ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
1. Ιδρύεται Σωματείο με έδρα τον Δήμο της Αθήνας και επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ».
2. Σκοπός του Σωματείου είναι η αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και
ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και αθλητών και η
δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων.
Η διάδοση της Γυμναστικής και Αγωνιστικής για την συμμετοχή των
αθλητών σε αθλητικούς αγώνες σε συνδυασμό με την εφαρμογή
μορφωτικού προγράμματος για τους αθλουμένους και τα μέλη.
Η διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
3. Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου ιδρύονται και
διατηρούνται Γυμναστήρια όπως κάθε φύσης ασκητήρια και λοιπές
εγκαταστάσεις και διοργανώνονται οι κατάλληλοι αγώνες.
Οι συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης των οποίων την καλλιέργεια αποσκοπεί
ο Σύλλογος είναι οι εξής:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΣΤΙΒΟΣ
ΠΑΛΗ
ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΠΟΛΟ)
ΤΖΟΥΝΤΟ
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΟΛΛΕΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ο Σύλλογος να ιδρύσει
και να διατηρήσει περισσότερα αθλητικά τμήματα ή να καταργήσει
ορισμένα από αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η σχετική
διαδικασία η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του Ν.2725/1999.
Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύονται και
διατηρούνται αθλητικά τμήματα, μετά από την παροχή ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999.
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Ά ρ θ ρ ο 2ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι απεριόριστος μη δυνάμενος
να είναι μικρότερος των είκοσι (20).
2. Απαγορεύεται κάθε διάκριση, οικονομική ή τυχόν άλλη, μεταξύ των
μελών.
3. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα
να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή
απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο,
συνοδευόμενη από πρόταση (2) μελών του σωματείου και έγκριση του
συμβουλίου που παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60)
ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κώλυμα από τα αναφερόμενα του
άρθρου 3 του Ν.2725/1999 η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει
εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την
υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μη εγκρίνει το αίτημα εγγραφής
ενδιαφερομένου 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 διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής
του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση
βούλησης.
4. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου
προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στον Σύλλογο οι οποίοι έχουν
επιτύχει πρώτη ως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς
και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους
αγώνες.
5. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1)
έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

6. Σε όλες τις Γ.Σ. του Συλλόγου επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη συμμετοχή
των μελών απαγορεομένης της παράστασης μέλους δια πληρεξουσίου
ή εξουσιοδοτήσεως
7. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο εφ’ όσον
έχουν γνωστοποιήσει την απόφασή τους αυτή τρεις τουλάχιστον μήνες
πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
8. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον συντρέχει
οποιαδήποτε περίπτωση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3
Ν.2725/1999, καθώς για σπουδαίο λόγο μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
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9. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται τις
εγκαταστάσεις του Συλλόγου (αγωνιστικές, εντευκτήριο κλπ) και να
παρακολουθούν τις εκδηλώσεις, χωρίς να παρεμποδίζεται η
προπόνηση των αθλουμένων ή άλλες εκδηλώσεις που τυχόν έχουν
προγραμματιστεί από τη διοίκηση εντός των εγκαταστάσεων.
10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου χωρίς δικαίωμα
ψήφου μέλους σε πρόσωπα, Έλληνες ή Αλλοδαπούς, που έχουν
διακριθεί για την προσφορά τους στην Πολιτεία, στον Σύλλογο ή στον
αθλητισμό γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στα
δρώμενα του σωματείου, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου:
α) Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της
ηλικίας του.

β) Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με
κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει
κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί
τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει
καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το
ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999
όπως ισχύει κάθε φορά, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς
χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία,
φοροδιαφυγή,
δωροδοκία,
δωροληψία,
παραχάραξη,
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί
όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Οποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά
του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Οποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου
2725/1999 όπως ισχύει κάθε φορά και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η τιμωρία.
2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη
των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του
οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού
σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η
υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή
του σε αρχαιρεσίες του αθλητικού σωματείου για την ανάδειξη
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διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή
εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη
διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο
ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να
συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της
διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του αθλητικού σωματείου και
η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την
εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι
σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς
και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο
ομαδικού αθλήματος.
3.

Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και
όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη
των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου
που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του
σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες
ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους διαιτητές
και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του
αγωνιστικού μπρίντζ και του αεραθλητισμού.

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του αθλητικού σωματείου ένα
(1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευτοία συμμετοχή του σε επίσημο
αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που
διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την
έγκρισή της.
5. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ,
του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του
παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι
αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών,
μπορούν να εγγράφονται ως Μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί
τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα
αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον
έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές
των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της
ιστιοπλοιας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου το προσωπικό
του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση
εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο μετά από τη λήξη της,
καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή
υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως
ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού
συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά
τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παρόδοση του
έργου, αντίστοιχα. Εμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι,
εταίροι. διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές
έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε
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είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού
συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του αθλητικού σωματείου ούτε να
είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η
απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία
προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα
τέκνα και τους γονείς τους, αλλό μόνο για σωματεία που καλλιεργούν
το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται οτα δελτία
προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

7. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του
παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η
διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών,
αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω
προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού,
μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται
έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα
υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη του, τα οποία
αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που
προέρχονται από μέλη του Συλλόγου και εκλέγονται κάθε τριετία από
την τακτική γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
πρώτη του συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σε
σταυρούς προτίμησης σύμβουλο, εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία του
όλου αριθμού των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον
Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον ειδικό Γραμματέα και τον Γενικό
Έφορο. Εάν μετά την δεύτερη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί για
μερικούς ή και για όλους απόλυτη πλειοψηφία, ισχύει η στην δεύτερη
ψηφοφορία σχετική για τον κάθε ένα πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας για κάποιους ισχύει η σχετική πλειοψηφία της πρώτης
ψηφοφορίας, εάν δε και σε αυτή ήταν ισοψηφία τότε γίνεται
κλήρωση. Οι πρώτοι εκ των αμέσων κατά σειρά σχετικώς
πλειοψηφούντων κατά την υπό της γενικής συνελεύσεως εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται αυτοδικαίως αναπληρωματικά μέλη
του.
2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Σύλλογο
από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών.
3. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και
άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται
εκτός τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε
υπηρεσίας στον Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα
κίνησης, διαμονής και διατροφής.
4. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις
εργασίας,
ανεξαρτήτων
υπηρεσιών,
έργου,
προμηθειών
ή
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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 διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση
των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση
ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για κάθε
υπόθεση του Συλλόγου που δεν υπόκειται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, διορίζει και
παύει τους διευθυντές του γυμναστηρίου, τους προπονητές, τους
επιστάτες και γενικά το προσωπικό το οποίο εποπτεύει ο Γενικός
Γραμματέας του Συλλόγου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου,
και κατ’ έτος μέσα στο μήνα Ιανουάριο το αργότερο υποβάλλει τον
απολογισμό του έτους που έληξε όπως και τον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην
Γενική Συνέλευση για έγκριση. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς που
