ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ
ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ

ο
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ επσλπκία “ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ
ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ ”. Σα
ζσκαηείν ηνχην έρεη ηδία ζθξαγίδα, θέξνπζα θπθιηθψο ηηο ιέμεηο
«Μνξθσηηθφο
Αζιεηηθφο
χιινγνο
(Μ.Α.)
ΝΔΑ
ΓΔΝΔΑ
ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ», ζην θέληξν δε ην ζήκα ηνπ πιιφγνπ πνπ παξηζηάλεη ην
Γηζθνβφιν ηνπ Μχξσλνο.
ο
ΑΡΘΡΟ 2
Έδξα ηνπ σκαηείνπ νξίδεηαη ην ρσξηφ Αζβεζηνρψξη Θεζζαινλίθεο , φπνπ θαη
ηα γξαθεία ηνχηνπ.
ο
ΑΡΘΡΟ 3
1. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα
θαη αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
αζιεηηθνχο αγψλεο.
2. Δπίζεο, ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη: ε εθγχκλαζε ησλ λέσλ ζηα δηάθνξα
αζιήκαηα, ε βειηίσζε ηεο πγείαο, ε απφθηεζε θαη ηειεηνπνίεζε νξηζκέλσλ
θπζηθψλ ηθαλνηήησλ, ε ςπραγσγία, ε θαιιηέξγεηα ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο, ε
δηάδνζε θαη εμχςσζε ηεο αζιεηηθήο ηδέαο θαη ηνπ εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ.
Δηδηθφηεξα ηα αζιήκαηα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζην ζχιινγν είλαη : πνδφζθαηξν,
πεηφζθαηξα (βφιιευ) θαη αληηζθαίξηζε (ηέλληο).
3. Δπίζεο, ζθνπνί ηνπ πιιφγνπ είλαη:
α) ε ιεηηνπξγία γξαθείνπ ππνζηήξημεο ησλ ελ γέλεη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
ζπιιφγνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζβεζηνρσξίνπ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο
άιινπο θνξείο ηνπ ρσξηνχ καο.
β) Η ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία θέληξνπ θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ λέσλ
θαη ησλ γπλαηθψλ ηεο πεξηνρήο.
γ) Η ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο παξαγσγηθέο θαη
νπνηεζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ πιιφγνπ.
δ) Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ην Διιεληθφ Κξάηνο.

ε) Η πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκήο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο/
ιανγξαθηθήο παξάδνζεο ηνπ Αζβεζηνρσξίνπ.
4. Η ίδξπζε λέσλ αζιεηηθψλ ηκεκάησλ ή ε θαηάξγεζε ήδε ιεηηνπξγνχλησλ,
γίλεηαη κφλν κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο.
5. Σν ζσκαηείν έρεη πεξηνξηζηηθά ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ. Απαγνξεχεηαη
απνιχησο θάζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ζθνπφ απηφ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ
παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
6. Σν σκαηείν κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζσκαηεία θαη ηνπηθνχο
πιιφγνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ - ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔΛΟΤ

ο
ΑΡΘΡΟ 4
1. Μέινο ηνπ ζσκαηείνπ έρεη δηθαίσκα λα γίλεη φπνηνο ζπγθεληξψλεη ηηο
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Μέινο κπνξεί λα εγγξαθεί θάζε άηνκν πνπ έρεη
ν
ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18 ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ. Ο αξηζκφο ησλ
κειψλ είλαη απεξηφξηζηνο. Όια ηα κέιε ηνπ αζιεηηθνχ σκαηείνπ είλαη
ηζφηηκα, απφ ηελ εγγξαθή ηνπο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Σα
κέιε ηνπ σκαηείνπ κεηά πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εγγξαθή ηνπο
απνθηνχλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ηνπ σκαηείνπ.
2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνλέκεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο, ν ηίηινο ηνπ επίηιμοσ μέλοσς ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ
δηαθξηζεί γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ζσκαηείν ή ηνλ αζιεηηζκφ. Σα πξφζσπα
πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν απηφ δελ έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
κειψλ ηνπ σκαηείνπ. Σα επίηηκα κέιε απαιιάζζνληαη θάζε εηζθνξάο πξνο ην
ζσκαηείν θαη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη. Μέιε
ζηα νπνία απνλέκεηαη ζσξεπηηθά θαη ν ηίηινο ηνπ επηηίκνπ δηαηεξνχλ ηα
δηθαηψκαηα πνπ είραλ απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή.
3. Αθληηής κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ζην ζσκαηείν, ζχκθσλα κε ηα
πξναλαθεξζέληα, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο κεηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ
ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα. Δπίζεκνο αζιεηηθφο αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ
δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή δηεμάγεηαη κε ηελ
έγθξηζή ηεο.
4. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εγγξαθή κέινπο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ζην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ, ζπλνδεπφκελε απφ πξφηαζε δχν (2) κειψλ ηνπ
ζσκαηείνπ θαη έγθξηζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ παξέρεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή

πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε
έγθξηζε ηνπ Γ.. ζεσξείηαη φηη έρεη απηνδηθαίσο παξαζρεζεί θαη ν
ελδηαθεξφκελνο αηηψλ έρεη εγγξαθεί σο κέινο ηνπ ζσκαηείνπ ηελ εμεθνζηή
κέξα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ εγγξαθή απηή εθδίδεηαη
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ... Σν Γ.. κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ λα κελ εγθξίλεη ην αίηεκα εγγξαθήο ελδηαθεξνκέλνπ σο κέινπο
ηνπ ζσκαηείνπ. Καηά ηεο πξάμεο απηήο ή ηεο παξάιεηςεο έθδνζεο
δηαπηζησηηθήο πξάμεο ν ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη αγσγή
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.2 ηνπ Ν.2725/1999.
5. Γελ απαηηείηαη ε πξφηαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνθεηκέλνπ πεξί
εγγξαθήο αζιεηψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη νη νπνίνη έρνπλ επηηχρεη πξψηε έσο
φγδνε λίθε ζε Οιπκπηαθνχο αγψλεο ή παγθφζκηα ή παλεπξσπατθά
πξσηαζιήκαηα, πξψηε έσο ηξίηε λίθε ζε κεζνγεηαθνχο θαη ζε βαιθαληθνχο
αγψλεο ή πξψηε έσο ηξίηε λίθε ζε παλειιήληνπο αγψλεο.
6. Όια ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα θαηαβάινπλ ζην ηακείν
ηνπ σκαηείνπ: α) εθ’άπαμ δηθαίσκα εγγξαθήο θαη εμακεληαία εηζθνξά,
πξνθαηαβαιιφκελε θάζε Ιαλνπάξην θαη Ινχιην, ην χςνο ησλ νπνίσλ
θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη β)
έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
7. Κάζε κέινο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα απνρσξήζεη απφ ην σκαηείν κε
ππνβνιή αίηεζήο ηνπ πεξί δηαγξαθήο. δελ έρεη δε θαλέλα δηθαίσκα επί ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ σκαηείνπ. Άκα ηε απνρσξήζεη ηνπ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη
ηηο ηπρφλ θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο ηνπ κέρξη ηελ εκέξα ηεο δηαγξαθήο.
8. Μέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ θαηαβνιή δχν (2) εμακεληαίσλ
εηζθνξψλ, δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δπλακέλνπ
απηνχ λα ηα επαλεγγξάςεη απηά, άκα ηε θαηαβνιή ησλ θαζπζηεξνπκέλσλ
εηζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 5

Ο

1. Απαγνξεχεηαη λα είλαη κέινο ζσκαηείνπ:
ν
α) φπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ,
β) φπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδηθήκαηα
βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ
θαξκαθνδηέγεξζεο, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, θαηαζθνπεία, ιεζηεία,
θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα ρξενθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία,
δσξνιεςία, παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε,
ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί

λαξθσηηθψλ θαη πεξί κεζαδφλησλ θαη φπνηνο έρεη παξαπεκθζεί κε ακεηάθιεην
βνχιεπκα γηα πξάμεηο πνπ δηψθνληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο,
γ) φπνηνο έρεη ζηεξεζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε,
δ) φπνηνο έρεη ηηκσξεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν.2725/1999
θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ηηκσξία.
ε) Οη ελ ελεξγεία θαη νη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο νκαδηθνχ αζιήκαηνο, κέιε
ησλ νηθείσλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ θαη νη ελ ελεξγεία πξνπνλεηέο ηνπ νηθείνπ
θιάδνπ άζιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ
θαιιηεξγεί ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο. Ωο δηαηηεηέο ζεσξνχληαη επίζεο νη
επφπηεο, νη ζεκεησηέο, νη θξηηέο, νη ρξνλνκέηξεο, νη αθέηεο, νη παξαηεξεηέο,
θαζψο θαη φζνη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν
νκαδηθνχ αζιήκαηνο.
ζη) Οη ελ ελεξγεία θαη νη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θαη φζνη
άιινη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν αηνκηθνχ αζιήκαηνο, κέιε ησλ νηθείσλ
ζπλδέζκσλ, κπνξνχλ λα είλαη κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ
ίδην θιάδν άζιεζεο, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ή ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ νχηε λα είλαη
αληηπξφζσπνί ηνπ ζε ππεξθείκελεο ελψζεηο ή νκνζπνλδίεο.
δ) Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ
ζσκαηείνπ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ κε
ην ζσκαηείν θαη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηε ιήμε ηεο, θαζψο επίζεο θαη φζνη
ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε ην ζσκαηείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε
έξγνπ κε ακνηβή είηε αηνκηθά είηε σο νκφξξπζκνη εηαίξνη είηε σο δηαρεηξηζηέο
Δ.Π.Δ. ή κέιε Γ.. αλψλπκεο εηαηξίαο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε
παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα έλα (1) ρξφλν κεηά ηε
ιήμε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο ζχκβαζεο ή ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ,
αληίζηνηρα.
ε) Έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη, δηαρεηξηζηέο θαη
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη θάζε
είδνπο εκπνξηθήο εηαηξίαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο
ηελ εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή εμειεγθηηθήο επηηξνπήο αζιεηηθνχ
ζσκαηείνπ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνί ηνπ ζε ππεξθείκελεο ελψζεηο ή
νκνζπνλδίεο. Η απαγφξεπζε απηή ηζρχεη επίζεο γηα φζνπο δηαηεξνχλ
πξαθηνξεία πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο θάζε είδνπο, θαζψο θαη γηα ηηο ζπδχγνπο,
ηα ηέθλα θαη ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά κφλν γηα ζσκαηεία πνπ θαιιηεξγνχλ ην

