
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ » 

 
Άρθρο 1 
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα 
Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και με έδρα τον Δήμο Αχαρνών 
Αττικής.  
 
Άρθρο 2 
Σκοπός 
Σκοπός του σωματείου είναι η ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για 
άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος, της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης 
μεταξύ τους, η άσκηση του σώματος, μέσω  των  αθλημάτων του ποδοσφαίρου, 
του στίβου,  του υγρού στίβου, της υδατοσφαίρισης – πόλο, του μοντέρνου 
πένταθλου, της άρσης βαρών, της καλαθοσφαίρισης – μπάσκετ, της 
πετοσφαίρισης – βόλει, της αντισφαίρισης – τένις, της χειροσφαίρισης – 
χάντμπολ, της ιστιοπλοΐας, της γυμναστικής, της κωπηλασίας, του κανόε καγιάκ, 
της ποδηλασίας, της πάλης, της επιτραπέζιας αντισφαίρισης –πινγκ πονγκ, της 
ιππασίας, του τζούντο, της ξιφασκίας, της σκοποβολής, της τοξοβολίας, του 
τρίαθλου και του taek won do – ταεκβοντο, της ορειβασίας – αναρρίχησης, του 
αεραθλητισμου, της χιονοδρομίας.     Η διατήρηση και βελτίωση της καλής 
φυσικής καταστάσεως. Η απόκτηση και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων. Η  
ψυχαγωγία τους γενικά. Η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης, 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος. Η προαγωγή της 
αλληλεγγύης, του εθελοντισμού,  του πολιτισμού και της προστασίας του 
περιβάλλοντος 
 Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε παρέκκλιση, χωρίς  αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. 
 
Άρθρο 3 
Μέσα για επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι κυρίως τα ακόλουθα: 
 α) Η διοργάνωση σχολών και ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό 
και αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος  και η 
οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων. 
 β) Η συμμετοχή  σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα, σε 
φιλικούς αγώνες, σε κύπελλα, σε αθλητικές διοργανώσεις, σε τοπικά ή 
περιφερειακά ή Πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σ’ οποιουδήποτε 
άλλους αγώνες των αθλημάτων για τα οποία διατηρεί τμήμα το σωματείο καθώς 
και η συμμετοχή των αθλητών και μελλών του σωματείου σε εκδηλώσεις και 
ενέργειες που σκοπό έχουν την προστασία τού περιβάλλοντος, του πολιτισμού 
και της παιδείας . 



