη 

Γενική Συνέλευση.  

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με 

δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου (με τους παραπάνω περιορισμούς της 

διάκρισής τους) στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, να ζητούν σύγκληση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης κατά τους όρους του παρόντος και να υποβάλλουν προβλήματα και 

αιτήματα στο Δ.Σ για προώθηση, λύση και ικανοποίηση.  

Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά 

χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του σωματείου  

 

α) Το σωματείο για τις υπηρεσίες εκμάθησης του καλλιεργούμενου 

αθλήματος δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να ορίζει 

αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών 

του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (π.δ 186/1992). Αυτό ωστόσο δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των 

αγωνιστικών ομάδων του σωματείου. 

β) Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  

γ) Επιτρέπεται στο σωματείο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της ελληνικής νομοθεσίας να συνάπτει 

συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την 

ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του  με τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα βιβλίων και 

στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της 

επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική 

διαφήμιση και  οικονομική εκμετάλλευση. 

δ) Απαγορεύεται η συστέγαση του αθλητικού σωματείου με εμπορική 

επιχείρηση. 

ε) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες 

που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίο δεν είναι εγκεκριμένοι 

από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές 

ομοσπονδίες. 

στ) Το σωματείο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2725/1999 μετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της 

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.   

ζ) Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή 

χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ 

εξαίρεση αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν 

πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη 

επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν 
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τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα 

ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

Δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του Σωματείου, ύστερα από 

απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των 

μελών του.  

θ) Η δημιουργία ή κατάργηση οποιουδήποτε αγωνιστικού τμήματος ή 

κλάδου    άθλησης γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

ι) Η διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων, αγώνων και τουρνουά θα 

γίνονται βάσει συγκεκριμένων κανόνων που θα θεσπίζει το σωματείο και θα 

είναι υποχρεωτικοί για όλα τα μέλη του και τους συμμετέχοντες στις 

συναντήσεις,  αγώνες, τουρνουά κλπ. 

ια) Το σωματείο έχει δικαίωμα να κατατάσσει τα μέλη του σε κατηγορίες 

βάσει συστήματος βαθμολογίας που θα καθορίζει το ίδιο και θα είναι 

υποχρεωτικό για όλα τα μέλη του και συγκεκριμένα βάσει του Εγχειριδίου 

Ελληνικού Συστήματος Κατάταξης και Επισήμων Διοργανώσεων (Τουρνουά) 

του σωματείου. 

ιβ) Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του 

Σωματείου, του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι 

ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια, τον σκοπό, τα Καταστατικό και τα 

συμφέροντα του Σωματείου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρ-

χικές κυρώσεις, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. 

ιγ) Οι Πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται οι εξής : 

1. Επίπληξη ενώπιον συνεδριάζοντος  Δ.Σ. ή Γ.Σ., με συστάσεις προς 

συμμόρφωση. 

2. Απαγόρευση συμμετοχής στις προπονήσεις και στις εν γένει αθλητικές 

εκδηλώσεις. 

3. Προσωρινή αποβολή, σε παρακοή και μέχρις ενός έτους. 

4. Οριστική διαγραφή από την δύναμη του Σωματείου, εφόσον 

παραβλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου. 

Οι παραπάνω 1 και 2 κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ., ανεκκλήτως. Η 

υπ’ αριθμ. 3 κύρωση επιβάλλεται ομοίως από το Δ.Σ., πλην όμως κατ αυτής 

χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γ.Σ. του Σωματείου, η οποία και αποφαίνεται 

ανεκκλήτως. Η άσκηση της προσφυγής ενώπιον της Γ.Σ. δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση της αποφάσεως του Δ.Σ. Η οριστική διαγραφή μέλους επιβάλλεται με 
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απόφαση της Γ.Σ. του Σωματείου, κατώπιν προτάσεως του Δ.Σ. Σε όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία, τασσομένης προς τούτο ευλόγου 

προθεσμίας. Σε περίπτωση μη εμφανίσεως τούτου σε απολογία εντός της 

ταχθείσης προθεσμίας, το Δ.Σ. αποφαίνεται και χωρίς αυτήν.  