ρυθμίζουν κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του θέμα υποχρεωτικούς για
τα μέλη του Συλλόγου όπως π.χ κανονισμό ηθικών αμοιβών και
διακρίσεων, κανονισμό λειτουργίας των Γυμναστηρίων κλπ. Οι
παραπάνω κανονισμοί όπως ψηφίζονται από την αμέσως επόμενη
τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση αποκτούν πλήρη ισχύ.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά
τον μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε εφόσον αποφάσισε ο Πρόεδρος ή
το ζητήσουν αυτό με έγγραφο τέσσερα (4) από τα μέλη του. Το
Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα έξι (6)
τουλάχιστον μέλη. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις
συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε.
9. Όταν μένει κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την
συμπλήρωση του χρόνου της θητείας του αυτή συμπληρώνεται από
τον κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα της εκλογής από την οποία
προήλθε και το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1
του καταστατικού. Σε ισοψηφία επιλαχόντων η θέση καταλαμβάνεται
μετά από κλήρωση. Θέσεις του προεδρείου που θα κενωθούν για
οποιοδήποτε λόγο καταλαμβάνονται από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου με εκλογή μεταξύ αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1
του καταστατικού. Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου από θάνατο, παραίτηση ή έκπτωση μειωθεί κάτω από
οκτώ (8) και δεν υπάρχουν επιλαχόντες συγκαλείται υποχρεωτικά η
Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε περίπτωση πειθαρχικού
παραπτώματος, που θεωρείται τέτοιο και κάθε συμπεριφοράς που
αντιβαίνει στις αρχές και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου, να
επιβάλλει με απόφασή του και αφού καλέσει σε απολογία ή παροχή
εξηγήσεων τις παρακάτω ποινές:
α) Στα μέλη του Συλλόγου:
Ι
της έγγραφης παρατήρησης
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ΙΙ της αυστηρής έγγραφης επίπληξης
ΙΙΙ της απαγόρευσης εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους του
Συλλόγου
ΙV της οριστικής διαγραφής που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης και διενεργείται σύμφωνα με τά αρθρα 87 και 88 του
Αστικού Κώδικα.
β) Στους αθλητές:
I της έγγραφης παρατήρησης
ΙΙ της αυστηρής έγγραφης επίπληξης
ΙΙΙ της απαγόρευσης εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους του
Συλλόγου
ΙV της απαγόρευσης συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του
Συλλόγου διάρκειας μέχρι ενός έτους και
V της οριστικής διαγραφής από τα μητρώα αθλουμένων μελών του
Συλλόγου
γ) Στο υπαλληλικό προσωπικό:
Αυτά που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.
δ) Των σχετικών πειθαρχικών διαδικασιών επιλαμβάνεται σε πρώτο
βαθμό (κλήση σε απολογία συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού κλπ)
τριμελής πειθαρχική επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ, αποτελούμενη
από μέλη του Συλλόγου ή και του ΔΣ.
Την τελική ετυμηγορία έχει ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο το
ΔΣ, εκτός των περιπτώσεων αποβολής (οριστικής διαγραφής) μέλους
ως προς την οποία επιλαμβάνεται, κατά τα ανωτέρω, η Γενική
Συνέλευση μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ.
11. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, που αρχίζει την 1η
Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου του τρίτου από την
εκλογή έτους. Η ισχύς για την διάρκεια της τριετίας του Διοικητικού
Συμβουλίου ισχύει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ένα μήνα προ της λήξεως
της θητείας του να προκηρύξει αρχαιρεσίες για εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, με επιφύλαξη της περίπτωσης της παρ. 9 του
παρόντος άρθρου.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη
εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου δύναται να ορίζει
Εφόρους ή αναπληρωτές εφόρους των διαφόρων αθλητικών
τμημάτων του από μέλη του Συλλόγου, καθορίζοντας συγχρόνως και
τα καθήκοντά τους, οι οποίοι βοηθούν τον Γενικό Έφορο του
Συλλόγου στην εκτέλεση του έργου αυτού.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει επιτροπές ειδικές είτε από
συμβούλους είτε από μέλη του, για την φροντίδα διαφόρων
υπηρεσιών ή ζητημάτων του Συλλόγου καθορίζοντας και τις
αρμοδιότητες αυτών.
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Ά ρ θ ρ ο 5ο
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των
μελών.
β) Εισπράξεις από την χρησιμοποίηση των χώρων του Γυμναστηρίου και
από εισιτήρια εισόδου ή αγώνων, εκμετάλλευσης κυλικείου, εντευκτηρίων
κλπ περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου, πάντα σύμφωνα με τις
διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.
γ) Τόκοι καταθέσεων.
δ) Οι κρατικές, οι δημοτικές ιδιωτικές και κάθε φύσης επιχορηγήσεις και
οι συμβάσεις χορηγίας κλπ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αθλητική και
φορολογική νομοθεσία.
ε) Δωρεές ή κληροδοτήματα όπως και κάθε άλλη είσπραξη που
προέρχεται από νόμιμη αιτία.
στ) Τα πάσης φύσεως έσοδα και ανταλλάγματα από τη λειτουργία σχολών
εκμάθησης αθλημάτων, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά προβλεπόμενα στο
άρθρο 7 παρ. 2 του ν.2725/1999, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 6ο
ΒΙΒΛΙΑ
1. Ο Σύλλογος υποχρεούται στην τήρηση των εξής βιβλίων:
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων-Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
και οποιοδήποτε
μεταγενεστέρως.