 γ) Η εξεύρεση κατάλληλων χώρων και η κατασκευή η εκμίσθωση η 
απόκτηση με χρησιδάνειο η άλλο τρόπο γηπέδων, γυμναστηρίων, λιμένων, 
αεροδρομίων, ποδηλατοδρομίων, στάβλων, κολυμβητηρίων, σκοπευτηρίων, 
εντευκτηρίων, χώρων φύλαξης αθλητικού υλικού  και άλλων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ο εξοπλισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων με όργανα και 
άλλα μέσα άσκησης και αγωνιστικής προετοιμασίας και προπόνησης, καθώς και 
η δημιουργία χώρων συγκέντρωσης – συνάντησης αθλητών, γυμναστών, 
προπονητών και φιλάθλων με στόχο την διάδοση των σκοπών του σωματείου.  
 δ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, 
ομοσπονδιών, Δημοσίων και ιδιωτικών Φορέων, Αθλητικών Οργανισμών και 
λοιπών Αρχών του κράτους. 
 ε) Η διάθεση κάθε άλλου μέσου, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην 
ανάπτυξη της παιδείας, του αθλητισμού, της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού,  
του πολιτισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.  
 στ) Προβλέπεται η λειτουργία αθλητικών τμημάτων:  
Ποδοσφαίρου Σάλας. 
Ποδοσφαίρου ανοιχτού χώρου / σάλας (5Χ5), στο ποδόσφαιρο παίρνουν μέρος 
άνδρες και γυναίκες. 
Ποδοσφαίρου 11Χ11.  
Ποδοσφαίρου ανοιχτού χώρου 11Χ11, στο ποδόσφαιρο παίρνουν μέρος άνδρες 
και γυναίκες. 
Στίβου.  
Στο Στίβο παίρνουν μέρος άνδρες και γυναίκες. Στην κατηγορία ανδρών 
περιλαμβάνεται αγώνας δρόμου: 100μ., 200μ., 400μ., 800μ., 1.500μ., 5.000μ., 
10.000μ., 110μ. Εμπόδια, 3.000μ. φυσικά εμπόδια (στήπλ), 20 Km Βάδην, 
Μαραθώνιος, Άλμα σε ύψος, Άλμα σε μήκος, Άλμα τριπλούν, Άλμα επί κοντώ, 
Σφαιροβολία, Δισκοβολία, Ακοντισμός, Σφυροβολία, Δέκαθλο, 4X100μ. 
(Σκυταλοδρομία), 4Χ400μ. (Σκυταλοδρομία). Στην κατηγορία γυναικών 
περιλαμβάνεται αγώνας δρόμου: 100μ., 200μ., 400μ., 800μ., 1.500μ., 5.000μ., 
10.000μ., 100μ. Εμπόδια, 400μ. Εμπόδια, 10 χλμ. Βάδην, Μαραθώνιος, Άλμα σε 
ύψος, Άλμα σε μήκος, Άλμα τριπλούν, Αλμα επί κοντώ, Σφαιροβολία, 
Δισκοβολία, Ακοντισμός, Έπταθλο, 4X100μ., 4Χ400μ. 
Υγρού  στίβου 
Εκτός   από    το  στίβο  υπάρχει   και  ο υγρός  στίβος,  ο οποίος περιλαμβάνει 
τρεις κατηγορίες: α.Καταδύσεις, β.Κολύμβηση, γ.Συγχρονισμένη Κολύμβηση. 
Α.Καταδύσεις 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνονται: 3μ. Συγχρονισμένων καταδύσεων 
και 10μ. Πλατφ. Συγχρονισμένων καταδύσεων, Τραμπολίνο (3μ.), Πλατφόρμα 
(10μ.) 
Στην κατηγορία γυναικών περιλαμβάνονται: 3μ. Συγχρονισμένων καταδύσεων 
και 10μ. Πλατφ. Συγχρονισμένων καταδύσεων, Τραμπολίνο (3μ.), Πλατφόρμα 
(10μ.) 