Το μέλος που έχει αποβληθεί από το Σωματείο έχει το δικαίωμα να 

προσφύγει ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών μέσα σε προθεσμία 

δύο μηνών αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 

του Α.Κ. αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν 

δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του. 

Σε περίπτωση που επιβληθεί σε μέλος στέρηση της φιλάθλου ιδιότητας ή 

του φιλάθλου πνεύματος, αποβάλλεται αυτόματα από το Σωματείο.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  

 

Η Γενική Συνέλευση του σωματείου είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο 

και  συνέρχεται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μία φορά 

στο έτος κατά τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο το 

Δ.Σ ή αν το ζητήσει  με έγγραφη αίτησή του το 1/5 των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών  όπου θα αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να 

συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να 

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από την υποβολή της 

σχετικής αίτησης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίζονται 

στην αίτηση των μελών που ζητούν τη σύγκληση.  

 Η Γενική Συνέλευση έχει την  τελική απόφαση για κάθε ζήτημα που δεν 

υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ειδικότερα :  

α) εγκρίνει ή καταψηφίζει τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του 

Δ.Σ  
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β) εκλέγει τα όργανα της Διοίκησης και τυχόν αντιπροσώπους σε 

δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε καταργεί αυτούς από τα καθήκοντά 

τους  

γ) τροποποιεί το καταστατικό 

δ) αποφασίζει τη διάλυση  του Συλλόγου  

ε) προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις δράσης του Δ.Σ κ.λ.π  

  Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  επτά (7)  τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της 

με γραπτή πρόσκληση που πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και  

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται είτε 

ταχυδρομικά είτε με φαξ είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον 

των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών. Ειδικά για την μεταβολή του σκοπού 

του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη, οι δε απόντες συναινούν 

εγγράφως. Αν δεν υπάρξει απαρτία αυτή επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ημέρα 

και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και 

βρίσκεται σε απαρτία όσα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και αν 

παρευρίσκονται. Για τη σύγκληση της επαναληπτικής αυτής Γενικής Συνέλευσης 

δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή η μνεία 

στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψής της.  

 Δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να 

εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, έχουν όλα τα μέλη, μετά 

πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους – πλην των ιδρυτικών-, εφόσον 

έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Πληρωμές καθυστερουμένων 

εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών προ της 

ψηφοφορίας.  

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές Προεδρείο που 

εκλέγεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το 

Γραμματέα και ένα μέλος, το καθένα εκ των οποίων εκλέγεται χωριστά και με 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και χρέη Γραμματέα ασκεί ο 

Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ. 
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Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση του χεριού (ποτέ διά βοής)  και με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που από το 

νόμο ή το παρόν καταστατικό  προβλέπεται ειδική απαρτία και πλειοψηφία.  

Η ψηφοφορία για αρχαιρεσίες ανάδειξης του Δ.Σ, της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, και αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια οργάνωση είναι μυστική, η 

εκλογή δε των οργάνων αυτών γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο 

σημειώνονται τόσοι σταυροί προτίμησης όσα και τα εκλεγόμενα μέλη σε κάθε 

όργανο ή αντιπροσωπεία.  

Μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Γ.Σ. και στις 

αρχαιρεσίες εφόσον αποστείλουν στο Δ.Σ. είτε ταχυδρομικά είτε με φαξ είτε με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καταθέσουν στον Πρόεδρο απλή έγγραφη 

εξουσιοδότηση, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Απαγορεύεται η 

εκπροσώπηση περισσοτέρων των 2 μελών. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων. 

 Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 

υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης 

της συνελεύσεως ημέρας, ο δε Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων 

στην Γ.Σ. αναρτάται δε πίνακας των υποψηφίων στην αίθουσα των 

συνεδριάσεων, προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας, χωριστά για το Δ.Σ. και την 

Ε.Ε. 

