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ψη,Ί-ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟγ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑ1Ο 1Ο :   ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΆΡΘροιο.

Στη  Θεσσαλονίκη  υπάρχει  και λειτουργεί το  ΑΘλητικό  Σωματείο  με την  επωνυμία
«ΟΜιΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑ1Ρ1ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1927. Η έδρα
του Σωματείου βρίσκεται στον Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης[Κύπρου  12]. Για τις
διεθνείς   σχέσεις  του   το   Σωματείο   χρησιμοποιεί  την   επωνυμία   Ι`ΤΗΕSSΑLΟΝΙΚ|
ΤΕΝΝ|S cLυΒ ".
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-ΡΘΡο 2ο.

:οπός του Σωματείου είναι:

συστηματική  καλλιέργεια και η ανάπτυξη των Ψυχοσωματικών και πνευματικών`ινατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες,

εκμάθηση και εκγύμναση των νέων αο άθλημα της αντισφαίρισης, η διάδοσh και
άπτυξη  του  αθλήματος  αυτού,  η  Ψυχαγωγία  των  μελών,  η   καλλιέργεια  του
\αθλου  πνεύματος,  η  διοργάνωση  και  η  συμμετοχή  σε  διάφορους  αγώνες,  η
.ίυση  και λειτουργία  αθλητικής  και  επιμορφωτικής  βιβλιοθήκης,  η  διοργάνωση
ίλέξεων, εκδρομών και ποικίλων κοινωνικών εκδηλώσεων και δραcπηριοτήτων, η
$οση  ενημερωτικών,  σχετικά  με  τις  δρα.στηριότητας  του  Σωματείου  εντύπων,
9ώς και οτιδήποτε άλλο τείνει στην ευόδωση των ανωτέρω.

:'`,*,σ`αγιατηνεπίτευξητωνσκοπώντουΣωματείουείναι:
Ι   ,.,"    ,.`„ί:`\.`E``,Ξί!:,έέΗ.ιώιέργειατουφιλάθλουπνεύματος.

2.Η λειτουργία τμημάτων αθλητικής ομάδας και jυnίοr αθλητικής ομάδας.
Για τη  δημιουργία οποιουδήποτε νέου αθλητικού τμήματος ή  κατάργηση παλαιού
απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση του αθλήματος της αντισφαίρισης,
όπως αγώνων, ημερίδων, ειδικών προπονήσεων.

4.Η   ανάπτυξη   σχέσεων  συνεργασίας  μεταξύ  των   μελών,   καθώς  και  με   μέλη
ημεδαπών και αλλοδαπών Σωματείων ,Ενώσεων και Ομοσπονδιών.

5.  Η  συμμετοχή  του  Σωματείου  ως  μέλους  σε  Ενώσεις,  και  Ομοσπονδίες,  που
καλλιεργούν το άθλημα της αντισφαίρισης.



6.        Η   συμμετοχή   σε  αθλητικές  διοργανώσεις,   σε  τοπικά     ή  περιφερειακά  ή
πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα  και σε φιλικούς αγώνες η κύπελλα.

7.      Η διοργάνωση εκδηλώσεων [ομιλιών και συνεδρίων]γtα θέματα   ΑΘλητισμού,
γγείας, Κοινωνίας, 1στορίας η Περιβάλλοντος και εκδρομών.

8.      Η λειτουργία και εκμετάλλευση  εcπιατορίου  και καφέ cπις εγκαταcπάσεις του
Συλλόγου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών, των οικογενειών και των
φίλων του αθλήματος.

9. Η λειτουργία του Σωματείου διέπεται  από τις διατάξεις του καταcπατικού του και
της αθλητικής νομοθεσίας.

'ΑΡΘρο3ο.

Απαγορεύεται κάθε ανάμειξη του Σωματείου στην πολιτική καθώς και σε ενέργειες
που είναι αντίθετες στα αθλητικά ιδεώδη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕ1Α ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟγΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΚΩλγΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -γποχρΕ`ΩΣΕ1Σ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΆρΘρο 4Ο. Απόιtτηση ιδιότητας μέλους -Διαδιιtασία εγγραφής - Κωλύματα

Τα μέλη του σωματείου διαιtρίνονται σε τακτικά, αθλητικά και επίτιμα μέλη.

1.           Καθένας/μία που συγκεντρώνει τις νόμιμες προοποθέσεις έχει το δικαίωμα
να εγγραφεί μέλος στο Σωματείο. Ο αριθμός των μελών του είναι απεριόριστος και
ο ελάχιcπος αριθμός αυτών ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε
τακτικά, δόκιμα, Γιάρεδρα. μέλη ή σε άλλες παρόμοιες.

2.          Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου/ης που απευθύνεται προς
το Δ.Σ.  και συνοδεύεται από πρόταση  δύο (2)  μελών του Σωματείου. Το Δ.Σ.  στην
πρώτη του συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση το πολύ εντός 60 ημερών αποφασίζει
για την υποβληθείσα αίτηση. Αν παρέλθει άπραιαη η προΘεσμία αυτή, η έγκριση του
Δ.Σ.Θεωρείταιότιέχειαυτοδικαίωςπαρασχεθείκαιοενδιαφερόμενοςέχειεγγραφεί
ως μέλος στο Σωματείο την εξηκοστή ημέ`ρα από την υποβολή της αίτησης. Για την
εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιcπωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί

με    αιτιολογημένη    απόφασή    του,    να    μην   εγκρίνει   το    αίτημα    εγγραφής
εν.διαφερομένου,   ως   μέλους  του   Σωματείου.   Κατά   της  πράξης   αυτής   ή   της
παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης,   ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να
ασκήσει αγωγή  στο αρμόδιο  Μονομελές Πρωτοδικείο,  με την τακτική  διαδ,ικqσία,

•.Ι``'                             ,Ι

είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος της εγγραφής του είτε επιπλέ,ρνtγια` την
καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βρύλησης.



3.          Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου για
εγγραφή των αθλητών του Σωματείου, οι οποίοι  έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη
νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαtκά πρωταθλήματα, πρώτη
έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη
σε πανελλήνιους αγώνες.

4.          Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου  ή  μέλος των οργάνων διοίκησης
του   Σωματείου,    ή   ειδικός   συνεργάτης   του,   ούτε   ,μπορεί   να   αναλάβει   με
οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά
με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του, όποιος η όποια  :

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

β)έχει παραπεμφθεί στο  δικαστήριο για κακούργημα με  κλητήριο  Θέσπισμα  ή  με
αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλαιαική απόφαση ή έχει καταδικασθεί
αμετακλήτως για τέλεση  κακουργήματος,  καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε
βαθμό  πλημμελήματός  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  που  εκδόθηκε  την
τελευταία  δεκαετία,  είτε  σε  ποινή   φυλάκισης  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  είτε,
ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου
και  ιδίως  για  αξιόποινη  πράξη  που  τιμωρείται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  41ΣΤ του
παρόντος νόμου  ή  για χρήση  ή  διάθεση  ουσιών  ή  μεθόδων  φαρμακοδιέγερσης,
κατασκοπεία,  κλοπή,  υπεξαίρεση,  δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία,  φοροδιαd;υγή,
δωροδοκία,     δωροληψία,     εμπορία     επιρροής    -     μεσάζοντες,     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) 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)έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999 για παράβαση
των αρχών του φίλαθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του
ολυμπιακού ιδεώδους με απόφαση της Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος,  ΗΘικής και
Δεοντολογίας (Ε.φι.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

5.Οι   εν   ενεργεία   διαιτητές,   επιδιαιτητές   κριτές,   χρονομέτρες   και   όσοι   άλλοι
συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο στο άθλημα της αντισφαίρισης.

