ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία
«ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ
1. Το σωματείο ιδρύθηκε το 2004 με έδρα τον (πρώην Δήμο Μελισσίων και νυν)
Δήμο Πεντέλης Αττικής και με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ».
2. Το Μάιο 2011 το σωματείο συγχωνεύθηκε δι’ απορρόφησης του τμήματος
καλαθοσφαίρισης του Α.Ο. Μελισσίων και παράλληλα μετονομάστηκε σε
«ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΑΟΜ)». Το
σωματείο δικαιούται να χρησιμοποιεί τους διακριτικούς τίτλους «Μελίσσια»,
«Melissia Basketball (Club)», «Melissia BC».
3. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου και εμπορικής επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ-ΑΘΛΗΊΊΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη
των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες
(άρθρο 1 του ν. 2725/1999). Επίσης σκοπός του σωματείου είναι: α) η σύμμετρη και
αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των
μελών αθλητών και η σωματική τους καλλιέργεια και β) η ανάπτυξη όλων των
Ολυμπιακών και μη αθλημάτων και ειδικά η καλλιέργεια των ομαδικών αθλημάτων
και η συμμετοχή των αθλητών μέσω του Συλλόγου σε κάθε είδους αγώνες
επίσημους και φιλικούς καθώς και σε αγώνες πρωταθλημάτων στο εσωτερικό και το
εξωτερικό. Την δραστηριότητά του ο Σύλλογος θα ξεκινήσει με την καλαθοσφαίριση
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και με κάθε άλλο άθλημα μετά από απόφαση της Γ.Σ και τη συγκρότηση οικείου
τμήματος.
2. Η επίτευξη του σκοπού του σωματείου επιδιώκεται:
α. Με τη διοργάνωση αγώνων και τη συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες των
υπερκειμένων αθλητικών αρχών, άλλων αθλητικών σωματείων ή ενώσεων αυτών.
β. Με τη σύσταση και λειτουργία των σχετικών αθλητικών τμημάτων, που
αντιστοιχούν σε καθένα από τα παραπάνω ολυμπιακά και μη αθλήματα.
γ. Με τη δημιουργία εντευκτηρίου με όλα τα απαιτούμενα έργα και εγκαταστάσεις
για τη λειτουργία του, την κατασκευή και σύσταση σύγχρονων αθλητικών
εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων.
δ. Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλα αθλητικά σωματεία, αθλητικές
Ομοσπονδίες και ενώσεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, ΟΤΑ, δημόσιες αθλητικές
και λοιπές Αρχές του Κράτους κλπ.
ε. Με την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων: Σεμιναρίων, Συμποσίων και
Συνεδρίων σχετικών με τα αθλήματα, την Προπονησιολογία, την τεχνική, την
αθλητική ιατρική, και θεσμικά ζητήματα του αθλητισμού, όπως και για αθλητικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
στ. Με τη διοργάνωση γιορτών και εκδρομών και άλλων πολιτιστικών και
μορφωτικών εκδηλώσεων και γενικά με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο το οποίο ήθελε
κριθεί πρόσφορο για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του
διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος, της αθλητικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα σωματεία.
2. Το σωματείο καλλιεργεί και λειτουργεί τα αθλητικά αγωνιστικά τμήματα στα
αθλήματα και κλάδους άθλησης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του
παρόντος και μπορεί να λειτουργήσει αργότερα και τμήματα άλλων Ολυμπιακών ή
μη αθλημάτων. Κατάργηση αθλητικών τμημάτων ή ίδρυση άλλων, Ολυμπιακών ή
μη, γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
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3. Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενων ενώσεων, ύστερα από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών
Ομοσπονδιών ή Ενώσεων με έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, που είναι
μέλη του σωματείου με δικαίωμα ψήφου και μέλη του Δ.Σ. αυτού, με απόφαση του
Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΘΛΗΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το φύλο ή οποιαδήποτε
άλλη διάκριση, τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της
ηλικίας τους και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό.
Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες
παρόμοιες κατηγορίες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με πρόταση των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να
απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου σε μέλη ή μη του σωματείου, τα οποία έχουν
προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του σωματείου.
Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.
2. Για την εγγραφή μέλους στο σωματείο απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ.:
α) Αίτησης του ενδιαφερομένου.
β) Πρότασης δύο (2) μελών του σωματείου, για την εγγραφή του υποψήφιου μέλους,
που επισυνάπτεται στην αίτηση.
γ) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του
κανένα κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στο
ν. 2725/1999 "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις",