Β.Κολύμβηση 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνονται: 50μ. Ελεύθερο, 100μ. Ελεύθερο, 200μ. 
Ελεύθερο, 400μ. Ελεύθερο, 1.500μ. Ελεύθερο, 100μ. Ύπτιο, 200μ. Ύπτιο, 100μ. 
Πρόσθιο, 200μ. Πρόσθιο, 100μ. Πεταλούδα, 200μ. Πεταλούδα, 200μ. Μεικτή 
Ατομ., 400μ. Μεικτή Ατομ., 4X100μ. Ελεύθερο, 4Χ200μ. Ελεύθερο, 4X100μ. 
Μεικτή Ομαδική. 
Στην κατηγορία γυναικών περιλαμβάνονται τα εξής αθλήματα: 50μ. Ελεύθερο, 
100μ. Ελεύθερο, 200μ. Ελεύθερο, 400μ. Ελεύθερο, 800μ. Ελεύθερο, 100μ. Ύπτιο, 
200μ. Ύπτιο, 100μ. Πρόσθιο, 200μ. Πρόσθιο, 100μ. Πεταλούδα, 200μ. Πεταλούδα, 
200μ. Μεικτή Ατομ., 400μ. Μεικτή Ατομ., 4X100μ. Ελεύθερο, 4Χ200μ. Ελεύθερο, 
4X100μ. Μεικτή Ομαδική. 
Γ.Συγχρονισμένη  Κολύμβηση 
Στο  συγκεκριμένο  αγώνισμα  παίρνουν μέρος  μόνο  γυναίκες:  ντουέτο   και 
ομαδικό. 
Υδατοσφαίρισης-Πόλο 
Στο αγώνισμα αυτό παίρνουν μέρος άνδρες και γυναίκες. 
Μοντέρνου πένταθλου 
Στο   μοντέρνο  πένταθλο    παίρνουν     μέρος   άνδρες   και   γυναίκες   και 
περιλαμβάνει τα αθλήματα:   Σκοποβολή,   Ξιφασκία,  Κολύμβηση, Ιππασία, 
Δρόμος 3.000μ. 
Άρσης βαρών 
Στην άρση   βαρών παίρνουν  μέρος  άνδρες και γυναίκες.  Στην κατηγορία 
ανδρών  περιλαμβάνονται:   56, 62, 69, 77, 85, 94, 105  και +105κιλά.      Στην 
κατηγορία γυναικών περιλαμβάνονται: 48, 53, 58, 63, 69, 75 και +75κιλά. 
Καλαθοσφαίρισης - Μπάσκετ 
Στο μπάσκετ παίρνουν μέρος άνδρες και γυναίκες. 
Πετοσφαίρισης - Βόλεϊ 
Το συγκεκριμένο άθλημα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες στις οποίες μπορούν να 
πάρουν μέρος άνδρες και γυναίκες: Α. Βόλεϊ Σάλλας και β. Μπητς Βόλεϊ 
Αντισφαίρισης - Τένις 
Στην αντισφαίριση μπορούν να πάρουν μέρος άνδρες και γυναίκες είτε στο απλό 
είτε στο διπλό. 
Χειροσφαίρισης - Χάντμπωλ 
Στη χειροσφαίριση μπορούν να πάρουν μέρος άνδρες και γυναίκες. 
Ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης και τριγώνου 
Στην  ιστιοπλοΐα   παίρνουν  μέρος  άνδρες  και  γυναίκες.    Στην   κατηγορία 
ανδρών περιλαμβάνονται:  Mistral (ιστιοσανίδας),  Finn,  470, Star  και όποιες 
κατηγορίες   ενταχθούν στα ολυμπιακά αθλήματα.      Στην   κατηγορία     των 
γυναικών   περιλαμβάνονται:    Mistral,   Europe,   470,   Yngling    και  όποιες 
κατηγορίες   ενταχθούν στα ολυμπιακά αθλήματα.     Υπάρχει και   κατηγορία 
που μπορούν   να πάρουν μέρος και   άνδρες   και  γυναίκες (μεικτό-ορθη) και 
περιλαμβάνει τα εξής: Laser, Tornado, 49er.  



Στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης παίρνουν μέρος άνδρες και γυναίκες σε 
απλά η μεικτά πληρώματα, ενώ για  την  εκμάθηση  του  αθλήματος  τόσο της 
ανοικτής θαλάσσης όσο και τριγώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποιος τύπος 
σκάφους κριθεί κατάλληλος.   
Γυμναστικής 
Στη γυμναστική περιλαμβάνονται οι κατηγορίες: 
Α. Ενόργανη στην οποία συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες.  
Β. Ρυθμική στην οποία συμμετέχουν μόνο γυναίκες στο Ανσάμπλ και στο 
ατομικό.  
Γ. Τραμπολίνο στο οποίο παίρνουν μέρος άνδρες και γυναίκες. 
Δ. Γυμναστική επίδειξη ανδρών και γυναικών.  
Κωπηλασίας 
Στην κατηγορία των ανδρών περιλαμβάνεται: 1Χ (Απλό Σκιφ), 2Χ (Διπλό Σκιφ), 
ΡL2Χ (Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών), 4Χ (Τετραπλό Σκιφ), 2- (Δίκωπο), 8+ 
(οκτάκωπο με πηδαλιούχο), 4- (τετράκωπο), ΡL 4- (Τετράκωπο Ελαφρών Βαρών). 
Στην κατηγορία των γυναικών περιλαμβάνεται: 1Χ (Απλό Σκιφ), 2Χ (Διπλό 
Σκιφ), ΡL2Χ (Διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών), 4Χ (Τετραπλό Σκιφ), 2- (Δίκωπο), 8+ 
(οκτάκωπο με πηδαλιούχο). 
Κανόε Καγιάκ 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνεται: Ταχύτητα (Σπριντ): Κ1 500μ., Κ2 
500μ., Κ1 1000μ., Κ2 1000μ., Κ4 1000μ., C1 500μ., C2 500μ., C1 1000μ., C2 1000μ., 
Slalom: Κ1, C1, C2. Στην κατηγορία γυναικών περιλαμβάνεται: Σπριντ: Κ1 
500μ., Κ2 500μ., Κ4 500μ., Slalom: Κ1. (Σημείωση: c= κανόε, Κ= καγιάκ) 
Ποδηλασίας 
Το αγώνισμα της ποδηλασίας περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: α. πίστας, β. επί 
δημοσίας οδού, γ. Mountain bike στις οποίες μπορούν να πάρουν μέρος άνδρες 
και γυναίκες. 
Αγώνισμα  Πίστας 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνεται: 1χλμ. ατομική χρον., ταχύτητα 
(σπριντ), αγώνας πόντων, 4000μ. ατ. «καταδίωξη», 4000μ. ομαδ. «καταδίωξη», 
Ολυμπιακό Σπριντ ομαδικό, Madison, Keirin. Στην κατηγορία γυναικών 
περιλαμβάνεται: 500μ. ατομική χρονομέτρηση, ταχύτητα, αγώνας πόντων, 
3000μ. Ατ. «καταδίωξη». 
Β. Επί δημοσίας οδού 
Στην κατηγορία ανδρών και γυναικών περιλαμβάνεται: ατομ. Αγώνας Αντοχής, 
Ατομ. Χρονομέτρηση. 
Γ. Mountain Bike 
Στην κατηγορία ανδρών και γυναικών περιλαμβάνεται: Cross Country. 
Πάλης 
Στο άθλημα της Πάλης οι γυναίκες μπορούν να πάρουν μέρος μόνο στην 
κατηγορία ελεύθερα 48, 55, 63, 72 κιλά. Στην κατηγορία ανδρών το άθλημα της 
Πάλης διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: Α. Ελληνορωμαϊκή 55, 60, 66, 74, 84, 96, 
120 κιλά. Β. Ελευθέρα 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 κιλά. 