6.Μέλη  άλλων  Σωματείων  αντισφαίρισης  μπορούν  να  είναι  μέλη  του  ΟΑΘ,  δεν
επιτρέπεται  όμως  να  είναι  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  της  Εξελεγκτικής
Επιτροπής, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

7. ΑΘλητής του Σωματείου  μπορεί να εγγραφεί ως μέλο.ς του,  σύμφωνα με τους
όρους και τις προύποθέσεις του παρόντος καταcπατικού, ένα (1) τουλάχιcπον έτος
μετάτηνtελευτάίαόυμμετοχήτΦουσεεπίσημοαθλητικόαγώνα.Επίσημοςαθλητικός



αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή
διεξάγεται με την έγκρισή της.

8.Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΟΑΘ το προσωπικό του, 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 λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή
την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειρισ[ές και τα μέλη
του Διοικητικού Συ μβουλίου αθλητικής ανώνυ μης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπήςτου Σωματείου, ούτε
να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

9.  Δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μέλος,  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  άλλου
Διοικητικού ή εποπτικού οργάνου του Σωματείου, 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   διεξάγονrται
παιχνίδια   αοιχημάτων   προκαθορισμένης   απόδοσης,   μέτοχος,   διευθύνων   ή
εντεταλμένος   σύμβουλος,   μέλος  του   Δ.Σ.   ή   διευθυντικό   Cπέλεχος   Α.Α.Ε.   που
συμμετέχει   σε   αγώνες   για  τους   οποίους   διεξάγονται  παιχνίδια   Cποιχημάτων
προκαθορισμένης   απόδοσης,    μέλος   του    Διοικητικού    Συμβουλίου    ή    άλλου
Διοικητικού  ή  εποπτικού  οργάνου,  διευθυντικό  cπέλεχος  επαγγελματικής ένωσ`ης
του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται
παιχνίδια  cποιχημάτων 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 αθλή ματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια αοιχη μάτων
προκαθορισμένης απόδοσης,

10.Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε  από τα  κωλύματα του  παρόντος
άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους.
Η  διαπιστωτική  πράξη  της  έκπτωσης  εκδίδεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  σε
προΘεσμία  δεκαπέντε   (15)  ημερών  αφότου   έλαβε  γνώση  του   κωλύματος.   Σε
περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως`άνω προΘεσμίας,  η πράξη εκδίδεται από
το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας ΑΘλητισμού,  μέσα στην ίδια ως άνω
προΘεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του
Δ.Σ.  ή της Ειπελεστικής Επιτροπής τα. υπαίτια για τη  μη έκδοση της ως άνω πράξης

μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.                 „,   \
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Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

1.Συμμετέχουν στις Γ.Σ.,  Ψηφίζουν για κάθε  Θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να
εκλέγονται ως μέλη της Διοικήσεώς του, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ . Δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη του Σωματείου  μετά πάροδο ενός (1) έτους
από την εγγραφή τους.\ Μέλος δεν έχει το δικαίωμα Ψήφου, εάν η απόφαση αφορά
την έγερση  ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και αυτού ή της συζύγου
του ή των-συγγενών του εξ' αίματος μέχρι και τον τρίτο βαθμό.

2.  Να συμμετέχουν Cπις εκδηλώσεις του  και να έχουν ελεύθερη  είσοδο σ€ όλες τις
εγκαταcπάσειςτου.

3.  Να υποβάλλουν προς το Δ.Σ.  έγγραφες προτάσεις και γνώμες σε ζητήματα που
αφορούν το Σωματείο.

4.  Η  Γενική  συνέλευση  μπορεί να  ανακηρύξει κάποιον  ως  επίτιμο  μέλος,  επίτιμο
Πρόεδρο  η  Αντιπρόεδρο    για  τις  εξαιρετικές  του   υπηρεσίες  στην  ευόδωση  των
σκοπών του  Σωματείου με απόφαση της ΓΣ  μετά από πρόταση του ΔΣ. Τα επίτιμα
μέλη  η  οι επίτιμοι Πρόεδροι μπορούν να παρευρίσκονται στις  Γ.Σ., χωρίς όμως το
δικαίωμα Ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 6Ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.Να καταβάλλουν ένα ποσό εφάπαξ για την εγγραφή τους και την ετήσια συνδρομή
που  καθορίζονται  από  το  Δ.Σ.    Το  δικαίωμα  εγγραφής  και  η  ετήσια  συνδρομή
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Να   συμμορφώνονται   και  να  τηρούν   τις   διατάξεις  του   καταστατικού,   των
εσωτερικών κανονισμών, των αθλητικών νόμων και των αποφάσεων των οργάνων
του Σωματείου.

3.Να  καταβάλλουν  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  την  επίτευξη  του  σκοπού  του
Σωματείου,   να   επιδεικνύουν   ενδιαφέρον   για   την   εύρυθμη   λειτουργία      του
Σωματείου,  κοσμιότητα και συμπεριφορά άριστη,  αποδεικνύοντας με τη  διαγωγή
τους ότι διέπονται από φίλαθλο πνεύμα και έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του Σωματείου με κάθε νόμιμο τρόπο.

4..Να παρίcπανται Cπις εκάcποτε τακτικές και έκταιαες Γ.Σ.  και στις συσκέψεις, που
συγκαλούνται από το Δ.Σ.



ΑΡΘΡΟ 7Ο . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕ1Ογ

1.ΤΟ Σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που
καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ„ να ορίζει αντίcr[οιχο αντίτιμο της σχετικής
υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το
Σωματείο  έχει τις  υποχρεώσεις που  προβλέπονται  από τις  διατάξεις του  Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.  Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές  του
σωματείου.

2.  Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσιιtά και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.   Επιτρέπεται  στο  Σωματείο,  εφόσον  τηρούνται  οι  Κανονισμοί  της  Διεθνούς
ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή
νομικό  πρόσωπο  για  την  ανάπτυξη  της  αθλητικής  δραcπηριότητάς  του,  με  τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις 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.  Επιτρέπεται όμως στους χορηγούς να μνημονεύουν σε
ανακοινώσεις τους ότι τυγχάνουν χορηγοί του Σωματείου.

4. Απαγορεύεται η συστέγαση του Σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.

5. Το καταστατικό του Σωματείου ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, τους
οποίους καλλιεργεί και αναπτύσσει, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων
άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων.

6.  Η  κατά οποιονδήποτε τρόπο  μερική  ή  ολική  εκποίηση  και αλλαγή  χρήσης των
αθλητικών  εγκαταcπάσεων  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 τις  ανάγκες του  ή  η  αλλαγή
χρήσης.  Αποκλειcπικά  αρμόδιο  να  βεβαιώσει τα  ανωτέρω  καθίσταται το  κατά το
άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 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.

7.  Το  αθλητικό  Σωματείο   υποχρεούται`να  ενημερώνει  για  τις  μεταβολές  των
στοιχείων   του,   εντός   δειtαπέντε   (15)   ημερών   από   την   επέλευσή   τους,   την
ηλειπρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας ΑΘλητισμού.  Η καταχώριση υπέχε`τ:,τ...:ά= ,,`,
^ ,                , -            Ρ ,\Θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 1986.