όπως ισχύει.
Επίσης απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο σωματείο, ολόκληρου
του ποσού της ετήσιας συνδρομής και των τυχόν εκτάκτων εισφορών που έχουν
αποφασιστεί από την τελευταία Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης είναι
υποχρεωμένο να εκδώσει απόφαση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η
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έγκριση του Δ.Σ. 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 Δ.Σ.
Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να μην εγκρίνει την αίτηση
εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους. Η πρόταση των πιο πάνω δύο (2) μελών,
προκειμένου περί εγγραφής αθλητών που ανήκαν στο σωματείο και οι οποίοι έχουν
πετύχει πρώτη (1η) έως όγδοη (8η) νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή σε Παγκόσμια ή
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη (1η) έως τρίτη (3η) νίκη σε Μεσογειακούς ή
Βαλκανικούς αγώνες ή πανελλήνιους αγώνες, δεν απαιτείται.
Τα μέλη, ύστερα από πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν,
να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
3. Η ετήσια συνδρομή των μελών προς το σωματείο καθορίζεται στο ποσό των
σαράντα ΕΥΡΩ (40,00 €), που θα καταβάλλεται έως τις 30 Μαρτίου κάθε έτους. Το
ποσό για την εγγραφή των μελών καθορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε ΕΥΡΩ (15,00
€).
Η αύξηση και η μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής και της εγγραφής
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον περιορισμό ότι η
αύξηση ή η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το είκοσι τοις εκατό (20%)
της καταβαλλόμενης συνδρομής και του ποσού της εγγραφής. Για την πέραν του
ποσοστού αυτού αυξομείωση αρμόδια να αποφασίζει είναι μόνο η Γενική
Συνέλευση.
4. Όταν ένα μέλος του σωματείου καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής πέραν
των εξι μηνών από την ημερομηνία που είναι απαιτητή η συνδρομή, το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του αποστείλει ειδοποίηση γραπτώς ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), δίνοντας σε αυτό χρονικό διάστημα τριάντα (30)
ημερών για την τακτοποίηση της υποχρέωσής του. Αν, μετά την παρέλευση της πιο
πάνω χρονικής προθεσμίας, το μέλος δεν τακτοποιήσει την υποχρέωσή του, το μέλος
διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Μέλη που έχουν διαγραφεί από την αιτία εφαρμογής της προηγούμενης
παραγράφου, μπορούν να επανεγγραφούν, ύστερα από αίτηση τους, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το σύνολο των
οφειλομένων συνδρομών και των τυχόν εκτάκτων εισφορών. Στην περίπτωση αυτή
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επανακτούν τον αριθμό μητρώου και τα δικαιώματα τα οποία είχαν πριν από τη
διαγραφή τους.
5. Τα μέλη του σωματείου έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το παρόν
καταστατικό και οι διατάξεις της αθλητικής και σωματειακής νομοθεσίας και έχουν
υποχρέωση να καταβάλλουν τη συνδρομή και τις τυχόν έκτακτες εισφορές στο
σωματείο, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται στις
διατάξεις του παρόντος, του Εσωτερικού Κανονισμού του σωματείου, στις
αποφάσεις των οργάνων αυτού, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του και να
συμβάλλουν ενεργά με κάθε δυνατό τρόπο στο σωματείο για την επίτευξη των
σκοπών του.
6. Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν' αποχωρήσουν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει
να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΘΛΗΤΕΣ
1. Αθλητές του σωματείου θεωρούνται οι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας, που
εκδίδεται από την αθλητική Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος.
2. Οι αθλητές έχουν όσα δικαιώματα τους απονέμονται από το νόμο, το παρόν
καταστατικό και από τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς του σωματείου. Τα
δικαιώματα αυτά αφορούν μόνο τους ενεργούς αγωνιστικά αθλητές και διατηρούνται
επί ένα (1) έτος από την οριστική διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.
3. Οι αθλητές, όταν αποχωρήσουν από την ενεργό αθλητική τους δραστηριότητα,
μπορούν να εγγραφούν μέλη στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία
συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο
αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την
έγκριση της (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2725/1999).
Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2725/99
μπορούν να εγγράφονται μέλη στο σωματείο, εφόσον αυτό καλλιεργεί τα πιο πάνω
αθλήματα, με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο
(35ο) έτος της ηλικίας τους.
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4. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών του σωματείου, εφόσον δεν διατηρεί
Τμήμα