 Μετά το τέλος της λογοδοσίας της απερχόμενης διοικήσεως, η Γ.Σ. 

αποφασίζει για την έναρξη της ψηφοφορίας, τον καθορισμό του χρόνου 

περάτωσης της και εκλέγει, δι’ ανατάσεως της χειρός, τριμελή Εφορευτική 

Επιτροπή με αναπληρωματικά μέλη, για να διευθύνει την ψηφοφορία. 

Εκλεγέντες θεωρούνται, για μεν το Δ.Σ. ως τακτικά μέλη αυτού οι επτά 

(7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, ως αναπληρωματικά δε μέλη οι επόμενοι επτά 

(7) κατά σειρά επιτυχίας, για δε την Ε.Ε. οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά 

επιτυχίας, ως αναπληρωματικά δε μέλη οι επόμενοι τρεις (3). Σε περίπτωση 

ισοψηφίας στην 7η θέση για το Δ.Σ. ή στην 3η θέση για την Ε.Ε., διενεργείται 

αμέσως κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. 

Προ της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών 

της τον Πρόεδρο και έπειτα αναλαμβάνουσα τα καθήκοντα της διανέμει σε όλα 

τα παριστάμενα μέλη τα έχοντα δικαίωμα ψήφου από ένα λευκό ψηφοδέλτιο ή 

έντυπο και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν.  
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Κάθε εκλογέας προσερχόμενος, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του 

και του εκ του μητρώου μελών γενομένου ελέγχου περί του αν έχει δικαίωμά 

ψήφου, ρίπτει το ψηφοδέλτιο στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγράφει 

στον επί τούτο τηρούμενο πίνακα των ψηφισάντων το ονοματεπώνυμο του και 

τον αριθμό μητρώου. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων 

και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην 

διαλογή των ψήφων, τηρούσα προς τούτο πίνακα διαλογής. 

Μετά τα αποτελέσματα της διαλογής, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, 

κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε., καθορίζουσα συγχρόνως 

και την σειρά των επιλαχόντων, αναλόγως του αριθμού των ψήφων, που έλαβε ο 

καθένας.   

Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της Γ.Σ. υποβάλλονται αμέσως και 

αποφασίζει επ’ αυτών η Γ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές για όλα 

τα μέλη του Σωματείου, παρόντα και απόντα από την Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία δύο (2) έτη  και παρατείνεται 

μέχρι την εκλογή νέας διοίκησης, αν από ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή 

η έγκαιρη σύγκληση της Γ.Σ., αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και Συμβούλους.  

Η συγκρότηση σε σώμα και η κατανομή των αξιωμάτων του Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και των Συμβούλων γίνεται  στην 

πρώτη συνεδρίαση των εκλεγέντων, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό 

εντός 15 ημερών από την εκλογή τους και από το Σύμβουλο που πλειοψήφησε. 

Αν αυτός αμελήσει τη σύγκληση, αυτή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του 

δεύτερου κατά σειρά ψήφου κ.ο.κ. Η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται 

διαδοχικά και για την κατανομή ισχύει η αρχή της σχετικής πλειοψηφίας των 

παρόντων. Όπου υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συγκροτείται νόμιμα, 

όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη αυτού και απαραίτητα ο 

Πρόεδρος  ή ο Αντιπρόεδρος για τη διεύθυνση της συζήτησης. Αν για 
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οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί σε λιγότερα από τρία 

(3) το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα την Γ.Σ. για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Η 

θητεία του νέου αυτού Δ.Σ. διαρκεί μέχρι την σύγκληση της τακτικής Γ.Σ.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά τρεις μήνες 

και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη 

αίτησή τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Μέλος που απουσιάζει 

αδικαιολόγητα για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, θεωρείται αυτοδίκαια 

παραιτηθέν και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό. Αν απουσιάζει 

αδικαιολόγητα ο Πρόεδρος για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, αντικαθίσταται, 

με απόφαση του Δ.Σ., από τον Αντιπρόεδρο και την θέση του Αντιπροέδρου 

καταλαμβάνει ο πρώτος εκλεγείς αναπληρωματικός. Κενές θέσεις συμβούλων 

αναπληρώνονται κατά σειρά εκλογής από εκλεγέντες αναπληρωματικούς. Αν δεν 

υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή αν αυτά αρνούνται την αναπλήρωση, τότε 

συγκαλείται σε εύλογο χρόνο η Γενική Συνέλευση για να εκλέξει το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο.    

Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και οι ψηφοφορίες είναι φανερές με ανάταση του χεριού, εκτός αν 

αποφασίσει διαφορετικά το ίδιο το Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου.   

 Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό 

Γραμματέα και ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από 

τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η τήρηση της 

ανωτέρω προθεσμίας. Σε όλες τις συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες τηρούνται 

πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της 

συνεδρίασης ή το  αργότερο  πριν την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που 

συμβάλλει στην υλοποίηση του καταστατικού σκοπού του σωματείου και των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχει στα μέλη του Συλλόγου κάθε 

πληροφορία που αυτά ζητούν και που έχει σχέση με την πορεία των 

σωματειακών υποθέσεων, φροντίζει για την αλληλογραφία μαζί τους και 
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συγκροτεί επιτροπές από αυτά για υποστήριξη, μελέτη και προώθηση διαφόρων 

θεμάτων  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη 

λειτουργία  του σωματείου, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και 

απολογισμό, φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και εισφορών 

των μελών, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, συγκαλεί τα μέλη σε 

τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει τον απολογισμό της 

δράσης του και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και γενικά 

προβαίνει  σε όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ου 

Συλλόγου.  

Ορίζει τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής, η θητεία της οποίας αρχίζει 

και λήγει μαζί με την θητεία του εκάστοτε Δ.Σ. 

Απαγορεύεται στο Δ.Σ να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών, έργου προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό 

αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ,  με τις συζύγους, τα τέκνα,  τους  γονείς και τα 

αδέρφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα 

πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών 

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

αρμόδιου δικαστηρίου.  

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό 

σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση 

επειγουσών αναγκών. 

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του 

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

προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας προς  το σωματείο, επιτρέπεται να 

καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.  

Το Δ.Σ για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, 

μπορεί να διορίσει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων 

του Σωματείου από τα μέλη του ή και με σύμβαση, μη μέλη του σωματείου, 

επίσης μπορεί να προσλαμβάνει υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

του σωματείου.  

Το εκάστοτε Δ.Σ. του σωματείου απαρτίζει και την Οργανωτική 

Επιτροπή των αθλητικών διοργανώσεων του σωματείου και είναι υπεύθυνο για 

την οργάνωση των αγώνων σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις 
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που ορίζονται στο Εγχειρίδιο Ελληνικού Συστήματος Κατάταξης και Επισήμων 

Διοργανώσεων (Τουρνουά) του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, 

πολιτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις 

σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.  

Συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με το Γενικό Γραμματέα, προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις και εισηγείται τα θέματα (εκτός αν έχει 

ορίσει άλλο μέλος για εισηγητή) και τα θέτει σε ψηφοφορία, υπογράφει τα 

πρακτικά και τα εξερχόμενα έγγραφα, επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου και 

υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές είσπραξης 

χρημάτων.  

Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ τις τακτικές ή έκτακτες γενικές 

συνελεύσεις και υπογράφει κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά 

για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου.  

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά στα καθήκοντά του  ο 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και αν κωλύεται και αυτός Γενικός Γραμματέας.  

Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου από το αξίωμά του, αλλά 

διατήρησης της θέσεώς του ως μέλους του Δ.Σ., η εκλογή νέου Προέδρου γίνεται 

με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για ανακατανομή αξιωμάτων. Σε 

περίπτωση όμως που ο Πρόεδρος παραιτηθεί και από μέλος του Δ.Σ. τότε την 

θέση του καταλαμβάνει το πρώτο εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. και 

ακολουθεί ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για ανακατανομή αξιωμάτων.   