ΑΡΘΡΟ 8Ο. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ -ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΕΙΘΑΡΧ1ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Κάθε μέλος διαγράφεται από τη δύναμη του Σωματείου κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης του Δ.Σ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)   Κατόπtν   εγγραφής   αίτησης   του,   με   την   προύπόθεση   ότι   είναι  ταμειακά
τακτοποιημένο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

β)   Εάν \καθυστερεί  αδικαιολόγητα  επί  έξι  (6)   συνεχείς  μήνες  τη  ληξιπρόθεσμη
συνδρομή του όπως αυτή ορίζεται με σχετική απόφαση του ΔΣ και αφού ειδοποιηθεί
προηγουμένως  για το  σκοπό  αυτό  εγγράφως.  Εάν  παρέλθει  άπρακτη  η  τεθείσα
προΘεσμία, τότε το Δ.Σ.  δικαιούται,  εφ'  όσον κρίνει ότι η  καθυστέρηση  αυτή  είναι
αδικαιολόγητη,  να προβεί με απόφασή του  στη  διαγραφή  από το οικείο  μητρώο
μελών. Το μέλος αυτό ενημερώνεται για τον κίνδυνο διαγραφής του με συcπημένη
επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Η ενημέρωση του μητρώου μελών επικυρώνεται
με απόφαση του Δ.Σ. και ολοκληρώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται στο διαγραφέν μέλος  με  φροντίδα του
Γενικού  Γραμματέα με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Τα μέλη που
αποχώρησαν  ή  διαγράφηκαν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού
μέλους υπό τις προύποθέσεις που ισχύουν για κάθε νέο μέλος του Συλλόγου.
Μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη  ημέρα  του  Δεκεμβρίου  κάθε  χρόνου  πρέπει  να
ολοκληρώνεται  η  εκκαθάριση  μητρώου  του  Συλλόγου.  Η  εκκαθάριση  γίνεται  με
επιμέλεια της Γραμματείας, του Προέδρου καιτου Γενικού Γραμματέατου Συλλόγου.
Τα υπό διαγραφή μέλη (όσα στερούνται τις προύποθέσεις μέλους ή όσοι δεν έχουν
καταβάλει συνδρομές )ειδοποιούνται από τη γραμματεία εγγράφως προ δύο μηνών
για τον κίνδυνο διαγραφής τους, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Οκτωβρίου.

γ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπαχθεί στις απαγορευτικές διατάξεις του ισχύοντος
Νόμου και των διατάξεων του παρόντος.

δ) Εάν η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου ή εάν
παραβαίνει ουσιώδεις διατάξεις του παρόwος ή σκόπιμα δημιουργεί προσκόμματα
στην εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ η του  ΔΣ  και εάν προβαίνει σε πράξεις που
Θίγουν το κύρος και τα συμφέροντα του Σωματείου.

2.Οι  αποφάσεις  περί διαγραφής λαμβάνονται  από  το  Δ.Σ.,  αφού  προηγουμένως
κλητευθεί το μέλος εγγράφως σε απολογία, εκτός από τις περιπτώσεις α και β του
παρόντος άρθρου.

3. Η απολογία του μέλους μπορεί να είναι έγγραφη ή προφορική και στην τελευταία
περίπτωση περίληψη της αναγράφεται στο σχετικό πρακτικό συνεδριάσεων του Δ.Σ.

4. .Η απόφαση διαγραφής τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Cπην οποία
είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. να θέσει προς έγκριση την απόφαση του, εκθέτοντας τους
λόγους που το οδήγησαν στη λήψη της και είναι  άμεσα εκτελεστή μέχριτότε. Η Γ.Σ.
αποφαόί-ζει γιά'την διαγραφή σε μυστική Ψηφοφορία.



Το  προτεινόμενο για διαγραφή  μέλος έχει πάντοτε το  δικαίωμα να εκφράσει τις
αντιρρήσεις του στην Γ.Σ.

5.   Εκτός  των   ανωτέρω   και  για  ελαφρότερα  παραπτώματα  το  Δ.Σ.   ασκεί  την
πειθαρχική  δίωξη  εντός  των  πλαισίων  του  ισχύοντος  καταcπατικού,  εσωτερικού
κανονισμού  και του  ισχύοντος  Νόμου,  έχει δε την αρμοδιότητα να επιβάλλει τις
παρακάτω ποινές:

α) Της προφορικής παρατήρησης.

β) Της έγγραφης επίπληξης.

γ) Της για ορισμένο χρόνο απαγόρευσης χρήσης των εγκαταστάσεων του Σωματείου.

6. Εάν κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις παραπάνω ποινές με αναστολή
χρονικής διάρκειας που Θα κρίνει κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΟΡΓΑΝΑ

'ΑΡΘρο9Ο.

Όργανα του Σωματείου είναι:

1) Το Διοικητικό Συμβουλίου (Δ.Σ.)

2)Η   Γενική Συνέλευση  (Γ.Σ.)

3)  Η   Εξελεγκτική  Επιτροπή  (Ε.Ε.)

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣγΜΒΟΥΛΙΟ

`ΑρΘρο 10Ο. Διοικητικό Συμβούλιο- Σύνθεση-Θητεία

1.Το Διοικητικό  Συμβούλιο  (Δ.Σ.) του  Σωματείου  αποτελείται από έντεκα (11)  μέλη
περιλαμβανομένου του  Προέδρου ,  με Θητεία τρία (3) έτη.  Ειtλέγονται και τέσσερα
(4) αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν κατά τη σειρά εκλογής τους τις
δημιουργηθείσες   κενές   Θέσεις  του   Δ.Σ   κατά  τη   διάρκεια  της   Θητείας  του.   Ως
αναπληρωματικά μέλη Θεωρούνται όλα τα υποψήφια μέλη που  έλαβαν λιγότερες
Ψήφους από τους εκλεγέντες  και καλούνται κατά σειρά με  βάση τον αριθμό των
σταυρών  προτίμησης  που  έλαβαν.  Τα  μ`έλη  του  Δ.Σ.  προέρχονται  από  μέλη  του
Σωματείου.

2.Απαγορεύεται   Cπο   Δ.Σ.   του   Σωματείου   να   συνάπτει   συμβάσεις   εργαόίας,
αν.εξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με
οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους
τα .αδέλφια τρυ.ς ή .,με ν'ομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφε
πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αψτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελώ
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Δ.Σ.  που  έλαβαν  τη  σχετική  απόφαση.   Η  έκπτωση  ενεργείται  με  απόφαση  του
αρμόδιου δικαστηρίου.

3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευ κολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του
Διοικητικού του Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

4.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  στο  Σωματείο,   επιτρέπεται  να   καταβάλλονται  έξοδα
κίνησης, διαμονής και διατροφής.

5.Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα
από  πρόσκληση  του  Προέδρου  ή  του  Γενικού  Γραμματέα.  Έκτακτη  σύγκληση  και
συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου,  μπορούν να ζητήσουν ο  Πρόεδρος  η  με
αίτηση τους cπον Πρόεδρο, έξη (6) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
η  Εξελεγκτική  Επιτροπή.  Στην  αίτηση  πρέπει να  αναφέρεται  η  αιτία της  έκτακτης
σύγκλησης και τα Θέματα που Θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα
σε δέκα (10) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην
προΘεσμία αυτή,  μπορούν να το  καλέσουν ο  αντιπρόεδρος  ή  οι σύμβουλοι που
ζήτησαν τη σύγκληση

6.Το   Διοικητικό   Συμβούλιο   βρίσκεται   σε   απαρτία   αν   παρευρίσκονται   έξη   (6)
τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή Ψηφοφορία κ.αι με
την απόλυτη  πλειοψηφία των  μελών που  μετέχουν,  σε περίπτωση  δε  ισοψηφίας,
υπερισχύει η Ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων η Ψηφοφορία είναι
μυστική.

7. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις,

χάνει   αυτοδικαίως   την    ιδιότητα   του    και   αντικαθίσταται    υποχρεωτικά    από
αναπληρωματικό  μέλος.  Η  ύπαρξη  η  μη  σοβαρού λόγου  κρίνεται κατά περίπτωση
από το ΔΣ.

8.Κατά  την  διάρκεια   μίας  τριετούς   Θητείας  ενός  Διοικητικού   Συμβουλίου   είναι
δυνατόν   να   αντικαταααθούν   έως   τέσσερα   (4)   τακτικά   μέλη.   Σε   περίπτωση
παραιτήσεως περισσότερων  μελών,  διενεργούνται υποχρεωτικά πρόωρες εκλογές
για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

9.ΤΟ  Διοικητικό  Συμβούλιο  για την  εξυπηρέτηση  του  έργου  και την  επιτυχία των
σκοπών του Σωματείου μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει σε κάθε μέλος του ΔΣ,
ειδικά  καθήκοντα  καθώς  επίσης  να  συγκροτεί  επιτροπές  με  ειδικό  σκοπό   και
αντικείμενο.  Στη  περίπτωση  αυτή  υποχόεωτικά  Θα  ορίζεται  ως  Πρόεδρος  αυτών

μέλος του ΔΣ.