Αμειβόμενων

Αθλητών,

δεν

αποτελεί

άσκηση

επαγγελματικής

δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από το σωματείο στους
αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητάς τους, δεν
αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
86 του ν. 2725/1999, παρά στοιχειώδη προσφορά κάλυψης εξόδων προπόνησής
τους.
5. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση
αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία. Το δελτίο
υγείας, με μέριμνα του σωματείου, θεωρείται από ιατρό. Το δελτίο υγείας ισχύει για
ένα έτος από τη θεώρηση του και τηρείται από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος, ο
οποίος μεριμνά για την κατά νόμο ιατρική θεώρηση και ανανέωση του δελτίου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου ή ν' ασκούν τα δικαιώματά τους
που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν τα
προβλεπόμενα κωλύματα και οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στο άρθρο 3 του ν.
2725/1999.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΡΟΙ - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1. Πόροι του σωματείου είναι:
α. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των
μελών. Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται στα μέλη μόνο με απόφαση της Γ.Σ.
β. Οι επιχορηγήσεις (κρατικές, δημοτικές, αθλητικών ομοσπονδιών κλπ.).
γ. Οι δωρεές ή οι χορηγίες ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που
προέρχεται από νόμιμη αιτία λ.χ. από αγώνες, χρήση χώρων, εκδηλώσεις κλπ.
2. Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα και από
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Επιτρέπεται στο σωματείο να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις
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υποχρεώσεις των διατάξεων 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 του σωματείου
για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο και αντιβαίνουν προς τους
σκοπούς του δε γίνονται δεκτές.
3. Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των
τυχόν 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 εκποίηση τους
για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή
χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά άρθρο
825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη
Διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. αυτού, που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
4. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου γίνεται, ύστερα από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα τρία
τέταρτα (3/4) των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών και με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).
5. Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν.
6. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατίθενται υπέρ των σκοπών του,
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται
με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, υπέρ των σκοπών
του. Δεν επιτρέπεται εκποίηση κινητών απλώς και μόνο για την κάλυψη
οικονομικών ελλειμμάτων.
7. Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που
καλλιεργεί, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, 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).
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8. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητής του σωματείου σε άλλο αθλητικό σωματείο ή η
μεταγραφή αθλητή από άλλο σωματείο επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα
εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί
παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο
προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων-Εσόδων των δύο
σωματείων (άρθρo 33 παρ.3 του ν. 2725/1999).
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Η Διοίκηση του σωματείου αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη αυτού.
2. Το σωματείο διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που
αποτελείται από τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα,
Ειδικό Γραμματέα, Υπεύθυνο τμημάτων υποδομής, Ταμία, Βοηθό Ταμία και επτά
(7) ακόμη μέλη.
3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε συνέρχεται
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες
ψήφους και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και
γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα προεδρεία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον ευρίσκονται παρόντα
περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με
σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5. Αν ο αριθμός των μελών, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω
του αριθμού δέκα (10) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Δ.Σ. προκηρύσσει
συμπληρωματικές εκλογές για την κάλυψη των κενών θέσεων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών. Αν ο αριθμός των μελών για τους πιο πάνω λόγους
μειωθεί κάτω του αριθμού οκτώ (8), το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει για σύγκληση
Γ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών και η Γ.Σ. να συνέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από
την απόφαση του Δ.Σ. για εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης. Μέχρι όμως την εκλογή
της νέας διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί διοίκηση το Δ.Σ.
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6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που
αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, εκτός των
περιπτώσεων εκποίησης και απόκτησης ακίνητης περιουσίας αυτού, για τις οποίες