Επιτραπέζιας αντισφαίρισης - Πιγκ πογκ 
Στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης παίρνουν μέρος άνδρες και 
γυναίκες. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: α. απλό και β. Διπλό. 
Ιππασίας 
Το άθλημα της ιππασίας είναι το μοναδικό άθλημα των ολυμπιακών αγώνων 
όπου άνδρες και γυναίκες συναγωνίζονται με ίσους όρους. Περιλαμβάνει: α) 
Αγώνα τριών ημερών (Ιππικό Τρίαθλο) ατομικό και ομαδικό. β) Ιππική 
δεξιοτεχνία (ντρεσάζ). γ) Υπερπήδηση εμποδίων 
Τζούντο 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνεται: 60κ., 66κ., 73κ., 81 κ., 90κ., 100κ., 
+100κ. Στην κατηγορία γυναικών περιλαμβάνεται: 48κ., 52κ., 57κ., 63κ., 70κ., 
78κ., +78κ. 
Ξιφασκίας 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνεται: Ξίφος Ασκησης Ατομ., Ξίφος άσκησης 
Ομαδικό, Ξίφος μονομαχίας Ατομ., Ξίφος μονομαχίας Ομαδικό, Σπάθη 
Ατομικό, Σπάθη ομαδικό. Στην κατηγορία γυναικών περιλαμβάνεται: Ξίφος 
Ασκησης Ατομ., Ξίφος άσκησης Ομαδικό, Ξίφος μονομαχίας Ατομ., Ξίφος 
μονομαχίας Ομαδικό, Σπάθη Ατομικό. 
Σκοποβολής 
Το άθλημα της σκοποβολής περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: α. Σταθερός στόχος 
και β. Κινητός στόχος. 
Α. Σταθερός στόχος 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνεται: 50μ. Ελευθ. πιστόλι, 25μ. Πιστόλι 
ταχύτ., 10μ. Αεροβόλο πιστόλι, 50μ., Καραμπίνα πρηνηδόν, 50μ. Καραμπίνα 
τριών στάσεων, 10μ. Αεροβόλο τουφέκι, 10μ. Ταχεία βολή. Στην κατηγορία 
γυναικών περιλαμβάνεται: 25μ. Σπορ πιστόλι, 10μ. Αεροβόλο πιστόλι, 50μ., 
Καραμπίνα τριών στάσεων, 10μ. Αεροβόλο τουφέκι. 
Β. Κινητός στόχος 
Στην κατηγορία ανδρών και γυναικών περιλαμβάνεται: Τραπ, Διπλό Τραπ, 
Σκητ. 
Τοξοβολίας 
Στο άθλημα της τοξοβολίας παίρνουν μέρος άνδρες και γυναίκες (ατομικό-
ομαδικό). 
Τρίαθλου 
Το τρίαθλο στο οποίο παίρνουν μέρος άνδρες και γυναίκες περιλαμβάνει: 1,5 
χλμ. Κολύμβηση, 40 χλμ. Ποδηλασία, 10 χλμ. Δρόμος. 
TAEK WON DO - ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 
Στην κατηγορία ανδρών περιλαμβάνεται: 58κ., 68κ., 80κ., +80κ. Στην κατηγορία 
γυναικών περιλαμβάνεται: 49κ., 57κ., 67κ., +67κ. 
Ορειβασίας  αναρρίχησης  
Στο   άθλημα   της   ορειβασίας     αναρρίχησης   παίρνουν  μέρος  άνδρες και 
γυναίκες. Το άθλημα της αναρρίχησης μπορεί να γίνεται σε φυσική η τεχνητή 
διαδρομή.  