10. Το Δ.Σ.  επιλέγει τους αντιπροσώπους του  Συλλόγου  στις  υπερκείμενες  Ενώσεις
κάι  Ομοσπονδίες  και  ορίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  μέλη  του  Συλλόγου  που
σύμφωνα   με   το   καταστατικό   Θα   μετέχουν   σαν   μέλη   του   Διοικητικού   τους
•Συμβου,λίου.
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'ΑρΘρο 11Ο. Συγκρότηση Δ.Σ.

Το  Δ.Σ.  συγκροτείται  σε  σώμα  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  εκλογή  του  σε
συνεδρίαση  που  συγκαλείται  με  πρωτοβουλία του  νεοεκλεγέντος  Προέδρου  που
εκλέγεται  και  καταλαμβάνει  την  Θέση  του  Προέδρου  απευθείας.  Το  Δ.Σ.  εκλέγει
αυθημερόν μεταξύ των μελώ του, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία
και τον  Εφορο ΑΘλητικής Ομάδας.  Μπορεί ακόμη  να εκλέγει και  Β'  Αντιπρόεδρο,
Ειδικό Γραμματέα, Εφορο εγκαταστάσεων, Εφορο μελών, Εφορο Δημόσιων Σχέσεων
και  οποιαδήποτε  άλλη  Θέση  Εφορίας  κριΘεί  απαραίτητη  κατά  περίπτωση.  Για  να
υπάρχει απαρτία, κατά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, πρέπει να είναι παρόντα
όλα τα εκλεγέντα μέλη του.

ΆρΘρο 12Ο. Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.

1.  Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.,  εκτός  από  τις  άλλες  αρμοδιότητες  που  του  παρέχει το
καταστατικό   αυτό,   παρακολουθεί  και  ελέγχει  τις  εργασίες  του   Σωματείου,  το
εκπροσωπεί σ' όλες του τις σχέσεις με τρίτους, δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε αρχή

ή Δικαστήριο και υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο, επιβάλει και παρακολουθεί
την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών
καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ. και τις Γενικές
Συνελεύσεις,  παρίσταται  αυτοδίκαια  στις  συνεδριάσεις  οποιασδήποτε  επιτροπής,
οπότε και προεδρεύει αυτής και μπορεί να εγκρίνει χωρίς να απαιτείται απόφαση
το.υ Δ.Σ. δαπάνες μέχρι του ποσού το οποίο καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. εντός
των ορίων που καθορίζουν οι ισχύοντες νόμοι. Η δαπάνη αυτή επικυρώνεται κατόπιν
από το Δ.Σ.

2.  Ο Αwιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει και παρέχει
κάθε δυνατή βοήθεια στο έργο του.

3.  Ο  Γενικός Γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ.,   διεξάγει  την  αλληλογραφία  του   Σωματείου,  προσυπογράφει  μαζί  με  τον
Πρόεδρο  και σφραγίζει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί το αρχείο, τη  σφραγίδα
και το  βιβλίο  μητρώου  των  μελών  καθώς  και το  βιβλίο εξερχόμενων εγγράφων,
φροντίζει για την με κάθε τρόπο προβολή του Σωματείου  και την ενημέρωση των
μελών και των φίλων του και καλλιεργεί τις φιλικές σχέσεις του Σωματείου με άλλα
σωματεία,  ενώσεις ή  ομοσπονδίες.  Σε περίπτωση  κωλύματος του  Γεν.  Γραμματέα
στην  άσκηση  των  καθηκόντων του,  τον αναπληρώνει ο  Ειδικός  Γραμματέας.  Στην
περίπτωση  που  έχει  ανατεθεί  σε  κάποιο  μέλος του  Δ.Σ.  η  αρμοδιότητα  αυτή  και
διαφορετικά, όπως και cπην περίπτωση του Ταμία, κάποιο μέλος του Δ.Σ. μετά από
σχετική απόφαση του Δ.Σ.

4. Ο Ταμίας διαχειρίζετάι το ταμείο του Σωματείου σύμφωνα με τις αποφάσεις τοL{,
Δ.Σ.,επιμελείταιτης-ακριβούςκάιορθήςτήρησηςτωνλογιαικώνβιβλίων,ενεργέ`ίτιέ
εισπράξειξ σύμφώνα με τα διπλότυπα εισπράξεων ιπου εκδίδει και υπογράφέ!,.μαζ
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με  τον  Πρόεδρο  και  τηρεί τα  βιβλία  του  ταμείου,  διενεργεί  έκτακτες  πληρωμές
επείγουσας φύσης μόνον με την εντολή του Προέδρου και υπό τον απαραίτητο όρο
της έγκρισης αυτής από το Δ.Σ.  στην πρώτη  μετά την πληρωμή 'συνεδρίαση  αυτού,
επιμελείται των παραστάσεων  της ταμειακής κίνησης τις οποίες υποβάλλει το Δ.Σ.
ανά  τριμηνία  και  στα  μέλη   μία  φορά  το  έτος  στην  ετήσια  Γενική  Συνέλευση   ή
οποτεδήποτε ζητηθεί αυτή από το Δ.Σ., καταθέτει μετά από απόφαση του Δ.Σ. σε μία
Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα μετρητά εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται
από το Δ.Σ.  και το κρατά στο ταμείο του  και υποχρεούται να Θέτει στη  διάθεση του
Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου όποτε κριΘεί αυτό αναγκαίο από αυτό.

Β.  ΓΕΝ1ΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

'ΑρΘρο 13Ο. Σύνθεση-Σύγκληση-Λειτουργία της Γενιιtής Συνελεύσεως

1. Η Γ.Σ. είναι το ιεραρχικά ανώτερο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε
Θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν καθώς και για κάθε ζήτημα σχετικά με την επιτυχία
των σκοπών του Σωματείου, εφόσον γι' αυτά δεν έχει αρμοδιότητα άλλο όργανο του
Σωματείου.  Συγκροτείται από τα τακτικά μέλη που  έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές
τους υποχρεώσεις.

2.Η  Γ.Σ.  συνεδριάζει τακτικά  και  έκτακτα.  Η  τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  μελών
συνέρχεται καλούμενη από το Δ.Σ  εντός του α τριμήνου εκάστου έτους ,στην έδρα
του Σωματείου.

3.Η   Γενική  Συνέλευση  συγκαλείται  από  το  Δ.Σ.   με  γραπτή  πρόσκληση   η   οποία
αποστέλλεται σε  κάθε  μέλος δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν.  Στην πρόσκληση
αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος που  Θα συνέλθει η  Γ.Σ.  καθώς και τα Θέματα της
ημερήσιας  διάταξης.  Η  πρόσκληση  αυτή  δημοσιεύεται  επίσης  Cπον  ισότοπο  του
Ομίλου  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημέρες πριν  από  την  ημέρα  που  ορίστηκε  για τη
σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

4.  Στη  Γενική  Συνέλευση  του  Σωματείου  έχουν  δικαίωμα  να  παρίπανται  και  να
συμμετέχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα .  Κάθε μέλος συμμετέχει
στη  Γενική  Συνέλευση  αυτοπροσώπως  με  μία  μόνο  Ψήφο.  Απαγορεύεται  η  διά
πληρεξουσίου συμμετοχή και Ψηφοφορία.