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.
7. Το Δ.Σ. μπορεί ν' απονέμει ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις, όταν κρίνει
αυτό σκόπιμο και συμφέρον για το σωματείο.
8. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, εκτάκτως
δε όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του
Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
ή άλλα μέλη του σωματείου, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν γνώμη,
αλλά δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
9. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ., που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε
λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις
αρχαιρεσίες.
10. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,
παροχής υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με
οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς
και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα
πρόσωπα. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών
του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του
αρμοδίου δικαστηρίου είτε με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
11. Η ιδιότητα του μέλους 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.
12. Σύναψη δανείου μεταξύ του σωματείου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση, που
τυχόν γίνει, είναι απολύτως άκυρη. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται προσωρινές
ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το σωματείο από τα μέλη του, για την
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
13. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής, που αρχίζει από την εκλογή του. Εφόσον μέχρι
την ημερομηνία λήξης της θητείας δεν έχει εκλεγεί ακόμη νέο Δ.Σ., παρατείνεται η
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θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το νέο, αλλά η παράταση αυτή της θητείας
του δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των (2) μηνών.
14. Το Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των
σκοπών του σωματείου, μπορεί να μισθώνει υπηρεσίες προπονητών, τεχνικών
συμβούλων καθώς και άλλου τεχνικού ή μη προσωπικού.
ΑΡΘΡΟ 9
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού,
δικαστικώς και εξωδίκως και είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί άμεσα στο Δ.Σ. τις
ενέργειες που κάνει κάθε φορά.
β) Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς επίσης και τις έκτακτες που
ζητούνται να γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπεται στο παρόν.
γ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει αυτές, εισηγείται προς το
Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιμελείται για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Δ.Σ.
δ) Υπογράφει με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης, τα
εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα.
ε) Εκθέτει στη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΟΙ ΑΝΤΊΠΡΟΕΔΡΟΙ
1. Ο Α’ Αντιπρόεδρος έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα
καθήκοντα του.
β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ που αφορούν το τμήμα
Ανδρών και, εφόσον δημιουργηθεί Επιτροπή Ανδρικού τμήματος (επιβλέπουσα τα
τμήματα Ανδρών και Εφήβων), προεδρεύει αυτής και εισηγείται θέματα σχετικά με
το έργο της στο ΔΣ.
2. Ο Β’ Αντιπρόεδρος έχει τα εξής καθήκοντα:
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α) Αντικαθιστά τον Α’ Αντιπρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει
τα καθήκοντα του.
β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ που αφορούν το τμήμα
Γυναικών και, εφόσον δημιουργηθεί Επιτροπή Γυναικείου τμήματος (επιβλέπουσα
τα τμήματα Γυναικών και Νεανίδων), προεδρεύει αυτής και εισηγείται θέματα
σχετικά με το έργο της στο ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
1. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας του σωματείου.
β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του σωματείου,
γ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου του σωματείου και του Αρχείου,
δ) Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου,
ε) Συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και κάθε έγγραφο που
αποφασίζει το Δ.Σ.
στ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης, τα
εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα.
ζ) Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της Γραμματείας του σωματείου.
2. Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. βοηθά ή, εάν το Δ.Σ. αποφασίσει σχετικά,
υποκαθιστά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα που περιγράφονται στην ανωτέρω
παράγραφο 1 υπό σημεία α, γ, δ, ε και ζ.
ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ο Υπεύθυνος Τμημάτων Υποδομής, ήτοι όλων των αθλητικών τμημάτων πλην
Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Φροντίζει για την προαγωγή των τμημάτων υποδομής του σωματείου, εποπτεύει
και συντονίζει τη λειτουργία τους και, εφόσον δημιουργηθεί Επιτροπή Τμημάτων
Υποδομών, προεδρεύει αυτής και εισηγείται θέματα σχετικά με το έργο της στο ΔΣ.
β) Εισηγείται προς το Δ.Σ. τον ορισμό των Εφόρων των τμημάτων υποδομής του
σωματείου.
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γ) Συνεργάζεται με τους προπονητές και εφόρους των τμημάτων υποδομής για τον
προγραμματισμό, τη δραστηριότητα τους και τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα
και γενικά σε αγώνες.
δ) Προετοιμάζει και εισηγείται προς το Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό των
τμημάτων υποδομής.