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες του 

τις αρμοδιότητες. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα 

που αυτός με πράξη του που καταχωρείται στα πρακτικά του αναθέτει.  
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

 

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία του Σωματείου,  

συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που φροντίζει να 

υπογράφονται από τα μέλη του, καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ., καταρτίζει μαζί 

με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το 

μητρώο των μελών και φυλάει τα βιβλία, τα έγγραφα, τα αρχεία και τη σφραγίδα 

του Σωματείου. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένας 

από τους συμβούλους οριζόμενος από το Δ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ  

 

Ο Ταμίας έχει την διαχείριση, εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των 

οικονομικών του συλλόγου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και 

εποπτεύει για την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και για 

την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και των 

πληρωμών. Ενεργεί όλες τις πληρωμές και εισπράξεις σύμφωνα με τον τρόπο 

που ορίζει το Δ.Σ, εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλη εισφορά, 

υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο το έγγραφο οικονομική διαχείρισης, εισηγείται 

στο Δ.Σ την έγκριση των δαπανών που έγιναν, αναλαμβάνει μαζί με τον Πρόεδρο 

τις καταθέσεις ύστερα από απόφαση του Δ.Σ  ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις 

για λογαριασμό του συλλόγου κάθε ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζει με 

απόφασή του το Δ.Σ.  

Συντάσσει κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Δ.Σ και 

παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων 

του σωματείου. 

Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 

της έγκαιρης σύνταξης του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. 

παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει 

στο Δ.Σ πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες 

εισφορές προς το σωματείο.  
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Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή φύλαξη και διατήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών και τίτλων.  

 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

 

Οι σύμβουλοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και εκτελούν τα 

καθήκοντα που τους ανατίθενται από αυτό ειδικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 16  

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο έλεγχος της διαχείρισης και εποπτείας της δράσης του Δ.Σ. ανατίθεται 

σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ. με  

ισόχρονη θητεία. Η Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό, ο οποίος διευθύνει τις 

εργασίες της, μεταξύ των μελών της. Η Επιτροπή ελέγχει την οικονομική 

διαχείριση και τις ενέργειες του Δ.Σ ως προς τη νομιμότητα αυτών και συντάσσει 

σχετική έκθεση την οποία υποβάλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Η Εξελεγκτική 

Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το Δ.Σ. έχει την σχετική 

υποχρέωση, να δώσει κάθε απαραίτητο έγγραφο, στοιχείο, ή πληροφορία το 

οποίο κρίνει σκόπιμο, χρήσιμο ή απαραίτητο για την άσκηση του έργου της. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής των συναντήσεων, αγώνων, τουρνουά 

κλπ. που διοργανώνει το σωματείο ανατίθεται σε τριμελή Πειθαρχική Επιτροπή 

που εκλέγεται από το Δ.Σ. με  ισόχρονη θητεία. Η  Πειθαρχική Επιτροπή είναι 

Ανεξάρτητη Αρχή και είναι αρμόδια για την εκδίκαση και επίλυση όλων των 

ενστάσεων που προκύπτουν και για την επιβολή ποινών, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς του Εγχειριδίου Ελληνικού Συστήματος Κατάταξης και Επισήμων 

Διοργανώσεων (Τουρνουά) του σωματείου. Σε περίπτωση ενστάσεως αθλητή 

κατά των αποφάσεων για επιβολή ποινής της Πειθαρχικής Επιτροπής, το θέμα 

επιλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.  
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ΑΡΘΡΟ 18  

 ΣΩΜΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

Το Σώμα Διαιτητών του σωματείου διορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, έπειτα από προγραμματισμένες επιμορφώσεις / σεμινάρια που 

πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του σωματείου και που πιστοποιούν τους 

διαιτητές αγώνων του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19  

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ  

 