5.  Το  Δ.Σ.  μπορεί  να  συγκαλεί  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  την  Γ.Σ.  όποτε  το  κρίνει
σκόπιμο.  Επίσης  η  Γ.Σ  συγκαλείται  έκταιπα  όταν  το  ζητήσουν  εγγράφως  τα  τρία
πέμπτα(3/5)  των ταμειακά  [και  κατά το  τρέχον  έτος]  τακτοποιημένων  μελών.  Οι
αιτούντες την  σύγκληση  έκτακτης    Γ.Σ.  πρέπει στην  αίτησή  τους,  να  αναγράφουν
αναλυτικά τα Θέματα που Θα συζητηθούν. Σ' αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. οφείλει να
συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε χρονικό διάcπημα ενός (1) μηνός, από την υποβολή της
σχετικής αίτησης.   Για τις έκταιc[ες Γ.Σ. ισχύουν όσα και για τις ταιπικές, όσον αφορά
τόν χρόνο πριν από τον οποίο πρέπέι να σταλούν οι προσκλήσεις, το περιεχόμενό
τους, την απαρτία, την Ψηφοφορία και γενικά τη λειτουργία τους.

6.Η χρόνολογία και-' ο.τόπος σύγκλησης επαναληπτικής  Γ.Σ.,  μετά τη  ματαίωση  της
αρχικά ορισθείσας, πρέπει να .περιλαμβάνεται στο σώμα της αρχικής πρόσκλησης,
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οπότε  αυτή   βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  για  τα  Θέματα  της

ημερήσιας διάταξης όσα και αν είναι τα παρόντα μέλη.

7.  Η  Γενική Συνέλευση αμέσως μόλις συνέλθει σε σύνοδο, εκλέγει τον Πρόεδρο και
τον Γραμματέα της. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γ.Σ, χρέη
τούτων ειπελούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

8. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.  κηρύσσει την έναρξη, το τέλος των εργασιών της, διευθύνει
τη  συνεδρίαση,  δίνει  και αφαιρεί το λόγο,  Θέτει τα  ζητήματα σε  Ψηφοφορία  και
υπογράφει με τον Γραμματέα τα πρακτιιtά.

9.   Οι   συζητήσεις   και   οι   αποφάσεις   της   Γ.Σ.   περιορίζονται   στα   Θέματα   που
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Οι Ψηφοφορίες είναι κατά κανόνα φανερές.
Μυστική Ψηφοφορία διεξάγεται:
α)Για τις εκλογές των οργάνων του Σωματείου.

β)Για την διαγραφή μέλους του Σωματείου και την παύση ή την έκπτωση των μελών
του  Δ.Σ.  καιτης Ε.Ε.

Στις  Γ.Σ.  απαγορεύονται  οι  συζητήσεις  για    προσωπικής  φύσης  ζητήματα  και  οι
προσωπικές αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών.

10.  Οι  Γενικές  Συνελεύσεις  τακτικές  ή  έκτακτες  βρίσκονται  σε  απαρτία  όταν  οι
παρόντες είναι τουλάχιστον το 1/2 του συνόλου των μελών που δικαιούνται Ψήφου
και είναι ταμειακώς ενήμερα.  Οι αποφάσεις σε  αυτές λαμβάνονται κατ'  απόλυτη
πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά τον οριζόμενο
χρόνο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, τότε  δίδεται παράταση  μίας ώρας.  Αν
τελικά  δεν  επιτευχθεί απαρτία  κατά την πρώτη  συνεδρίαση,  αυτή  συνέρχεται σε
δεύτερη    συνεδρίαση    εντός    πέντε[5]ημερών,    οπότε    οποιοσδήποτε    αριθμός
παρόντων και ταμειακώς ενήμερων μελών αποτελεί απαρτία.

11. Αποφάσεις της Γ.Σ.  που λαμβάνονται κατά παράβαση του  καταστατικού  ή  του
νόμου  είναι  αυτοδίκαια  άκυρες  και  ανίσχυρες.  Οι  αποφάσεις  που  λαμβάνονται
έγκυρα δεσμεύουν όλα τα μέλη του Σωματείου, παρόντα, απόντα και διαφωνούντα.

12.  Στην Τακτική  Γενική  Συνέλευση  που  συνέρχεται εντός του  α τριμήνου  εκάστου
έτους, λαμβάνει χώρα:

α) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων αυτού.

β) Ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσεως που έληξε.

δ) Ψήφιση του προύπολογισμού της νέας χρήσεως.

ε) .Συζήτηση και απόφαση και επί άλλων Θεμάτων, εφ' όσον
στην ημ`ε.ρήσιά διάτ-άξη και αναΦγράφονται ως Θέματα αυτής.
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ΆΡΘρο ι4ο

Κατααατική Γενιιtή Συνέλευση.

1.   Η   καταcπατική   Γ.Σ.   συγκαλείται  προκειμένου   να  ληφθεί   απόφαση   για  την
τροποποίηση των διατάξεων του  καταστατικού, την διάλυση του Σωματείου  ή την
συνένωσή του με άλλα αθλητικά σωματεία.

2.  Η σύγκληση της καταστατικής Γ.Σ. πραγματοποιείται:

α) Με απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ η

β) Με απόφαση του Δ.Σ. η
γ) Με γραπτή, πλήρως αιτιολογημένη και απόλυτα σαφή αίτηση προς το Δ.Σ. αριθμού
μελών, ο οποίος να υπερβαίνει τα 3/5 των μελών που δικαιούνται Ψήφου και είναι
ταμειακώς ενήμερα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση κατά την
οποία ζητείται η τροποποίηση η συμπλήρωση διατάξεων του καταcπατικού, η αίτηση
πρέπει να  αναφέρει αυτές που  προτείνονται να  ισχύσουν  με την τροποποίηση  ή
συμπλήρωση.

δ]ειδικά για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού που γίνεται μόνο με
απόφαση της καταστατικής Γ.Σ, αυτή συγκαλείται αποκλειστικά  γι' αυτόν τον σκοπό.
Την πρόταση για τροποποίηση  υποβάλλει το Δ.Σ στη  Γ.Σ.  Στην καταστατική  Γ.Σ.  δεν
συζητείται  κανένα  άλλο  Θέμα  ειπός  από  την  τροποποίηση   η  συμπλήρωσh  του
καταστατικού . Το Δ.Σ. υποβάλλει πρόταση τροποποίησης του  καταστατικού είτε με
δική  του  πρωτοβουλία  είτε  μετά  από  πρόταση  των  τριών  τετάρτων  (3/5)  των
οικονομικά   τακτοποιημένων   μελών.    Στην   πρόταση   περιλαμβάνεται   το   νέο
περιεχόμενο των τροποποιούμενων  διατάξεων  και οι λόγοι που  επιβάλλουν την
τροποποίηση.

3.Η  κατααατική  Γ.Σ.  βρίσκεται σε  απαρτία όταν  κατά την  καθορισμένη  ημέρα και

ώρα είναι παρόντα το Ί/2   του όλου αριθμού των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε
περίπτωση   κατά  την  οποία  δεν  επιτευχθεί  η  παραπάνω  ειδική   απαρτία  η   Γ.Σ.
συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρί.ς άλλη πρόσκληση σε μία εβδομάδα, την ίδια ώρα
και στον ίδιο τόπο. Εάν και κατά τη νέα σύγκληση δεν επιτευχθεί η μειωμένη απαρτία,
η  Γ.Σ.  ματαιώνεται, τα δε Θέματα που είχαν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη δεν
μπορούν να επανατεθούν πριν από την πάροδο έξι μηνών. Εξαίρεση ισχύει μόνο κατά
την   περίπτωση   κατά   την   οποία   η   τροποποίηση   του   Καταστατικού   αφορά
υποχρεωτική   τροποποίηση/προσαρμογή    του    στην   κείμενη    νομοθεσία.    Στην
περίπτωση αυτή για την τροποποίηση του καταστατικού για την εναρμόνιση του στις
ισχύουσες διατάξεις αρκεί η απλή απαρτία και πλειοψηφία.

4.  Οι  αποφάσεις  στην  Καταστατική  Γ.Σ.  λαμβάνονται  με  φανερή  Ψηφοφορία  και
εφόσον συγκεντρώνουν τα 3/4 των Ψήφων του όλου αριθμού των παρόντων μελών.
Εξαίρεση   και  πάλι   αποτελούν   οι  τροποποιήσεις/προσαρμογές  στην   ισχύουσα
νομοθεσία, όπου αρκεί και η απλή πλειοψηφία την παρόντων.