άλλο

βιβλίο

το

οποίο

ήθελε

να

επιβληθεί

2. Τα βιβλία πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από την Νομαρχία ή
από άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα.
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Α ρ θ ρ ο 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. Ο Σύλλογος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των
αθλημάτων που καλλιεργεί δύναται, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για
την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο
Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.
186/1992). Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των
αγωνιστικών ομάδων του Συλλόγου.
2. Ο Σύλλογος μπορεί να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο Σύλλογος εφ’ όσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, μπορεί να δέχεται χορηγία από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς
του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση
αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του
εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική
διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

4. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού Συλλόγου και εμπορικής
επιχείρησης, η οποία δεν θα εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου.
Δικαιούται πάντως ο Σύλλογος να διατηρεί κυλικείο-εστιατόριο, για
την εξυπηρέτηση των αθλητών του, των συγγενών των, καθώς και
των μελών και φίλων του. Επίσης ο Σύλλογος μπορεί να διαθέτει
χώρους με ή άνευ αμοιβής, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την
διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, κατόπιν
σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συλλόγου ή αθλητή του σε αγώνες που
γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι
εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες
διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
6. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου απαγορεύεται.
Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν
εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Συλλόγου ή
υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για
κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή την
αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω
καθίσταται το κατά άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο
δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από την διοίκηση του Συλλόγου,
ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

7. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία
μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Γενική
Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
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Γραμματεία

Ά ρ θ ρ ο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση
επαγγελματικής αγωνιστικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες
παροχές που δίνονται από τον Σύλλογο σε αθλητές ως ενίσχυση για
την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν
οικονομικά ανταλλάγματα. Οι σχέσεις αθλητών του Συλλόγου,
καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού καθώς και του
σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο
χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για
την έγκρισή τους όργανα καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν.2725/1999. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά την διάρκεια
μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις
μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί
να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια της μεταγραφικής
περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Μεταξύ
των
ορών
και
των
προϋποθέσεων
των
μεταγραφών
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής
λόγω συναίνεσης του Συλλόγου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής
απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς
λόγους του ιδίου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής
αθλητή, κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης του
Συλλόγου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της
ειδικής αναγνώρισής του. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από
αθλητικό Σύλλογο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και
με οικονομικό αντάλλαγμα υπό την προϋπόθεση ότι για την
παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, θα εκδοθεί
παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων με τον αναλογούντα
φόρο προστιθέμενης αξίας και θα καταχωρηθεί στα Βιβλία ΕσόδωνΕξόδων των δύο Συλλόγων. Οι ανωτέρω κανονισμοί, κατά το μέρος
που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών
ισχύουν για μια διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους.
3. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση
των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρεις τις
υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό του Ν.2725/1999 με ποινή
αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των
πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους
παροχές της ομοσπονδίας. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση
προσφοράς των υπηρεσιών του στην Εθνική ομάδα, στερείται επίσης
των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των τυχόν ειδικών
φορολογικών απαλλαγών.
4. Επίσης, οι αθλητές υποχρεούνται να μετέχουν στους διενεργούμενους
από τον Σύλλογο και την Αθλητική Ομοσπονδία αγώνες, τυχόν
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αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου επισύρει ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγρ. 9 του άρθρου 4 του παρόντος.
5. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με τον εσωτερικό κανονισμό
του Συλλόγου, την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε
κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., σχετικά με την φαρμακοδιέγερση. Αθλητής
που τιμωρείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή την αντίστοιχη
παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης
στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας του, όπως επίσης
και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας, και τα ευεργετήματα που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις τυχόν
φορολογικές απαλλαγές.
6. Στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα και τους αγώνες του
κυπέλλου, επιτρέπεται να συμμετέχουν ομογενείς ή αλλοδαποί με
απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από
πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας,
7. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί
από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
8. 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 ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή
υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με
το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1)
έτος από τη θεώρησή του. Οι παθήσεις και οι βλάβες που δεν
επιτρέπουν τη συμμετοχή αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες, οι
απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για τη θεώρηση του βιβλίου υγείας, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη θεώρηση
του δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται σε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
9. Αθλητής του Συλλόγου που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού
χωρίς τη συναίνεση του Συλλόγου του, εφόσον επιστρέψει στην
Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναμη του αθλητικού Συλλόγου
στο οποίο ανήκε πριν από την μεταγραφή του.