Αεραθλητισμού 
Στα   αθλήματα του  αεραθλητισμού παίρνουν  μέρος  άνδρες και γυναίκες. 
Περιλαμβάνουν : αερομοντελισμό, πτήσεις υπερελαφρων / γενικής αεροπορίας 
/ αλεξίπτωτου πλαγιάς / αιωροπτερων / ανεμοπτέρων /  ελικοπτέρων / 
αεροστάτων και αλεξιπτώτων.  
Χιονοδρομία 
Στα   αθλήματα της χιονοδρομίας παίρνουν  μέρος  άνδρες και γυναίκες. 
Περιλαμβάνουν :  slalom,  κατάβαση πλαγιάς, ορεινό σκι,   snowboard, 
snowboard free style.   
 
Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση των ανωτέρω θα 
διενεργείται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού με εξαίρεση την προσθήκη 
κατηγοριών - κλάδων στα ήδη καταγεγραμμένα αθλήματα όταν αυτές 
προστεθούν στην λίστα των Ολυμπιακών αγωνισμάτων η με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
 
 
Άρθρο 4 
Το σωματείο έχει ως προς την λειτουργία του διοικητική και οικονομική 
αυτονομία και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και της 
σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα απ’ το βαθμό 
του, στην αυτονομία αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, 
υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται απ’ τα όργανα του σωματείου. 
 
Άρθρο 5 
α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι ενήλικοι Έλληνες πολίτες 
ανεξαρτήτως φύλου. 
β) Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό 
συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και 
έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 
(60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού 
συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος 
έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της 
αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη 
απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους 
του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής 
πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο 
Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του 
δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε 
δήλωση βούλησης. 
 γ) 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. 
δ) Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από 
την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα 
όργανα του σωματείου  
Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός, για να υφίσταται το σωματείο είναι είκοσι (20) τακτικά μέλη και 
τριάντα (30) αθλούμενα, μετέχοντα στα οικεία πρωταθλήματα αγώνων. 
Υπό τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, το σωματείο είναι δυνατόν να 
καταστεί μέλος υπερκείμενου σωματείου του οικείου αθλήματος (Ενώσεως, 
Συνδέσμου, Ομοσπονδίας).  
 
 
Άρθρο 6 
1. Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου ή να γίνει τακτικό μέλος του: 
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 
 β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο 
θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο  
βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και 
όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως 
τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα 
ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς 
χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, 
κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 
 γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του  
δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση. 
 δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999  
νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 
2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των 
οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου 
άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου. Δεν επιτρέπεται η 
υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του στις 
αρχαιρεσίες του ομίλου, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη 
διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η 
ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της 
υποψηφιότητας. Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του σωματείου και η τυχόν 
εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης 



αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι 
αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε 
διαιτητικό έργο των αθλημάτων, για τα οποία διατηρεί τμήμα το σωματείο.  Οι 
εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι 
συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων 
συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου εάν καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 
άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της 
εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε 
υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν 
ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του 
ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού. 
 