5.Η Τακτική Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών συγκαλείται κάθε τρία

χρόνια 7τρο της λήξεως της θητε.ίας του ΔΣ και περιλαμβάνει τα θέματα μιάς τακτικής
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ΓΣ  πλέον της διενέργειας αρχαιρεσιών. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται εwός τριών

ημερών από την  ημέρα της ταιπικής Γ.Σ.  να κοινοποιήσει προς τους εκλεγέντες τα
αποτελέσματα   των   αρχαιρεσιών.   Τη   χρονιά   κατά   την   οποία   διενεργούνται
αρχαιρεσίες, ο προύπολογισμός του νέου έτους εισέρχεται προς συζήτηση  στο νέο
Δ.Σ έως τα τέλη  Φεβρουαρίου, προκειμένου να καταρτιστεί από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.

6.  Οι  εργασίες της  καταστατικής  Γ.Σ.  μπορούν  να  συμπέσουν  με  τις  εργασίες της
Τακτικής ή της Έκτακτης Γ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίcποιχες διατάξεις περί Γ.Σ.
ως και οι ειδικές,  κατά περίπτωση διατάξεις περί τακτικών και έκταιαων Γ.Σ.

ΆρΘρο 15Ο. Αρχαιρεσίες

1.Το  παρόν  κατααατικό  του  Σωματείου,  με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του
Αστικού   Κώδικα  και  του  ΑΘλητικού   Νόμου   και  όπως  κάθε  φορά  αυτός  ισχύει,
ρυθμίζει  όλα τα  Θέματα που  αφορούν  cπις  αρχαιρεσίες,  τις προυποθέσεις  και τη
διαδικασία  σύγκλησης  και  συμμετοχής  των   μελών  στις  συνελεύσεις,  τη  λήψη
αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του Σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη
λειτουργία και την οργάνωση του Σωματείου και κάθε άλλο σχετικό Θέμα.

2.Στη   Γενική  Συνέλευση  του  Σωματείου  έχουν  δικαίωμα  να  παρίστανται  και  να
συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να Ψηφίζουν και να εκλέγονται έχομν τα
μέλη  του  Σωματείου,  μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον
έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με την ενημέρωση
η οποία προκύπτει από τα σχετικά βιβλία του Σωματείου τα οποία για το σκοπό αυτό
τίθενται  στην  διάθεση  της   Εφορευτικής   Επιτροπής  από  το  απερχόμενο  Δ.Σ.   Η
οικονομική τακτοποίηση(εξόφληση συνδρομών) γίνεται υποχρεωτικά πριν Ψηφίσει
το μέλος. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο
Ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και Ψηφοφορία.

3.Δέκα   (10)   τουλάχιcπον   πλήρεις   ημέρες   πριν   από   τη   σύγκληση   της   Γενικής
Συνέλευσης,  το  Διοικητικό  Συμβουλίου  του  Σωματείου  καταρτίζει  και  δημοσιεύει
κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και Ψήφου. Η δημοσίευση του
ανωτέρω   καταλόγου  πραγματοποιείται  με  την  τοιχοκόλλησή  του  cπον  πίνακα
ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και
ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταcπάσεων του
Σωματείου.  Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που  υπογράφεται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που
το  Σωματείο  διατηρεί ιστότοπο,  η  δημοσίευση  του  καταλόγου  γίνεται και  με την
ηλειπρονική  ανάρτησή του  στον οικείο  ιστότοπο.  Κάθε  μέλος του  Σωματείου  έχει
δικαίωμα  να  υποβάλει  έγγραφες  αντιρρ`ήσεις  κατά του  καταλόγου,  ενώπιον  του
Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προΘεσμία τριών (3) ημερών από τη
δημοσίευσή    του.    Το    Διοικητικό    Συμβουλίου    αποφασίζει   οριcπικά    επί
αγτιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (
εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της ΓενικήςΣ'φ~γ\έλξ

:;:'π:=ο::ίρίπντ#::ωπςοτυονοικαυτπάβολγηο:εέστερςο::πΙ:ιΡηήμσέενι:ςγίνα:υ#οΤ::ύξή##
έχουν δικαίωμα συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται
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τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της
διεξαγωγήςτης.

4.Κάθε   μέλος   που   έχει  το   δικαίωμα  του   εκλέγεσθαι  και  επιθυμεί  να   εκλεγεί
Πρόεδρος, Τακτικό ή Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
πρέπει  πέντε  (5)  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  τη  σχετική  Γ.Σ.  κατά  την  οποία  Θα
διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες, να καταθέσει ενυπόγραφη δήλωση στη Γραμματεία του
Σωματείου .Για να γίνει δεκτή η κάθε υποψηφιότητα, πρέπει κατά την υποβολή της ο
υποψήφιος να είναι ταμειακώς ενήμερος κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ,
αλλιώς αυτή απορρίπτεται αυτοδικαίως.

5.Οι  αρχαιρεσίες  για  την  ανάδειξη  των  καταστατικών  οργάνων  του  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
εκλέγονται  από  τη   Γενική   Συνέλευση.   Με  μέριμνα  του   Προέδρου  του   Δ.Σ.   και
τουλάχιστον  δέκα  πέντε  (15)  ημέρες  πριν  τις  εκλογές  ζητείται  από  τον  αρμόδιο
Δικηγορικό  Σύλλογο  ο  διορισμός  δικηγόρου[και  του   αναπληρωτή  του]   που   Θα
διενεργήσει τις αρχαιρεσίες κατά την κείμενη νομοθεσία.

6.  Οι  αρχαιρεσίες  για  την  ανάδειξη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Σωματείου
διεξάγονται  με  ενιαία  Ψηφοδέλτια  υποψηφίων  προέδρων  και  συμβούλων.  Τα
Ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα.  Στο πρώτο τμήμα,  το  οποίο
τίθεται στο επάνω μέρος του Ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα
ονοματεπώνυμα των  υποψηφίων  προέδρων.  Στο  δεύτερο τμήμα,  αναγράφονται,
επίσης με  αλφαβητική  σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.  Ο
εκλογέας  Ψηφίζει τον  υποψήφιο  πρόεδρο  και τους υποψήφιους  σύμβουλους της
προτίμησής του με Cπαυρό που σημειώνέι 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,  συνυπολογιζόμενης  και  αυτής  του
προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των Cπαυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός
αριθμός,   αυτός   σε   κάθε  περίπτωση   στρογγυλοποιείται  στην  επόμενη   ακέραιη
μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν
οι  υποψήφιοι.  ΥποΨήφιος  πρόεδρος που  κατά την  πρώτη  Ψηφοφορία  λαμβάνει
ποσοστό    Ψήφων   τουλάχιστον   είκοσι   πέντε   τοις   εκατό   (25°/ο)   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  πρόεδροέ  εκλέγεται  με  απόλυτη  πλειοψηφία,  από  το
σύνολο   των   εκλεγέντων   συμβούλων   κατά  την   πρώτη   συνεδρίασή   του   που
•συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Σε  περίπ-τωση  ίσοψ;ηφίας  μετάξύ  υποψήφιων  συμβούλων,  εφόσον  πρόκειται για
ισοψηφήσαντες Που  έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης,  η τελική
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κατάταξηγίνεταιμεκλήρωσηενώπιοντηςεφορεωικήςεπιτροπήςοαριθμόςτωΈ;;j
υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3)
του αριθμού των προς εκλογή Θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτήςτου προέδρου.
Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα 'προκύπτει
δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

7. Το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής δικαιούται να το επιβλέπει ο κάθε υποψήφιος
πρόεδρος ή αντιπρόσωπός του, ο οποίος μπορεί να υποβάλει εγγράφως ενστάσεις οι
οποίες   κρίνονται   πάνtοτε   μετά   το   πέρας   της   εκλογικής   διαδικασίας,    κατά
πλειοψηφία. Ένσταση  μπορεί να  υποβάλλει  εγγράφως  και  κάθε  υποψήφιος που
μετείχε της εκλογικής διαδικασίας. Όλες οι ενστάσεις απαντώνται μετά το πέρας της
εκλογικής διαδικασίας και δεν παρακωλύουν την εξέλιξη και ολοκλήρωσή της.