ε) Εισηγείται προς το Δ.Σ. την πρόσληψη των προπονητών και βοηθών προπονητών
των τμημάτων υποδομής του σωματείου.
στ) Παραπέμπει προς το Δ.Σ. τις περιπτώσεις παραπτωμάτων των αθλητών
τμημάτων υποδομής του σωματείου.
Οι ανωτέρω υπό β έως στ αρμοδιότητες ασκούνται συλλογικά από την Επιτροπή
Τμημάτων Υποδομών, εφόσον έχει δημιουργηθεί.
ΑΡΘΡΟ 13
Ο ΤΑΜΙΑΣ – Ο ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων του Ταμείου και Περιουσίας του
σωματείου και των διπλότυπων αποδείξεων με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα
του σωματείου.
β) Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των πληρωμών.
γ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης,
τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. Στα εντάλματα
πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση της
δαπάνης.
δ) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του σωματείου τα
χρήματα που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα
χέρια του Ταμία. Το προηγούμενο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά.
ε) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας
αυτές στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει
αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα,
στ) Ενεργεί τις αναλήψεις των χρημάτων με απόφαση του Δ.Σ.
ζ) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον
οικονομικό απολογισμό,
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η) Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και λοιπών εισφορών και
ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις καταβολής αυτών από τα μέλη.
θ) Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., όλες τις
υπάρχουσες καταθέσεις του σωματείου στις Τράπεζες.
ι) Με την προσυπογραφή του Προέδρου, μπορεί να εξουσιοδοτεί για την είσπραξη
εσόδων του σωματείου και πληρωμή υποχρεώσεων. Όταν ο ταμίας απουσιάζει ή
κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Βοηθός Ταμίας του Δ.Σ.
2. Ο Βοηθός Ταμίας επίσης βοηθά ή, εάν το Δ.Σ. αποφασίσει σχετικά, υποκαθιστά
τον Ταμία στα καθήκοντα που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 υπό
σημεία α, β, δ, ε, ζ και η. Ο Βοηθός Ταμίας δεν έχει δικαίωμα υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 14
ΒΙΒΛΙΑ
1. Το σωματείο τηρεί τα πιο κάτω βιβλία:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών,
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στα με στοιχεία (β) και (γ) βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις
των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Αυτά συντάσσονται από το Γραμματέα της
Γ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται, το μεν με
στοιχεία (β) Βιβλίο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ., το δε με στοιχεία
(γ) από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων. Όλα τα πιο πάνω βιβλία
τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.
ε) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι
εισπράξεις και οι πληρωμές του σωματείου.
στ) Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία του σωματείου. Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.
2. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο
εξουσιοδοτημένο όργανο. Επίσης τηρούνται και όσα άλλα βιβλία προβλέπονται κάθε
φορά από τις κείμενες διατάξεις νόμων, που θεωρούνται από τα προβλεπόμενα απ'
αυτές όργανα.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Την Πειθαρχική εξουσία ασκεί το Δ.Σ. σε όλα τα μέλη του σωματείου και στους
αθλητές που παραβιάζουν το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του
σωματείου, που ενεργούν πράξεις επιβλαβείς για το σωματείο και που γενικά
συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις αντίθετα με όσα υπαγορεύουν οι νόμοι, η
ευπρέπεια και η δεοντολογία του αθλητισμού.
2. Οι ποινές επιβάλλονται, αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση σε απολογία του υπό
κατηγορία μέλους, είναι οι ακόλουθες:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο (2) χρόνια εισόδου στο σωματείο και
συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτού και γενικά στέρηση των δικαιωμάτων που
απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους.
γ) Οριστική διαγραφή από μέλος του σωματείου.
Ειδικά στους αθλητές, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής ποινές:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες και προπονήσεις.
γ) Στέρηση οδοιπορικών ή άλλων οικονομικών παροχών του σωματείου.
δ) Διαγραφή από τα Μητρώα αθλητών του σωματείου.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για επιβολή ή όχι ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες
και καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι αποφάσεις
περί διαγραφής υπόκεινται στην έγκριση της Γ.Σ. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται, με
σχετική απόδειξη έγγραφης παραλαβής, στο μέλος που είχε παραπεμφθεί και
ισχύουν από την κοινοποίηση τους.
4. Το μέλος που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με οριστική διαγραφή είναι
υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές του κανονικά μέχρι τη λήξη του
προσωρινού αποκλεισμού στην πρώτη περίπτωση και μέχρι την έγκριση της
διαγραφής του από τη Γ.Σ. στη δεύτερη.
5. Σε περίπτωση που παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα μέλος του Δ.Σ., αυτό
δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή ή μη ποινής
σ' αυτό.
6. Τα λοιπά θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές και τις
διαβαθμίσεις τους, την πειθαρχική διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με αυτά
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ζήτημα