 3. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του ομίλου σύμφωνα με τους  όρους 
και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά 
την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός 
αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία 
ή διεξάγεται με την έγκρισή της. 
Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του 
μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, 
της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των 
μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να 
εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο εάν  καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και 
να μετέχουν στο Δ.Σ. 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 μπριντζ και της 
ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.  
 
4. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του 
σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με 
αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν  
σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή 
είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη 
διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, 
με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. 
Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι. διαχειριστές και μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους 
εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την 
εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι 
μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του αθλητικού 
σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή 
ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν 



πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, 
τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το 
άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών 
αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. 
 
5.  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. Σε περίπτωση 
παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό 
Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη 
κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ.  τα υπαίτια για τη μη 
έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις 
διατάξεις του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
καταστατικού. 
 
Άρθρο 7 
1. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού είκοσι  (20) ευρώ για εγγραφή 
και ποσού εξήντα (60) ευρώ για ετήσια συνδρομή προς το σωματείο. Τα 
παραπάνω ποσά μπορούν ν’ αυξομειώνονται κατόπιν τροποποίησης του 
καταστατικού. Τα  μέλη υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν τακτικά τις προς το 
σωματείο συνδρομές τους, β) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και γ) Να 
συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του 
σωματείου. 
 2. Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους, 
συνεπάγεται τη διαγραφή του, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία με συστημένη επιστολή 
και παρέλευση προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής. 
 
Άρθρο 8 
Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του σωματείου ή 
δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με 
την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, διαγράφεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής 
Συνέλευσης μέσα σε ένα (1) μήνα απ’ τη κοινοποίησή της, η οποία αποφαίνεται 
οριστικά. 
 
Άρθρο 9 
ΠΟΡΟΙ 
1. Πόροι του Σωματείου είναι: 
 α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές συνδρομές ή έκτακτες 
εισφορές των μελών. 



 β) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις . 
 γ) Οι Δωρεές ή τα Κληροδοτήματα ή οι χορηγίες, καθώς και κάθε άλλη 
νόμιμη είσπραξη. 
 δ)  Οι τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα συνάπτονται με την τήρηση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής και του Νόμου. 
 2. Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που 
είναι αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές. 
 3. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή 
πωλείται για λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 4. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν 
δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα 
πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του. 
 5. Το σωματείο, για τις υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που 
καλλιεργεί, την δημιουργία σχολών, την διάθεση, συντήρηση, επισκευή   
εξοπλισμού, την φιλοξενία  αθλητών και μελλών,  την φύλαξη σκαφών η ίππων η 
άλλων μέσων συναφών με τα αθλήματα και τους σκοπούς που υπηρετεί  και 
καλλιεργεί, η για την εν γένει παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, δύναται με 
απόφαση του ΔΣ να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. 
            6.  Το σωματείο, για την δημιουργία και την λειτουργία εντευκτηρίων - 
αναψυκτηρίων συνάντησης  των αθλητών, μελλών και φιλάθλων, δύναται με 
απόφαση του ΔΣ να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο των σχετικώς προσφερομένων 
υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και αναγκών. 
            7. Το σωματείο , για την δημιουργία και διάθεση αθλητικού ρουχισμού η 
εξοπλισμού και αναμνηστικών αντικειμένων προς τους αθλητές και τα μέλη του, 
δύναται με απόφαση του ΔΣ να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο των προσφερομένων 
ειδών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και αναγκών.   
 
Άρθρο 10 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Το σωματείο διοικείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που 
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον 
Ταμία και το Γενικό Αρχηγό. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται 
σε τρία (3), που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, όταν απουσιάζουν για 
λόγους ασθένειας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία. 
 
Άρθρο 11 
Δέκα μέρες μετά την εκλογή του απ’ την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση 
συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Γενικού Αρχηγού. 
 
Άρθρο 12 



Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που 
αφορά στη διοίκηση του σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, πλην 
της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, 
καθώς και στις υποθέσεις εκείνες, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Άρθρο 13 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τέσσερα  (4) 
τουλάχιστο μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των 
παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου του Συμβουλίου. 
 