8.  Ο  Αντιπρόεδρος[οι],  ο  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 Θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από
το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται με την
ίδια  διαδικασία του  α  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 Συμβουλίου του Σωματείου
δεν  εξαντλήσει τη  Θητεία για την οποία εκλέχθηκε,  το νέο Διοικητικό  Συμβούλίου
εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της Θητείας του προηγούμενου.

9.  Στην  περίπτωση  της  από  απόσταση  Ψηφοφορίας  όλες  οι  υποψηφιότητες των
μελών   για   την   κατάληψη   όλων  των   Θέσεων   των   οργάνων   του   Σωματείου
υποβάλλονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής μετά τη συγκρότηση της σε σώμα.

10. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο
45  του  ν.  4778/2021  δύναται να  διεξάγονται  και με τη  χρήση  σύγχρονων  μέσων
Τεχνολογίας  Πληροφορίας  και Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.),  με  σκοπό την  από  απόcπαση
συμμετοχή των μελών. Στην περίπτωση αυτή Θα ισχύουν τα εξής:

α)  Όλες  οι  Ψηφοφορίες  επί  των  επιμέρους  Θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης,
συμπεριλαμβανομένων των Ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών
οργάνων,  διεξάγονται  με  τη  χρήση  του  πληροφοριακού  συστήματος  «Ψηφιακή
Κάλπη  Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο γποδομών
Τεχνολογίας καιΈρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.γ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται
τουλάχιστον   πέντε   (5)   πλήρεις   ημέρες   πριν   από   την   ημέρα   διεξαγωγής   των
αρχαιρεσιών.

β)Η  ΓΣ για τις αρχαιρεσίες με τη χρήση  μέσων Τ.Π.Ε.  διεξάγεται ενώπιον τριμελούς
εφορευτικής   επιτροπής,    η   οποία   αποτελείται   από   δικηγόρους,   της   οποίας
προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα
μέλη   της   εφορευτικής   επιτροπής   και   οι   αναπληρωτές  τους   στην   περίπτωση
κωλύματός τους,  ορίζονται το  αργότερο  είκοσι  (20)  πλήρεις  ημέρες πριν απόΤ
ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κ
σχετικής .  αίτησ'ης,  -'η  οποία  υποβάλλεται  τουλάχιcπον  είκοσι  πέντε  (25)

η μέρες πριν αhό τηύ ορισθείσα.η μέρα αρχαιρεσιών.
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'Αρθρο ιgο. ψηφοφορία

1.Με  μέριμνα της  Γραμματείας του  Σωματείου  εκτυπώνονται τα  Ψηφοδέλτια  και
προετοιμάζεται όλο το αναγκαίο υλικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Την ημέρα
των  αρχαιρεσιών  η  Γ.Σ.  προβαίνει  στην  εκλογή  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  των
εκλογών από τα μέλη της Γ.Σ. με φανερή Ψηφοφορία. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν
μπορούν να μετέχουν μέλη της απερχόμενης διοίκησης ιtαι υποψήφιοι. Η Εφορευτική
Επιτροπή αποτελείται από τον διορισθέντα δικηγόρο ως δικαcπικό αντιπρόσωπο και
τα δύο μέλη που Θα εκλεγούν από τη Γ.Σ.

2.Μετά   την   εκλογή   της   Εφορευτικής   Επιτροπής   ακολουθεί   ο   Διοικητικός   και
Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.  και   η  υποβολή της παραιτήσεώς
του, όπως και των μελών των λοιπών οργάνων και της Εξελεγιπικής Επιτροπής. Στη
συνέχεια γίνεται συζήτηση επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. και επακολουθεί η έγκριση
τους  με   ανάταση  της  χειρός.   Επειτα  δίδεται  ο  λόγος  cπους  υποψήφιους  που
επιθυμούν  να  μιλήσουν  προς  υποcπήριξη  της  υποψηφιότητάς τους.  Ο  μέγιστος
χρόνος κάθε ομιλίας Θα καθορίζεται από τον Πρόεδρο της ΓΣ.

3.   Μετά το πέρας των άνωτέρω τοποΘετήσεων, τα μέλη που έχουν δικαίωμα του
εκλέγειν,     προσέρχονται     ενώπιον     της     Εφορευτικής     Επιτροπής     και     άφού
αναγνωριστούν με την επίδειξη της απυνομικής τους ταυτότητας (ή διαβατηρίου, η
διπλώματος οδήγησης η  ασφαλιcπικού  βιβλιαρίου) παίρνουν από την Εφορευτική
Επιτροπή  έναν  φάκελο  χρώματος  λευκού  με  τη  σφραγίδα  του  Σωματείου     και
μονογεγραμμένο  από  το  διορισμένο  δικηγόρο  που  προεδρεύει της  Εφορευτικής
Επιτροπής  και  τα  αντίστοιχα  Ψηφοδέλτια,  καθώς  και  λευκό  Ψηφοδέλτιο  για  να
Ψηφίσουν .

4.  Μετά το τέλος της Ψηφοφορίας η  Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, κάνει
καταμέτρηση   και  διαλογή  των  Ψήφωγ,  συντάσσει  το  πρακτικό  αποτελεσμάτων
Ψηφοφορίας και ανακοινώνει το αποτέλεσμα.

5.   Τα   Ψηφοδέλτια   τυπώνονται   με   φροντίδα   της   Εφορευτικής   Επιτροπής,   σε
περίπτωση διεξαγωγής της Ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα (εξ αποστάσεως).

6. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τα ξύσματα, οι προσθήκες ιtαι οι διαγραφές, οι
οποίες καθιcπούν άκυρο το  Ψηφοδέλτιο,  όπως επίσης άκυρο το  καθιστά  και κάθε
προδήλως διακριτικό γνώρισμα,  κατά την εκλογική  νομοθεσία. Ακυρο είναι και το
Ψηφοδέλτιο που έχει τεθεί σε λάθος φάκελο.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

'ΑρΘρο 17Ο. Συγκρότηση - Σύνθεση -Λειτουργία -Αρμοδιότητες

•1.  Η Ε.Ε. που εκλέγεται από την Γ.Σ. ταυτόχρονα με το Δ.Σ., αποτελείται από τρία (3)

τακτικά`Και ένά-(1) άνάπληρωμάτικό μέλος. Ο χρόνος Θητείας της είναι ίσος με αυτόν
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του Δ.Σ. Η Ε.Ε. κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό
της, ο οποίος συγκαλεί τα μέλη της σε συνεδριάσεις  και διευθύνει τις εργασίες της.

2.Έργο  της   είναι  ο  έλεγχος  και  η  εποπτεία της  διαχείρισης του  Δ.Σ.  καθώς  και  η
σύνταξη και υποβολή στην τακτική ετήσια Γ.Σ. της σχετικής έκθεσης.

3. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα, τα παραστατικά και τα βιβλία του ταμείου ιtαι
να ζητάει οποτεδήποτε επίδειξη του περιεχόμενου του ταμείου. Στην διάθεσή της

βρίσκονται τα πρακτικά  συνεδριάσεων του  Δ.Σ.  και της  Γ.Σ.,  η  αλληλογραφία του
Σωματείου, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τον έλεγχο.

4. Η Ε.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση
που  αναφέρεται στην  διαχείριση  από το Δ.Σ.  της περιουσίας του  Σωματείου,  cπο
χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεούται να πράττει και για κάθε άλλη Γ.Σ. εφόσον το
ζητήσει το  Δ.Σ.  ή  ο  αριθμός των μελών που  ζητούν την σύγκληση  έκτακτης  Γ.Σ..  Η
έκθεση   ελέγχου   καταχωρείται  στο   πρακτικό   που   συντάσσεται  για  τη   Γ.Σ.   και
υπογράφεται από τα μέλη της.  Σε περίπτωση που  κενωθεί Θέση  μέλους της Ε.Ε.  η
αναπλήρωσή του γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα μέλη του Δ.Σ.