άζιεκα, νη αγψλεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δειηία πξνγλσζηηθψλ
αγψλσλ πνπ δηαθηλεί ην πξαθηνξείν.
2. Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ θσιχκαηα,
ράλεη απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηά ηνπ. Η δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζεο
εθδίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15)
εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ
πξνζεζκία, ε δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα
Αζιεηηζκνχ κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία.
ΑΡΘΡΟ 6
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Μέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ ελεξγνχλ πξάμεηο αληηζέηνπο κε ην θαηαζηαηηθφ ή
παξαθσιχνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ, δηαγξάθνληαη θαηφπηλ
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δχλαληαη φκσο λα πξνζθχγνπλ ζηελ
πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία θαη απνθαζίδεη ηειεζηδίθσο πεξί
ηεο δηαγξαθήο ηνπο.
ΑΘΛΗΣΔ
ΑΡΘΡΟ 7

Ο

1. Οη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο ηνπ ζσκαηείνπ απνθηνχλ ηελ αζιεηηθή ηδηφηεηά
ηνπο θαηφπηλ εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηεο
νπνίαο ην ζσκαηείν είλαη κέινο. Οχηνη είλαη θάηνρνη δειηίνπ αζιεηηθήο
ηδηφηεηνο θαη δειηίνπ πγείαο ην νπνίν εθδίδεη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ
θαλνληζκψλ ε ππεξθείκελε αζιεηηθή νκνζπνλδία. Γηα θάζε αζινχκελν κέινο
εθδίδεηαη χζηεξα απφ κέξηκλα ηνπ ζσκαηείνπ δειηίν πγείαο απηνχ.
2. Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο. Η πηζηνπνίεζε
απηή, γίλεηαη ζην δειηίν πγείαο ηνπ αζιεηή θαη ην νπνίν ζεσξείηαη απφ
λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ή αγξνηηθφ ηαηξείν ή πγεηνλνκηθή
ζηξαηησηηθή κνλάδα ή απφ έρνληεο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ην Γεκφζην ή
Ν.Π.Γ.Γ. ηαηξνχο. Σν δειηίν πγείαο ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηε ζεψξεζή ηνπ.
Δάλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αζινπκέλνπ δηαπηζησζεί φηη κπνξεί λα αγσλίδεηαη
ρσξίο λα δηαηξέρεη θίλδπλν ε πγεία ηνπ ν γηαηξφο ζεκεηψλεη ελππφγξαθα ζην
δειηίν πγείαο ηνπ ηελ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο θαη ηελ έλδεημε “ΤΓΙΗ” θαη
βάδεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ
3. Δπηηξέπεηαη ζηνλ αζιεηή λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ηνχην δελ
αληίθεηηαη ζηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο, ζηνπο θαλνληζκνχο
ηεο νηθείαο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ή ηεο Γ.Ο.Δ.. Οη ζπκβάζεηο απηέο
απαηηείηαη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη κε κέξηκλά
ηεο λα θαηαηεζνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.. Αλ δελ ζπληξέρεη κία απφ ηηο

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, νη ζπκβάζεηο είλαη αλίζρπξεο θαη δελ παξάγνπλ
έλλνκα απνηειέζκαηα.
4. Η πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζηηο εζληθέο νκάδεο είλαη χςηζηε ππνρξέσζε ησλ
αζιεηψλ. Αζιεηήο πνπ αξλείηαη αδηθαηνιφγεηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
ζηελ αληίζηνηρε εζληθή νκάδα ηηκσξείηαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο
αγψλεο ηεο εζληθήο νκάδνο, ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ θππέιινπ θαη
ζηεξείηαη ηηο θάζε είδνπο παξνρέο ηεο νκνζπνλδίαο. Αζιεηήο πνπ ηηκσξείηαη
γηα άξλεζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ εζληθή νκάδα, ζηεξείηαη επίζεο
ησλ θάζε είδνπο παξνρψλ ηεο Πνιηηείαο, ησλ επεξγεηεκάησλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ησλ ηπρφλ εηδηθψλ θνξνινγηθψλ
απαιιαγψλ.
5. Ο αζιεηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο
ηζρχνληεο εθάζηνηε θαλνληζκνχο ηεο Γ.Ο.Δ. ζρεηηθά κε ηε θαξκαθνδηέγεξζε.
Αζιεηήο πνπ ηηκσξείηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηελ αληίζηνηρε
παγθφζκηα γηα παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ πεξί θαξκαθνδηέγεξζεο ζηεξείηαη
ηηο θάζε είδνπο παξνρέο ηεο νκνζπνλδίαο ηνπ φπσο επίζεο θαη ηηο θάζε παξνρέο
ηεο Πνιηηείαο θαη ηα επεξγεηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο αζιεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο ηπρφλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ

ο
ΑΡΘΡΟ 8
Όξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ είλαη:1) ε Γεληθή πλέιεπζε, 2) ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη 3) ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή
Η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
ΑΡΘΡΟ 9

Ο

Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο
θαη έθηαθηεο, κεηέρνπλ δε ζ’ απηέο ηα ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα κέιε, θαη’
εμαίξεζε δε κεηέρνπλ θαη ηα επίηηκα κέιε, αθνπφκελα θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο,
ρσξίο φκσο λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
ΑΡΘΡΟ 10

Ο

Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ιακβάλνπλ ρψξα θάζε ρξφλν θαη κέζα ζην
πξψην δεθαήκεξν ηνπ κελφο Ινπλίνπ, έθηαθηνη δε φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε,
είηε κε πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, είηε κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ
1/3 ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε
ζέκαηα. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ππνρξενχηαη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε λα
ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε εληφο 15 εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο
αηηήζεσο.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο

Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξίζηαληαη ην έλα ηξίην (1/3)
ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ, νη δε απνθάζεηο απηήο
ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία.
ΑΡΘΡΟ 12

Ο

1. Η Γεληθή πλέιεπζε, σο αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν, απνθαζίδεη γηα φια
γεληθψο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην σκαηείν, αζθεί αλψηαηε επνπηεία θαη
επηβάιιεη πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ
αξκνδηφηεηά ηεο αλήθεη θαη ε έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαηαξηίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
2. Η Γεληθή πλέιεπζε σο αλψηαην θαη θπξίαξρν φξγαλν, απνθαζίδεη γηα φια
γεληθψο ηα ζέκαηα, αθνχ πξνζθιεζνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. κε
πξνζθιήζεηο άπαληα ηα κέιε πξηλ απφ πέληε (5) εκέξεο.
3. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ κειψλ. Απφθαζε γηα ζέκα πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε δελ κπνξεί λα ιεθζεί, εθηφο εάλ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζεη φηη
ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ δεηήκαηνο επηβάιιεηαη ε ιήςε απνθάζεσο.
4. Σεο Γεληθήο πλειεχζεσο πξνεδξεχεη ν εθιεγφκελνο απφ απηήλ (Γεληθή
πλέιεπζε) Πξφεδξνο.
5. Οι εργαζίες ηης Γενικής σνέλεσζης πεξηιακβάλνπλ:
α) ηελ ινγνδνζία ηνπ απεξρνκέλνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
β) ηελ αλάγλσζε ηεο εθζέζεσο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο,
γ) ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ θαη
δ) ηηο αξραηξεζίεο.
Άιια ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπδεηνχληαη κε ηε
ζεηξά αλαγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο, κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο. Αηηήζεηο πεξί εγγξαθήο ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε
νη νπνίεο είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε θαη
ππνβάιινληαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε,
δηαθνξεηηθά ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη άθπξε.
ε) Η Γεληθή πλέιεπζε αλαθεξχζζεη ηνπο επεξγέηεο, δσξεηέο θαη επίηηκα κέιε
ηνπ ζσκαηείνπ.
Μεηά ηε ινγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ αλάγλσζε ηεο
εθζέζεσο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο επί ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ
απεξρνκέλνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηελ

έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ
θάζε επζχλε
ζη ) Σέινο, ην Γ.. ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο απνινγηζηηθήο Γ..
ηνλ εηδηθφ απνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. Ο
απνινγηζκφο απηφο εληάζζεηαη ζε εηδηθφ θεθάιαην ηνπ νηθνλνκηθνχ
απνινγηζκνχ ηεο εηήζηαο ρξήζεσο θαη ππνβάιιεηαη πξνο έιεγρν ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ο νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θαη ηζνινγηζκφο θαηαξηίδνληαη θαη
ππνβάιινληαη ζηελ Οκνζπνλδία σο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ έηνπο θαηαξηίδεηαη έσο ηελ 30ε
επηεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ.
ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ
ΑΡΘΡΟ 13