μπορούν

να

ρυθμίζονται

με

Πειθαρχικό

Κανονισμό,

που

θα

συμπεριλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
1. Αρμοδιότητες της Γ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για
κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν σε άλλα όργανα.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που θέτει το Δ.Σ., καθώς και για οποιοδήποτε άλλο
ζήτημα αρμοδιότητας άλλου οργάνου που θα τεθεί στην κρίση της από μέλος του
σωματείου.
Η Γ.Σ. ασκεί και την εποπτεία στα άλλα θέματα του σωματείου και έχει δικαίωμα
οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των οργάνων αυτών, όταν αυτό υπαγορεύεται από
σπουδαίο λόγο (π.χ. βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ανικανότητα για
τακτική διαχείριση κλπ).
2. Σύγκληση Γ.Σ.
Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., που την προκηρύσσει δεκαπέντε (15) ημέρες
τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
Η σύγκληση της Γ.Σ. ανακοινώνεται σε εφημερίδα τοπικής ή πανελλήνιας
κυκλοφορίας καθώς και στην ιστοσελίδα του σωματείου (εφόσον υπάρχει)
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη Γ.Σ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τον
τόπο, την ημερομηνία, την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης της Γ.Σ., καθώς επίσης
τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και την ημερομηνία τυχόν επαναληπτικών
συνεδριάσεων. Η πρόσκληση για την Γ.Σ. αναρτάται και στα γραφεία του
σωματείου.
3. Τακτική και Έκτακτη Γ.Σ.
Οι Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου είναι Τακτικές και Έκτακτες και
αποτελούνται από τα μέλη του σωματείου.
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους συγκαλείται μια Τακτική Γ.Σ.
Η τακτική Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) Να κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ. και να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι
αυτού από κάθε ευθύνη.
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β) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
γ) Να εκλέγει, όταν και όπως προβλέπεται στο παρόν, τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
δ) Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη, δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.
ε) Να εγκρίνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.
στ) Να κρίνει κάθε άλλο θέμα, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η
τροποποίηση του καταστατικού.
Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, όταν το αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το ένα
πέμπτο (1/5) των με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη
αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην τελευταία
περίπτωση το ΔΣ οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης
να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, άλλως θεωρείται έκπτωτο και κάθε
απόφαση που λάβει εφεξής θεωρείται άκυρη.
Σε κάθε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. η προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για την
προκήρυξη της Γ.Σ. και πρόσκληση των μελών συντέμνεται σε πέντε (5) ημέρες.
4. Απαρτία - Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.
Η Γ.Σ. αποτελείται από τα μέλη του σωματείου (μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου),
τα οποία ασκούν κατά τη Γ.Σ. όσα δικαιώματα τους παρέχει το παρόν Καταστατικό.
Τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και όσα πρόσωπα φέρουν τον τίτλο του επιτίμου
μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. με το δικαίωμα του λόγου.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 26 του παρόντος και κάθε άλλης διάταξης με
την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, για να συνεδριάσει έγκυρα η Γ.Σ. και να
ληφθεί νόμιμη απόφαση, απαιτείται να παρίσταται ο μισός αριθμός συν ένας των
ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ.
συγκαλείται ξανά μέσα σε οχτώ (8) το πολύ ημέρες με τα ίδια θέματα Ημερήσιας
Διάταξης. Η νέα Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσος και να είναι
ο αριθμός των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου. Και για
τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις σύγκλησης της Γ.Σ. μπορεί να αποσταλεί μια και μόνο
πρόσκληση στα μέλη.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και
ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές
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περιπτώσεις στο παρόν και στο νόμο, για τις οποίες προβλέπεται αυξημένη
πλειοψηφία.
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με φανερή ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο όταν το θέμα αναφέρεται σε εκλογές, σε θέματα
εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα. Στις ψηφοφορίες
συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του
σωματείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Αποκλείεται η ψηφοφορία με
έγγραφη εξουσιοδότηση. Απόφαση σε θέματα που δεν αναγράφονται στην
πρόσκληση για Γ.Σ. δεν μπορεί να ληφθεί, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.
με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων και ταμειακώς
εντάξει μελών.
5. Πρόεδρος και γραμματέας Γ.Σ. - Πρακτικά
Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου
μέλη Πρόεδρος, για τη διεύθυνση των εργασιών αυτής και Γραμματέας, για την
τήρηση των πρακτικών, τα οποία καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Τα πρακτικά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Κάθε δεύτερο έτος και στο πρώτο τρίμηνο αυτού, τα μέλη της Τακτικής Γ.Σ., με
μυστική ψηφοφορία, εκλέγουν από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο από δεκαπέντε (15) μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά.
καθώς και Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.
2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη των πιο πάνω οργάνων όσοι
υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς, μέχρι να συμπληρωθεί ο
προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός δεκαπέντε (15) για το Δ.Σ. και τρία (3)
για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τη
συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) για το Δ.Σ. και ένα (1) για την Εξελεγκτική
Επιτροπή εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.
Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να θέτει μέχρι επτά (7) το πολύ σταυρούς για
τα μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) σταυρό για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το
μέλος που ψηφίζει σημειώνεται σε ειδική κατάσταση ψηφοφορίας που τηρεί η
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Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία παραδίδεται η σφραγίδα και τα Μητρώα Μελών
του Σωματείου προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της.
3. Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. οφείλει: α) να
καταθέσει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του σωματείου πριν από εβδομήντα δύο (72)
τουλάχιστον ώρες από τη Γ.Σ. που θα συγκληθεί, β) να έχει τακτοποιήσει τις προς το
σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις και γ) να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.
2725/1999. Το Δ.Σ. μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων
συνέρχεται και αποφασίζει για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αμέσως μετά την
ανακήρυξη των υποψηφίων, συντάσσεται και αναρτάται στα γραφεία και στην
ιστοσελίδα (εφόσον υπάρχει) του σωματείου πίνακας που περιέχει τα ονόματα των
υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας φέρει τον αριθμό απόφασης του Δ.Σ.,
τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου.
4. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με έντυπα ψηφοδελτία, στα οποία αναγράφονται κατ'
αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που ανακηρύχτηκαν
υποψήφιοι.
ΑΡΘΡΟ 18
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Εφορευτική Επιτροπή
(α) Οι αρχαιρεσίες γίνονται με τη μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής, που
αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και τα οποία εκλέγονται
από τα μέλη της Γ.Σ. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι
υποψήφια μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
(β) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών και για τη διενέργεια αυτών, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό.
Αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση
που υποβάλλεται. Ληγούσης της ψηφοφορίας, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων
και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους υποψηφίους που
εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών υποψηφίων σε
εκλόγιμη θέση ή ισοψηφίας των αναπληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την
Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τον καθορισμό της
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σειράς των αναπληρωματικών αντίστοιχα. Για όλες τις ενέργειες της η Εφορευτική
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της.
2. Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία δύο (2)
ετών, ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά
μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό και έχει αρμοδιότητα ταμειακού και
διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. οποτεδήποτε. Υποβάλλει σχετική έκθεση στην
Τακτική Γενική Συνέλευση ή αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, και σε Έκτακτη.
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
Μετά τη συγκρότησή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του το Δ.Σ. μπορεί να
απονείμει αρμοδιότητες που δεν προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα 9 έως 13 καθώς
και συναφείς τίτλους (πχ. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνος Χορηγιών
κτλ) σε μέλη του Δ.Σ. του σωματείου εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του σωματείου
και τα μέλη αυτά έχουν τις απαραίτητες προς τούτο γνώσεις. Οι εν λόγω
αρμοδιότητες μπορούν οποτεδήποτε να ανακληθούν από το Δ.Σ. και σε κάθε
περίπτωση παύουν με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. που τις ανέθεσε.
ΑΡΘΡΟ 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε
ημερολογιακού έτους.
Το