ΒΙΒΛΙΑ

ΆρΘρο 18Ο. Βιβλία

1. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία :

α) Μητρώου Μελών

β) Πραιπικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

'ΑρΘρο 19Ο. Σφραγίδα

Το Σωματείο φέρει σφραγίδα η οποία καθορίζεται από το Δ.Σ. Όλα τα έγγραφα και
τq πραιπικά του Σωματείου πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα αυτή.

_"ΕΕ]Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ'ΔΙΑΧΕΙΡ1ΣΗ

'ΑρΘρο-2oο.Έσοδά
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1.           Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα  εγγραφής των μελών.

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών.

γ) Το αντίτιμο για τις προσφερόμενες από το Σωματείο  υπηρεσίες εκμάθησης των
αθλημάτων  που   καλλιεργεί,   για  την   κάλυψη   των  λειτουργικών   αναγκών  του
Σωματείου  ορίζεται με  απόφαση του  Δ.Σ., το  δε Σωματείο  υπέχει στην περίπτωση
αυτή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

2.           'Εκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που ι(αθορίζονται από τη Γ.Σ„

β) Οι εισφορές (δωρεές) τρίτων προσώπων,

γ)  Τα  έσοδα  από  τις  διάφορες  εκδηλώσεις  του  Σωματείου,  όπως  λαχειοφόρους
αγορές, εράνους, εκδρομές, εορτές κλπ..

δ) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις οργανισμών.

ε) Τα έσοδα από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία όπως από κληρονομιές, κληροδοσίες κλπ.
και τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου.

στ) Τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης που συνάπτει το Σωματείο με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με
την τήρηση πάντοτε των κανονισμών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

3.          Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε επ' ωφέλειά απογραφής. Η ακίνητη
περιουσία του Σωματείου αποκτάται και μεταβιβάζεται, όπως προβλέπεται από τους
νόμους προς όφελος του Σωματείου, μετά από απόφαση της Γ.Σ. Προκειμένου όμως
για την κατ' οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική εκποίηση ή αλλαγή της χρήσης των
τυχόν αθλητικών εγκαταπάσεων του Σωματείου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου
7 παρ. 9 του Ν.2725/99.

4.          Δωρεές  ή  διαθήκες που  υποχρεώνουν το  Σωματείο  σε  ενέργειες που  είναι
αντίθετες με τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.

5.          Για   την   είσπραξη   οποιουδήποτε   εσόδου   ο   Ταμίας   εκδίδει   διπλότυπο
γραμμάτιο  είσπραξης.  Το  γραμμάτιο  είσπραξης  περιλαμβάνει  οπωσδήποτε  την
η μερομηνία είσπραξης, το ονοματεπώνυμο του καταβάλλοντος και την αιτιολογία

'ΑρΘρο 21Ο. Διάλυση του Σωματείου -Τύχη της περιουσίας του

Το Σωματείο παύει να υφίcπαται, ότα.ν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι
(20). Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της καταστατικής Γ.Σ, με την ειδική απαρτία
και πλειοψηφία των παρόντων μελών.   Μετά την διάλυση  ενεργείται εκκαθάριση.
Εφόσον   διαλυθεί  το   Σωματείο,   όλα   τα  περιουσιακά  του   στοιχεία,   μετά  την
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εκκαθάριση, περιέρχονται Cπη Γενική Γραμματεία ΑΘλητισμού, για την εξυπηρέί
αθλητικών σκοπών.
'ΑΡΘρο22ο.

Το Σωματείο ανακηρύσσει ευεργέτες πρόσωπα που προσφέρουν σε αυτό χρηματικά
ποσά που αποδεδειγμένα υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Τα ονόματα των
ευεργετών Θα αναγράφονται σε ειδιιtό πίνακα που Θα είναι αναρτημένος σε εμφανές
ση μείο των εγκαταστάσεων του Σωματείου.

ΤΟ ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από
εισήγηση του Δ.Σ.

Το παρόν Καταστατικό συζητήθηκε, εγκρίθηκε και Ψηφίστηκε, τόσο κατ άρθρο όσο
και  στο   σύνολό  του,   από  την  συγκληθείσα   Γενική   Συνέλευση   των  ταμειακώς
τακτοποιημένων, κατά την πραγματοποίηση της, μελών του ΟΑΘ.

Θεσσαλονίκη 31/3/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΣ ΟΑΘ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΓΑΣ Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ1ΟΣ  Μ1ΧΑΗΛ1ΔΗΣ



-~ ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
Π1ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΔΙΑΘΗΚΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΕΤΑ1Ρ1ΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το   παρόν   κατα.στατικό   του/της   ΣΩΜΑΤΕΙΟ      με  την  επωνυμία   ΟΜΙΛΟΣ  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ   κατατέθηκε   σ'   εμάς   στις   15-06-2022       και   καταχωρήθηκε   στα   βιβλία   του

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟγ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  με ΑριΘμό Μητρώου Α.Μ.   2489 αναγνωρίσθηκε  με την υπ'
αριθμ  143Σ/13-05-2022 απόφαση/διάταξη   του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕ1Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Α.Μ. 2489  Ημερομηνία Κατάθεσης 20-03-1928,  Εταιρικό ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (.), Απόφαση/Διάταξη

404/03-03-1928 του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗΣ

Επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΤΕΝΝΙΣ, 'Εδρα

2) Α.Ινι. 2489  Ημερομηνία Κατάθεσης 29-03-1967,  Εταιρικό ΤΡΟΠΟΠΟ1ΗΣΗ (Αλλαγή Επωνυμίας),

Απόφαση/Διάταξη  1692/01-01-1967 του ΠΡΩΤΟΔ1ΚΕ1Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗΣ'

Επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑΙΡ1ΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 'Εδρα

3) Α.Μ. 2489 Ημερομηνία Κατάθεσης 30-06-1969, Εταιριιtό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (Τροποποίηση),

Απόφαση/Διάταξη 482/01-01-1969 του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑΙΡ1ΣΕΩΣ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ, ΊΞδρα

4) Α.Ιν1. 2489  Ημερομηνία Κατάθεσης 17-02-1981, Εταιρικό ΤΡΟΠΟΠΟ1ΗΣΗ (Τροποποίηση),

Απόφαση/Διάταξη 987/16-12-1980 του ΠΡΩΤΟΔ1ΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία ΟΜ1ΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑ1ΡΙΣΕΩΣ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ, ΊΞδρα

5) Α.Μ. 2489 Ημερομηνία Κατάθεσης 13-Ο3-2ΟΟ1, Εταιρικό ΤΡΟΠΟΠΟ1ΗΣΗ (ΑλλαΥή Επωνυμίας),

Απόφαση/Διάταξη 27182/31 -10-2000 του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗΣ

Επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑ1Ρ1ΣΗΣ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ, ΊΞδρα

6) Α.Μ. 2489 Ημερομηνία Κατάθεσης ο2-11-2004, Εταιρικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (Τροποποίηση),

Απόφαση/Διάταξη 30259/Ο1:01-2003 του  ΠΡΩΤΟΔ1ΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑ1ΡΙΣΗΣ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ, 'Εδρα

7) Α.Μ. 2489 Ημερομηνία Κατάθεσης 15-06-2022, Εταιρικό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (Τροποποίηση),

Απόφαση/Διάταξη  143/13-05-2022 του ΕΙΡΗΝΟΔ1ΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία ΟΜ1ΛΟΣ ΑΝΤ1ΣΦΑΙΡ1ΣΗΣ ΘΕΣ/Ν1ΚΗΣ, ΊΞδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗΣ)

ΘΕ,ΣΣΑΛΟΝ1ΚΗ,15-06-2022
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