Ο

1. Οη αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ δηεμάγνληαη θάζε ηξηεηία θαηά ηελ εηήζηα
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε ηξίηνπ έηνπο ηνπ κελφο Ινπλίνπ ή έθηαθηα
εθφζνλ πξνθχςεη ζρεηηθφο ιφγνο. Όια ηα κέιε ηνπ αζιεηηθνχ σκαηείνπ
απνθηνχλ απηφκαηα ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ηα κελ ηδξπηηθά
απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ σκαηείνπ, ηα δε ινηπά έλα (1) έηνο κεηά ηελ
εγγξαθή ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία.
2. ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε ηξίηνπ έηνπο ινγνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ γηα ηα πεπξαγκέλα, αλαγηγλψζθεηαη ν
απνινγηζκφο ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ε επί ηνπ ειέγρνπ ηεο
δηαρεηξίζεσο έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αθνινχζσο δε ε πλέιεπζε
απνθαίλεηαη πεξί εγθξίζεσο ή κε ηεο δηαρεηξίζεσο.
3. Ο εθιεγφκελνο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Πξφεδξνο απηήο θεξχζζεη ηελ
Γεληθή πλέιεπζε ζε απαξηία θαη ζηε ζπλέρεηα εθιέγνληαη ηξία απφ ηα κέιε
ηνπ ζσκαηείνπ, ηα νπνία ζα απνηεινχλ ηελ ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα
ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη εθ ησλ νπνίσλ νη δχν, σο πξαθηηθνγξάθνη, ζα
ηεξνχλ ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ν ηξίηνο ζα ηειεί Πξφεδξνο
απηήο. Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη
θαηά ηηο αξραηξεζίεο.
4. Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη κε θνηλφ ςεθνδέιηην ζην νπνίν αλαγξάθνληαη κε
απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππνςεθίσλ. Κάζε
εθινγέαο δηθαηνχηαη λα βάιεη κέρξη ελλέα (9) ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ζην
ςεθνδέιηην. Η ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή.
5. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ
επηά (9) ηαθηηθά κέιε θαη ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά θαη ηελ Δμειεγθηηθή

Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηαθηηθά κέιε θαη δχν (2)
αλαπιεξσκαηηθά.
6. Τπνςεθηφηεηα γηα ηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ ζηηο αξραηξεζίεο ππνβάιιεηαη
κε αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξφηαζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κειψλ θαη πξέπεη
λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αιιά πξηλ αξρίζνπλ νη
αξραηξεζίεο..
7. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο
αξραηξεζίεο, πξνβαίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ζηε δηαινγή ησλ ςήθσλ,
αλαθεξχζζεη ηνπο επηηπρφληεο θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο θαη ζπληάζζεη
πξαθηηθφ πεξί φισλ απηψλ.
ΓΙΟΙΚΗΗ
ΑΡΘΡΟ 14

Ο

1.- Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ 9-κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ εθιέγεηαη
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηξία ρξφληα. Απηφ ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα
ζπλεξρφκελν εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπ, κε πξφζθιεζε ηνπ
πιεηνςεθνχληνο πκβνχινπ θαη εθιέγεη Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γεληθφ
Γξακκαηέα θαη Σακία.
2.- Ο Πρόεδρος ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθπξνζσπεί ην σκαηείν
ελψπηνλ θάζε Γηθαζηηθήο, Πνιηηηθήο, Γηνηθεηηθήο, Γεκφζηαο ή θάζε άιιεο
αξρήο, θάζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, είλαη ν
εθπξφζσπνο ηνπ σκαηείνπ ζε θάζε ππεξθείκελε Αξρή (Έλσζε, χλδεζκν,
Οκνζπνλδία, Δπηηξνπή) θαη ην εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε ηξίηνπ ζε φιεο ηηο
ζρέζεηο απηνχ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηεί ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη θάζε θνξά. πγθαιεί θαη
δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ, εθηειεί ηηο απνθάζεηο απηνχ, ππνγξάθεη κεηά ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα φια ηα έγγξαθα θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ηα εληάικαηα
πιεξσκψλ θαη ηε εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
3.- Ο Ανηιπρόεδρος αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν, ζε φια ηα θαζήθνληα θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.
4.- Ο Γενικός Γραμμαηέας ηεξεί ην αξρείν, ην κεηξψν κειψλ, ην πξσηφθνιιν
θαη γεληθά φια ηα βηβιία ηνπ σκαηείνπ θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα ηνπ