10.Οι αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε
ατομικά ή ομαδικά αθλήματα απολαμβάνουν οικονομικές παροχές,
ευεργετήματα και διευκολύνσεις που προβλέπονται στα άρθρα 34 και
36 του Ν.2726/1999.
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Ά ρ θ ρ ο 9ο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
1. Ο προπονητής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως του
επαγγέλματος Προπονητή, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Για την χορήγηση της ειδικής άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του
Προπονητή, απαιτούνται τα υπό του άρθρου 31 του Ν.2725/1999
καθοριζόμενα όπως θα ισχύσουν μετά την έκδοση υπό του ιδίου
άρθρου προβλεπομένης αποφάσεως του αρμοδίου για τον Αθλητισμό
Υπουργού.

3. Η παροχή των υπηρεσιών του Προπονητή πρέπει να περιβληθεί τον
τύπο της εγγράφου συμβάσεως μεταξύ αυτού και του Συλλόγου, η
οποία για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί
από την αρμόδια ΔΟΥ.

Ά ρ θ ρ ο 10ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
σαν εντολέας και εκτελεστής των αποφάσεων αυτού, υπογράφει
συμβόλαια, συνομολογεί δάνεια, παρευρίσκεται σαν αντιπρόσωπος στις
συναλλαγές με τρίτους ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,
δίνει τους απαιτούμενους όρκους και επικυρώνει με την υπογραφή του τα
διπλώματα των μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά κάθε
έγγραφο του Συλλόγου, υπογράφει τα εντάλματα για την πληρωμή των
δαπανών, προεδρεύει σ’ όλες τις επιτροπές, εκτός από την Εξελεγκτική
του ταμείου και ζητάει λογοδοσία από το ταμείο, όσες φορές κρίνει αυτό
αναγκαίο. Συντάσσει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια
διάταξη των συνεδριάσεων, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του
Κανονισμού, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που παρεκτρέπονται κατά την
διάρκεια των συνεδριάσεων και διαλύει ή διακόπτει τη συνεδρίαση, αν
κρίνει αυτό αναγκαίο.
Β. Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
έχοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει και ο Πρόεδρος.
Γ. Γενικός και Ειδικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Συλλόγου
και φυλάει τα βιβλία αυτού, τα έγγραφα και τη σφραγίδα, συντάσσει,
διαβάζει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Διοικητικού
Συμβουλίου, τα εντάλματα, τα διπλώματα των μελών, τις προκηρύξεις και
γενικά κάθε επίσημο έγγραφο του Συλλόγου. Συγκαλεί με εντολή του
Προέδρου τα μέλη της Συνέλευσης και κρατάει βιβλίο εισερχομένων και
εξερχόμενων εγγράφων, μητρώο των μελών και κατάλογο των
ευεργετών και δωρητών, αποστέλλει στον ταμία κατάλογο των μελών
που εκλέγονται και φροντίζει να τηρείται κάθε διάταξη της Πολιτείας, που
αφορά τα Σωματεία. Συντάσσει, διαβάζει και συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Ο Ειδικός
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Γραμματέας συνδράμει τον Γενικό Γραμματέα, τον οποίο αναπληρώνει
όταν κωλύεται.
Δ. Ταμίας
Ο Ταμίας εισπράττει τα έσοδα του Συλλόγου, δηλαδή τα δικαιώματα
εγγραφής, τις συνδρομές των μελών, όπως και τις ενδεχόμενες δωρεές
και κληροδοτήματα, κρατάει για το σκοπό αυτό ιδιαίτερα βιβλία,