Άρθρο 14 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μια φορά το μήνα. Μέλος που 
απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι 
παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η 
αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
Άρθρο 15 
Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, 
συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας 
τους, Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν 
αποδέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε 
πέντε (5), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
Άρθρο 16 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του 
καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, να επιβάλει ανάλογα με τη 
βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων, τις 
παρακάτω ποινές: 
 α) Στα μέλη: 1) Έγγραφη παρατήρηση, 2) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, 3) 
Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους κλπ. του σωματείου 
προσωρινά ή οριστικά και 4) Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της 
Γενικής Συνέλευσης. 
 β) Στους αθλητές: Τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής 
στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα χρόνο. Ως παράπτωμα 
χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην 
αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία 
στους ανώτερους, μέσα στ’ αθλητικά πλαίσια και στα συμφέροντα του ομίλου. 



Κανένας απ’ τους παραπάνω δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί, χωρίς προηγούμενα 
να απολογηθεί. 
 
Άρθρο 17 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2ετής) και λήγει στις 31 
Μαΐου κάθε δεύτερου χρόνου, ανεξάρτητα απ’ το χρόνο που εκλέχτηκε. 
 
Άρθρο 18 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και 
επιτυχία των σκοπών του σωματείου μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και 
τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, απ’ τα μέλη του 
σωματείου ή με σύμβαση με μη μέλη του σωματείου. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Άρθρο 19 
Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, 
Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ’ όλες τις σχέσεις, 
δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή 
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον τρεις (3) 
απ’ τους συμβούλους ζητήσουν τη σύγκλησή του. Υπογράφει τα πρακτικά, 
επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον 
οποίο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε 
δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και 
φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου. 
Προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει 
γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των Εσωτερικών 
Κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του 
Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των 
συμφερόντων του σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εάν απ’ την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.  
 Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά 
του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει 
όλες τις αρμοδιότητες του στην περίπτωση αυτή και αυτόν, ένας που θα ορισθεί 
απ’ τα παρόντα μέλη. 
 
Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον 
αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει όλες τις 



αρμοδιότητες του στην περίπτωση αυτή και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα 
παρόντα μέλη. 
 
 
Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των Γραφείων και τω καθώς και του 
προσωπικού του σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την 
αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών 
Συνελεύσεων, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το 
Μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του σωματείου. Το Γενικό 
Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον 
αντικαθιστά  ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Δ. ΤΑΜΙΑΣ 
Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες 
εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και 
ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και 
ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο  
Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και 
ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη. 
 Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να 
περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. 
 Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σ’ οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα 
του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα 
καθορίζεται κάθε φορά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις 
προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του σωματείου, όποτε αυτό 
ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για τη κανονική είσπραξη των 
συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες. 
 
Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
Ο Γενικός Αρχηγός, εκτός των άλλων φροντίζει και για την τακτική προπόνηση 
των αθλητών, την άψογη συμπεριφορά τους στον αγωνιστικό χώρο και γενικά 
στη κοινωνία, για την πρόσληψη προπονητή και συνεννοείται μ’ αυτόν, για τον 
καταρτισμό της ομάδας. Ο Γενικός Αρχηγός μπορεί σε συνεννόηση πάντοτε με το 
Διοικητικό Συμβούλιο ν’ απαγορεύει τη συμμετοχή των αθλητών στις 
προπονήσεις και στους αγώνες του σωματείου εξ αιτίας ανυπακοής τους και 
ανάρμοστης συμπεριφοράς τους απέναντι σε τρίτους, στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
στο προπονητή κλπ. – Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινής σε 



αθλητή είναι η προηγούμενη κλήση του σε απολογία και η παροχή κάθε 
πληροφορίας, ισχυρισμού ή επεξήγησης. 
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο απ’ την Ελεγκτική 
Επιτροπή. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. εκλέγεται με την ίδια 
διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή. Η 
Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά 
μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να 
συγγενεύουν (μέχρι και του τρίτου βαθμού). Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής 
ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, 
εκείνος που θα ευνοηθεί απ’ την κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε 
έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η 
θητεία της είναι διετής (2ετής), όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι 
αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος 
που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ελεγκτική 
Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο 
(2) τουλάχιστο απ’ τα τρία τακτικά της μέλη. 
 