σωματείο

είναι

υποχρεωμένο

να

συντάσσει

κάθε

οικονομικό

έτος

προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισης του. Ο τύπος, τα
στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον
απολογισμό και τον ισολογισμό καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο προϋπολογισμός
του σωματείου καταρτίζεται ως την 30ή Σεπτεμβρίου.
2. Το σωματείο έχει υποχρέωση να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της
διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος
κατάρτισης και υποβολής του καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον
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αθλητισμό Υπουργού. Ο ειδικός αυτός απολογισμός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο
του γενικού απολογισμού του σωματείου. Ο ειδικός απολογισμός, με το γενικό
απολογισμό και τον ισολογισμό, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:
Στις περιπτώσεις που το σωματείο λαμβάνει συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική
και έκτακτη, μικρότερη των τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (3.340,00 €)
μπορεί, αντί απολογισμού, να υποβάλλει, δια των νομίμων εκπροσώπων του,
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε σε
αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.
3. Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται από το Δ.Σ. και
υποβάλλονται στη Γ.Σ. για την κρίση και απόφαση αυτής για έγκρισή τους.
Ο απολογισμός και ο ισολογισμός πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα
στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του σωματείου.
4. Ο προϋπολογισμός του σωματείου είναι ετήσιος. Καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Περιλαμβάνει
αναλυτικά τα έσοδα του σωματείου προς τους περιγραφόμενους στο άρθρο 7 του
παρόντος πόρους και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού
του. Οι δαπάνες μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από τη Γ.Σ. διενεργούνται
βάσει δωδεκατημορίων κάθε πίστωσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου
έτους.
Ειδικότερα οι δαπάνες που αφορούν κάθε αθλητικό τμήμα, δεν επιτρέπεται να
μειωθούν πέραν της τυχόν αντίστοιχης μείωσης των γενικών εξόδων του σωματείου
ή ν' αυξηθούν πέραν του είκοσι τοις εκατό (20%) του προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου τμήματος, εκτός εάν ή υπέρβαση καλύπτεται από ισόποσο πρόσθετο
έσοδο για το συγκεκριμένο τμήμα.
Εάν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους διαφανεί ότι δεν θα πραγματοποιηθούν
τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό έσοδα, το Δ.Σ. οφείλει να αποφασίσει την
ισόποση περικοπή των δαπανών, εφόσον τούτο είναι εφικτό ή να συγκαλέσει τη
Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.
5. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων ως προς τις τελικές αποκλίσεις των
δαπανών έναντι του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, αποτελεί ουσιώδη παραβίαση
του καταστατικού και μπορεί να αποτελέσει λόγο για πρόταση μομφής κατά του Δ.Σ.
στη Γ.Σ.
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6. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση κατά τη Γ.Σ. να χορηγεί σε κάθε μέλος που
ενδιαφέρεται