Το σωματείο θα τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :  

α) μητρώου μελών  

β) πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων 

γ) πρακτικό συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου 

δ) εσόδων-εξόδων 

ε) περιουσιακών στοιχείων 

στ) πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων  

 

Τα ανωτέρω βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη 

ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο, δύνανται δε να τηρούνται και σε 

ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  

Τροποποίηση καταστατικού- εσωτερικός κανονισμός – διάλυση- 

σφραγίδα 

 

ΑΡΘΡΟ 20  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

  Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που συγκαλείται ειδικά για το 

σκοπό αυτό. Βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά 
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τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της και αποφασίζει έγκυρα 

με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία 

αποφασίζεται και η διάλυση του Σωματείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 21  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου συντασσόμενος με βάση τις 

διατάξεις του καταστατικού του και εγκρινόμενος από τη Γενική Συνέλευση θα 

ρυθμίσει με λεπτομέρειες τις σχέσεις Σωματείου και μελών, τις υποχρεώσεις και 

τα καθήκοντα των αθλητών- μελών καθώς και κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ό, τι δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις αυτού του 

καταστατικού μπορεί να ρυθμιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού που θα 

συνταχθεί. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του 

παρόντος.  

 

ΑΡΘΡΟ 22   

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα που αναγράφει την επωνυμία, την 

έδρα του και όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος. Όλα τα έγγραφα καθώς και οι 

φάκελοι του σωματείου πρέπει να έχουν τη σφραγίδα του. 

 

ΑΡΘΡΟ 23   

ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Το σωματείο διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα 3/4 τουλάχιστον 

από τα ταμιακώς ενήμερα μέλη του και απαιτείται πλειοψηφία των 3/4. Το 

προεδρείο της Γ.Σ. που αποφάσισε την διάλυση του Σωματείου έχει υποχρέωση 

να καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αντίγραφο της απόφασης διάλυσης. Η 

διάλυση έχει ισχύ από την εγγραφή της απόφασης της Γ.Σ. στο βιβλίο 

Σωματείων του αρμοδίου δικαστηρίου. Στο  διάστημα μου μεσολαβεί μέχρι την 

παραπάνω εγγραφή της απόφασης για τη διάλυση του σωματείου, το Δ.Σ. 
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διαχειρίζεται όλες τις επείγουσες υποθέσεις του σωματείου. Ως εκκαθαριστής 

ορίζεται αυτοδίκαια ο ταμίας του σωματείου και τα μέλη της Ελεγκτικής 

Επιτροπής. Ο χρόνος εκκαθάρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

σωματείο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Μόνον αν συντρέχουν σοβαροί 

λόγοι κατά την κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου, μπορεί ο χρόνος αυτός να 

παραταθεί ένα ακόμα εξάμηνο. Ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος, μετά το 

τέλος του έργου του, να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις 

ενέργειές του που αφορούν την εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου. Το 

ενεργητικό υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει μετά την εκκαθάριση, 

περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση 

αθλητικών σκοπών και δεν διανέμεται στα μέλη του. 

Με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το σωματείο, 

αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο των μελών του ή η εποπτεύουσα 

αρχή, στις εξής περιπτώσεις : α) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του 

σε λιγότερα από δέκα (10) ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί 

διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το 

καταστατικό, β) αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη 

μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί και γ) αν 

το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το 

καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί 

παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.  

 

Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

Αστικoύ Κώδικα, των σχετικών άρθρων του Ν. 2725/1999 καθώς επίσης και με 

κάθε διάταξη νόμου που διέπει τα αθλητικά σωματεία και αφορά τον Αθλητισμό.  

 

Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος καταστατικού και ιδίως σε κάθε 

περίπτωση που δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του αποφασίζει το Δ.Σ 

μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των νόμων και υπό την προϋπόθεση της 

έγκρισης της απόφασής του από την προσεχή Γενική  Συνέλευση.  

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη  
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

  

 

 