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 20 
Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία: 
Μητρώου Μελών  
Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 
Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 
Εσόδων-Εξόδων 
Περιουσιακών Στοιχείων 
Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 
2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο.  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
Άρθρο 21 
α) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. 
Συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που 
αποφασίζει κάτι τέτοιο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που ήθελε ζητήσει κάτι τέτοιο 
τα 2/5 των μελών με έγγραφη αίτηση, που πρέπει να γράφει και τα θέματα για 
συζήτηση. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 
μέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση. 
 β) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
όταν παρίστανται τα μισά συν ένα από τα μέλη, τα οποία πρέπει να είναι 
ταμειακά εντάξει. Εάν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται ξανά το πολύ μέσα σε 



οκτώ (8) μέρες απ’ τη χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε, και βρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα απ’ τον αριθμό των παρόντων 
μελών. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να σταλεί μία πρόσκληση στα μέλη. 
 γ) Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει ν’ αναφέρει το οίκημα, την 
ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποιείται δε δέκα (10) 
τουλάχιστο μέρες πριν απ’ τη Συνέλευση. 
 δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στη Πρόσκληση είναι 
άκυρη. 
 ε) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του 
σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Η τακτική Γενική Συνέλευση 
εκλέγει μέσα στο μήνα Μάιο κάθε δεύτερου χρόνου, τη Διοίκηση, την Ελεγκτική 
Επιτροπή και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διοίκησης.  
 στ) Της τακτικής Γενικής συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του σωματείου, 
που εκλέγεται απ’ τα παρόντα μέλη, της δε έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 ζ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του 
καταστατικού και για την διάλυση του σωματείου, επί των θεμάτων όμως αυτών 
για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται παρουσία των μισών μελών και 
πλειοψηφία των 3/4 , κατά το άρθρο 99 Α.Κ. 
η) Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του 
ομίλου μπορεί να ανακαλέσει οποιοδήποτε μέλος ή και όλα τα μέλη του ΔΣ κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, μόνο για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαριά 
παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική 
διαχείριση. 
θ)  Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής γίνεται 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται δε αυτοί που πλειοψηφούν, με τη σειρά 
προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.  Οι αρχαιρεσίες 
διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από 
τη τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα 
μέλη πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και δύο αναπληρωματικά μέλη. Το κάθε 
μέλος δικαιούται να θέσει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Ψηφοδέλτιο με 
αριθμό σταυρών μεγαλύτερο των τριών θεωρείται άκυρο. Η ψηφοφορία είναι 
μυστική και διαρκεί μέχρι την ώρα που έχει οριστεί. Η εφορευτική επιτροπή 
παρατείνει την ώρα της ψηφοφορίας εάν περιμένουν μέλη για να ψηφίσουν. 
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή κάνει τη διαλογή των 
ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ενώ 
παράλληλα συντάσσει και πρακτικό.  
   
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 22 



Το σωματείο έχει σφραγίδα, που κυκλικά φέρει τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», στο δε μέσο φέρει 
απεικόνιση ελαφιού και δένδρων. 
 
Άρθρο 23 
Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78 – 106 
του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται στη 
σωματική αγωγή. 
 
Άρθρο 24 
Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρούν απ’ το Σωματείο οποτεδήποτε. Η 
αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη 
της λογιστικής χρήσης και ισχύει για το τέλος αυτής. Η λογιστική χρήση αρχίζει 
στη 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 
 
Άρθρο 25 
α) Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα 
απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση της εξαιρετικής πλειοψηφίας των 
μελών, ουδέποτε όμως δίνεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις Γενικές 
Συνελεύσεις. 
 β) Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό, θα 
ρυθμίζεται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι διατάξεις των νόμων. 
 γ) Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς 
κανονισμούς για την κανονική λειτουργία των χώρων του, διαφόρων αθλητικών 
τμημάτων κλπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται απ’ τις 
Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του 
καταστατικού.  
 δ) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του, περιέρχεται 
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με το νόμο  
 
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα, εγκρίθηκε 
σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύει από την εγγραφή του Σωματείου στα 
τηρούμενα βιβλία σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.  
                             Θρακομακεδόνες  10 Φεβρουαρίου 2014 
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