αντίγραφο

του

ισολογισμού,

οικονομικού

απολογισμού,

προϋπολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών.
Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική
ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των
πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της
ομοσπονδίας, καθώς και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας, τα ευεργετήματα
του νόμου και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό, για την
καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των Αθλητικών του Τμημάτων και γενικότερα
του σωματείου. Οι διατάξεις του κανονισμού οφείλουν να συνάδουν με αυτούς του
καταστατικού και των νόμων και δεν μπορεί να αντιτίθενται. Σε περίπτωση που
διατάξεις κανονισμού είναι αντίθετες εκείνων του καταστατικού υπερισχύουν αυτές
του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές στα διάφορα αθλητικά τμήματα ή στους επί
μέρους τομείς από μέλη ή μη μέλη, αρκεί τα τελευταία να έχουν τις απαραίτητες
γνώσεις για το διορισμό τους στις Επιτροπές. Οι Επιτροπές υπάγονται στο Δ.Σ., το
οποίο προσδιορίζει τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες αυτών.
ΑΡΘΡΟ 24
ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του σωματείου,
ανακηρύσσονται δωρητές του σωματείου τα πρόσωπα που προσφέρουν στο
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σωματείο υλική ενίσχυση πάνω από δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000,00 €) τουλάχιστον
και ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν υλική ενίσχυση πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ
(50.000,00 €) τουλάχιστον. Τα ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 25
ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ
1. Το σωματείο έχει δικό του ιδιαίτερο σήμα εμπνευσμένο από την αθλητική
παράδοση γενικά και της καλαθοσφαίρισης ειδικότερα.
2. Το σωματείο έχει επίσης δική του σφραγίδα, που έχει στο κέντρο το σήμα του και
κυκλικά γύρω απ' αυτό την επιγραφή «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» και το έτος συγχώνευσης (2011), η οποία αποτυπώνεται σε
κάθε έγγραφό του.
3. Τα χρώματα του σωματείου είναι το πορτοκαλί και το μαύρο.
ΑΡΘΡΟ 26
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
1. Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού και
διάλυσης του σωματείου, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2)
τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών του σωματείου
και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων για την τροποποίηση του
Καταστατικού και των τεσσάρων πέμπτων (4/5) για τη διάλυση του σωματείου.
2. Το σωματείο διαλύεται επίσης όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10)
και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου , η
περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για να διατεθεί σε
αθλητικούς σκοπούς.
3. Το σωματείο μπορεί να συγχωνεύεται με άλλο ή άλλα αθλητικά σωματεία ή
τμήματα άλλων σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
2725/1999.
ΑΡΘΡΟ 26
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων
του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα σωματεία, καθώς και στις διατάξεις των
σχετικών με τον αθλητισμό και τα σωματεία νόμων που ισχύουν κάθε φορά.
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2. Τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, με την επιφύλαξη των
προβλεπομένων στο παρόν και στο νόμο ειδικών περιπτώσεων .
3. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ.,
αφού τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων.
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το παρόν καταστατικό που περιέχει (27) Άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’
άρθρο και εν συνόλω κατά τη Γενική Συνέλευση του σωματείου στις 22 Μαΐου
2011.

Για τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