σκαηείνπ, ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηα πξαθηηθά απηψλ.
5.- Ο Σαμίας κεξηκλά γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ σκαηείνπ, εηζπξάηηεη ηα έζνδα
βάζεη δηπινηχπσλ απνδείμεσλ πνπ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ θαη ηελ
ππνγξαθή ηνπ, ελεξγεί πιεξσκέο κεηά απφ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ
ην Γ.., παίξλεη δε ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο. Κάζε έζνδν θαη έμνδν θαηαρσξεί
ζην ηεξνχκελν απφ απηφλ βηβιίν ηακείνπ. Δπηπιένλ ηεξεί ηα ινηπά ινγηζηηθά
βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ππνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ εληάικαηα πιεξσκήο.
Αληηθαζηζηά δε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.
6.- Πιένλ ηνπ σο άλσ 9-κεινχο πκβνπιίνπ εθιέγνληαη θαη ηξεηο (3)
αλαπιεξσκαηηθνί ζχκβνπινη, νη νπνίνη αληηθαζηζηνχλ θαηά ηελ ζεηξά ηεο
εθινγήο ηνπο ηα ηπρφλ παξαηηνχκελα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε
πεξίπησζε παξαηηήζεσο πεξηζζνηέξσλ ησλ ηξηψλ (3) κειψλ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζεσξείηαη εμ νινθιήξνπ παξαηηεζέλ θαη ζπγθαιείηαη εθηάθησο
γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
7.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη κία θνξά ην κήλα ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε, φηαλ δε παξίζηαηαη αλάγθε ζε έθηαθηεο ηέηνηεο, ή εάλ ην
δεηήζνπλ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινη κε αίηεζή ηνπο, ζηελ νπνία πξέπεη
λα αλαγξάθνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε θαη
ιακβάλεη απνθάζεηο θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
8.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ππεχζπλα ην σκαηείν θαη απνθαζίδεη επί
παληφο ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ επηδησθνκέλσλ ζθνπψλ,
δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
θαη εθαξκφδεη ην θαηαζηαηηθφ.
9.- Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία ζηα κέιε ηνπ
σκαηείνπ θαη επηβάιιεη πεηζαξρηθέο πνηλέο, επηπιήμεηο, βαξηέο επηπιήμεηο θαη
δηαγξαθέο απφ ην σκαηείν, γηα θάζε παξάβαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ησλ πεξί
σκαηείσλ θαη ηεο Πνηληθήο Ννκνζεζίαο. Καηά ησλ απνθάζεσλ πεξί
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ηνπ Γ.. επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ε
νπνία κπνξεί λα κεηαβάιεη, λα επηθπξψζεη ή λα εμαθαλίζεη απηέο.
Π Δ Ρ Ι Ο Ρ Ι  Μ Ο Ι Μ Δ Λ Ω Ν Σ Ο Τ Γ. .
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1. Απαγνξεχεηαη ζην Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο
εξγαζίαο, αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα κε κέιε ηνπ Γ.., κε ηηο ζπδχγνπο, ηα

ηέθλα, ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο ή κε λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία
κεηέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο
ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή
απφθαζε. Η έθπησζε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ.
2. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. ηα κέιε ηνπ Γ..
φηαλ κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα πξνζθνξά
νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ζην ζσκαηείν, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα
θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο.
ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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1. Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ινπλίνπ θάζε ηξίηνπ έηνπο εθιέγεη, εθηφο
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία
απνηειείηαη απφ ηξία (3) ηαθηηθά κέιε θαη δχν (2) αλαπιεξσκαηηθά θαη ζηελ
νπνία αλαηίζεηαη ν έιεγρνο ηεο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πηζηήο
εθαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ε επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γ.. ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπ ζσκαηείνπ. Σα κέιε απηήο δελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
2. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηεο,
εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν απηήο, ν νπνίνο θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο. Πξφεδξνο
ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αλαιακβάλεη εθείλνο πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο
ςήθνπο, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο εθείλνο πνπ ζα επλνεζεί απφ ηελ
θιήξσζε. Η ζεηεία ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο, νη δε απνθάζεηο
απηήο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο. Η Δμειεγθηηθή
Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα
κέιε απηήο.
3. Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη νπνηεδήπνηε ζε έιεγρν
ησλ Βηβιίσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη λα ππνβάιιεη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε έγγξαθε έθζεζε πεξί ηνπ γελνκέλνπ ειέγρνπ ηεο
δηαρεηξίζεσο απηνχ.
ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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1. Οη ελ ελεξγεία θαη νη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θαη φζνη
άιινη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν αηνκηθνχ αζιήκαηνο, κέιε ησλ νηθείσλ
ζπλδέζκσλ, κπνξνχλ λα είλαη κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ
ίδην θιάδν άζιεζεο, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα είλαη κέιε εμειεγθηηθήο
επηηξνπήο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ.
2. Έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη, δηαρεηξηζηέο θαη
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη θάζε

είδνπο εκπνξηθήο εηαηξίαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο
ηελ εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη κέιε εμειεγθηηθήο επηηξνπήο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Η απαγφξεπζε απηή
ηζρχεη επίζεο γηα φζνπο δηαηεξνχλ πξαθηνξεία πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο θάζε
είδνπο, θαζψο θαη γηα ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα θαη ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά κφλν
γηα ζσκαηεία πνπ θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα, νη αγψλεο ηνπ νπνίνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα δειηία πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνπ δηαθηλεί ην
πξαθηνξείν.
3. Δπίζεο ηα θσιχκαηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαγφξεπζε εγγξαθήο
λέσλ κειψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ ζηα αηξεηά
κέιε ησλ νξγάλσλ απηνχ, ήηνη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή,
θ.ι.π. Οη ππνςήθηνη πξνο εθινγή καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο ππνβάιινπλ θαη
δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ζην πξφζσπφ ηνπο δελ ζπληξέρεη θαλέλα απφ ηα
ππφ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιεπφκελα θσιχκαηα εθινγήο ηνπο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΠΟΙΝΔ
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1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ λα επηβάιεη ηηο
εμήο πνηλέο:
Α) ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ:
1)
Έγγξαθε παξαηήξεζε.
2)
Απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε.
3)
Απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνπο γπκλαζηηθνχο θαη ινηπνχο ρψξνπο ηνπ
ζσκαηείνπ.
4)
Οξηζηηθή δηαγξαθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.
Β) ηνπο αζιεηέο:
1)
Σηο αλσηέξσ πνηλέο.
2)
Απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζηηο αζιεηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ζσκαηείνπ
δηάξθεηαο κέρξη ελφο (1) έηνπο.
2. Καλείο απφ ηνπο αλσηέξσ δελ κπνξεί λα ηηκσξεζεί ρσξίο λα πξνεγεζεί
θιήζε απηνχ πξνο απνινγία, ε νπνία επηδίδεηαη πξηλ απφ ηξεηο (3) πιήξεηο
εκέξεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
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1. Πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ είλαη:

α) Οη επηρνξεγήζεηο απφ ην Κξάηνο, ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
Θεζζαινλίθεο, ην Γήκν Υνξηηάηε, απφ ην Γεκφζην, απφ Οξγαληζκνχο,
πιιφγνπο, νη θνηλσληθέο, πξνζσπηθέο θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο,
β) Κάζε επηρνξήγεζε ηεο Γ.Γ.Α. θαζψο θαη θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο απφ ηηο
Γηεζλείο Οκνζπνλδίεο θαη Οξγαλψζεηο,
γ) ην δηθαίσκα εγγξαθήο θαη νη εμακεληαίεο εηζθνξέο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ
ηνπ παξφληνο,
δ) ηα έζνδα απφ αγψλεο ή άιιεο εθδειψζεηο
ε) νη εθάζηνηε έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ
ζη) Οη ηφθνη ησλ θεθαιαίσλ, νη αξσγέο, νη δσξεέο, ηα θιεξνδνηήκαηα, νη
θιεξνλνκίεο θαη νη θιεξνδνζίεο θαζψο θαη θάζε άιιε είζπξαμε πνπ
πξνέξρεηαη απφ λφκηκε αηηία. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν λα δέρεηαη
δσξεέο απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Γσξεέο ή
δηαζήθεο πνπ ππνρξεψλνπλ ην ζσκαηείν ζε ελέξγεηεο πνπ είλαη αληίζεηεο πξνο
ηνπο ζθνπνχο ηνπ δελ γίλνληαη δεθηέο.
2. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ησλ
αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγεί, δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πκβνπιίνπ, λα νξίδεη αληίζηνηρν αληίηηκν ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζσκαηείν
έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (π.δ. 186/1992). Η δηάηαμε ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζηνπο αζιεηέο ησλ
αγσληζηηθψλ νκάδσλ ηνπ ζσκαηείνπ. Η κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο
αλαγλψξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ.
3. Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο
Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή
δηαθήκηζεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο
δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. ηελ πεξίπησζε
απηή απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ηεο επσλπκίαο, ηνπ εκβιήκαηνο θαη
ησλ ινηπψλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ γηα εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε.
4. Η αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ απνθηάηαη, κεηαβηβάδεηαη ή πσιείηαη
γηα ινγαξηαζκφ απηνχ κφλν κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η
δηάζεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ζσκαηείνπ γίλεηαη κφλν θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά θαη
κφλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζσκαηείνπ απνθιεηζηηθά.

5. Η θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεξηθή ή νιηθή εθπνίεζε θαη αιιαγή ρξήζεο
ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζσκαηείσλ απαγνξεχεηαη. Καη’εμαίξεζε,
αλ νη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ θαιχπηνπλ ή δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ηηο
αγσληζηηθέο αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ ή πθίζηαηαη άθεπθηε αλάγθε, επηηξέπεηαη
ε εθπνίεζε ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε λέσλ πνπ πιεξνχλ ηηο
αλάγθεο ηνπ ή ε αιιαγή ρξήζεο. Απνθιεηζηηθά αξκφδην λα βεβαηψζεη ηα
αλσηέξσ θαζίζηαηαη ην θαηά ην άξζξν 825 ηνπ Κ.Πνι.Γηθ. δηθαζηήξην. Η
αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζήο ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3)
ησλ κειψλ ηνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ
ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
ΑΡΘΡΟ 20

Ο

1. Κάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα εμήο βηβιία:
Α) Μεηξψνπ Μειψλ
Β) Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ
Γ) Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Γ) Δζφδσλ – Δμφδσλ
Δ) Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σ) Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ
Δπηπιένλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Α) Γξακκάηην εηζπξάμεσο
Β) Έληαικα πιεξσκήο.
2. Σα σο άλσ βηβιία θαη ζηνηρεία, πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ηα
Ννκάξρε ή απφ άιιν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν. Η κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο
αλαγλψξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΔΙΓΙΚΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ
ΑΡΘΡΟ 21

Ο

1. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα θάζε θιάδν άζιεζεο πνπ θαιιηεξγεί, δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο. Η εηδηθή απηή
αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.. κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ή άιινπ απφ απηφλ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ
ηεο Κεληξηθήο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, εθφζνλ ην ζσκαηείν:
Α) Δίλαη απφ ηξηεηίαο κέινο ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο θαη θαηά ην
δηάζηεκα απηφ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηέο

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ζπγθεληξψλεη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφ. Η ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απνδεηθλχεηαη κε
ηε ζπλππνβνιή ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηεο νηθείαο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο.
Β) Γελ έρεη σο επσλπκία ην φλνκα, ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ην
ζήκα νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ
ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή εξγαζηαθψλ κνλάδσλ, κε πξσηνβνπιία
ησλ νπνίσλ έρνπλ ηδξπζεί αζιεηηθά ζσκαηεία.
Γ) Έρεη επσλπκία δηαηππσκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Γ) Τπνβάιιεη εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαηαζηαηηθφ θαη
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ.
Δ) Σεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ παξφληα λφκν βηβιία.
2. Δάλ αζιεηηθφ ζσκαηείν θαιιηεξγεί άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο πνπ δελ
ππάγεηαη ζε εηδηθψο αλαγλσξηζκέλε νκνζπνλδία, ε εηδηθή αζιεηηθή
αλαγλψξηζε ηνπ ζσκαηείνπ παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ
αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη σο άλσ ππφ ζηνηρεία Β, Γ, Γ
πξνυπνζέζεηο.
3. Η απφθαζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη αλ δηαπηζησζεί
φηη ην ζσκαηείν ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε ή ππνθξχπηεηαη άζθεζε
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ ή ην ζσκαηείν
δελ επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή ηεο νκνζπνλδίαο ηεο νπνίαο είλαη κέινο
ή παξαβεί ηα νξηδφκελα ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ή δελ απαζρνιεί πξνπνλεηή θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζιεηηθνχ λφκνπ ή ζηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
αζιεηηθφ λφκν πεξηπηψζεηο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ
Α. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
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ΑΡΘΡΟ 22
1. Σξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ επηηξέπεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο
ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, εηδηθψο ζπγθαινπκέλεο πξνο ηνχην θαη
ζεσξνπκέλεο ζε απαξηία εάλ θαη’απηήλ επξίζθεηαη ην ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ησλ
ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ θαη κε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ
παξφλησλ. Η απηή απαξηία θαη πιεηνςεθία απαηηείηαη θαη γηα ηελ απφθαζε
πεξί δηαιχζεσο ηνπ σκαηείνπ.

Β. ΓΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
ΑΡΘΡΟ 23
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1.- Σν σκαηείν δηαιχεηαη κφλν εάλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ κεησζεί θάησ
ησλ είθνζη (20).
2.- ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπ
ζηνηρεία, κεηά ηελ εθθαζάξηζε, πεξηέξρνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
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1. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ ζσκαηείνπ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο, ην νπνίν
ε
ε
αξρίδεη ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, πξνζδηνξίδνληαη κε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο απφιπηα ηζνζθειηζκέλνο ππνβάιιεηαη πξνο
έγθξηζε ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αθνχ εγθξηζεί απφ ηελ πξψηε
Γεληθή πλέιεπζε θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζχγθιεζε
απηήο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΚΑΣΟ
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ο
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1. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζσκαηείνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θαηαζηαηηθνχ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78-106 ηνπ Α.Κ. θαη εθείλεο ησλ πεξί
ζσκαηείσλ θαη ζσκαηηθήο αγσγήο λφκσλ θαη ηδίσο ηνπ Ν.2725/1999.
2. Γηα θάζε ζέκα κε πξνβιεπφκελν απφ ην θαηαζηαηηθφ απνθαίλεηαη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ σκαηείνπ, εληφο ησλ νξίσλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ
απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά αζιεηηθή λνκνζεζίαο, ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη
ησλ ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπληάζζεη Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο
γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ηνπ,
θιπ. Οη εζσηεξηθνί απηνί θαλνληζκνί πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε, δελ επηηξέπεηαη φκσο, λα ηξνπνπνηνχληαη κε απηνχο νη δηαηάμεηο
ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
4. Απαγνξεχεηαη ε ζπζηέγαζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη εκπνξηθήο
επηρείξεζεο. Αζιεηηθφ ζσκαηείν ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε πξσηνβνπιία
ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ή εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη θέξεη ηελ
επσλπκία ηνπο, δχλαηαη λα ζπζηεγάδεηαη ζηελ έδξα απηψλ.

5. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζσκαηείνπ ή αζιεηή ηνπ ζε αγψλεο πνπ
γίλνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, αλ απηνί δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ
ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο.
6. Η νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία δχλαηαη λα πεξηθφπηεη ή λα δηαθφπηεη γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν
πνπ ζπκκεηείρε ζε αγψλεο ή δηνξγάλσζε αγψλεο ρσξίο ηελ έγθξηζή ηεο.
7. Σν θαηαζηαηηθφ απηφ πνπ απνηειείηαη απφ είθνζη πέληε (25) άξζξα, κεηά
απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο πνπ έγηλαλ, εγθξίζεθε ζήκεξα απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε θαη ζα ηζρχζεη, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, απφ ηελ εγγξαθή ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ-ζπκπιεξψζεσλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία ησλ ζσκαηείσλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο.
Θεζζαινλίθε, 15 επηεκβξίνπ 1999
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