μονογραφημένα από τον Πρόεδρο. Εκτελεί κάθε πληρωμή με ένταλμα
που έχει εκδοθεί και έχει υπογραφεί νόμιμα και λαμβάνει τη σχετική
απόδειξη πληρωμής. Υποβάλλει κατά το τέλος κάθε τριμήνου στο
Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση που εμφανίζει τη διαχείριση του Ταμείου
και κατά το τέλος κάθε έτους, τον Γενικό Ισολογισμό. Ολόκληρη η
περιουσία του Συλλόγου σε μετρητά, πρέπει να είναι κατατεθειμένη σε
αναγνωρισμένη Τράπεζα, οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο και στο
όνομα του Συλλόγου (σε λογαριασμό). Αναλήψεις γίνονται με επιταγές ή
εντολές που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα. Ο Ταμίας μπορεί να έχει στα χέρια του ποσό που ορίζεται
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διευκόλυνση της
εργασίας του. Ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο
ταμείο . Τον Ταμία, όταν απουσιάζει προσωρινά ή κωλύεται, αναπληρώνει
ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, σε περίπτωση δε οριστικής απομάκρυνσης αυτού, το
Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τα καθήκοντα του Ταμία σ’ ένα από τα
μέλη του, το οποίο παραλαμβάνει από τον προκάτοχό του με πρακτικό.
Ε. Γενικός Έφορος
Ο Γενικός Έφορος μελετάει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε
μέτρο που προσφέρεται για την πραγματοποίηση γυμναστικών και
αθλητικών επιτεύξεων, μελετάει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο
για κάθε τεχνικό και αγωνιστικό ζήτημα, επιτηρεί και εποπτεύει γενικά
την κανονική και διατεταγμένη λειτουργία του Γυμναστηρίου, όπως και
την αθλητική κίνηση σ΄ αυτό και συνεννοείται με τον Πρόεδρο και τον
Γενικό Γραμματέα, για κάθε μεταβολή ή προσθήκη σ’ αυτό. Παρακολουθεί
την κίνηση των διαφόρων τμημάτων του Συλλόγου, συντονίζει τη δράση
των Εφόρων των διαφόρων τμημάτων που διορίσθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο, συνεννοείται μ’ αυτούς για κάθε θέμα που δημιουργείται, το
οποίο βέβαια εισηγείται ανάλογα στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λύση
του.
ΣΤ. Διευθυντής Γυμναστηρίου
Ο Διευθυντής του Γυμναστηρίου παρακολουθεί τη λειτουργία αυτού και
την άσκηση αθλητών και υποβάλλει διά μέσου του Γενικού Εφόρου στο
Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεικνυόμενες προτάσεις για τον καλύτερο
τρόπο λειτουργίας του Γυμναστηρίου και άθλησης των αθλητών του
Συλλόγου. Ο Διευθυντής του Γυμναστηρίου δύναται να είναι έμμισθος με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Ά ρ θ ρ ο 11ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1) Μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, συγκροτείται η ετήσια τακτική
Συνέλευση των τακτικών μελών του Συλλόγου, η οποία βρίσκεται σε
απαρτία όταν παραβρίσκεται τουλάχιστον το ¼ των τακτικών μελών.
Κατά τη συνέλευση αυτή:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει λόγο για τα πεπραγμένα δια μέσου του
Προέδρου,
του
Γενικού
Γραμματέα
και
του
Ταμία.
Β. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό της χρήσης που
έληξε και τον προϋπολογισμό αυτής που θα αρχίσει, οι οποίοι και
ψηφίζονται από τη συνέλευση κατ’ άρθρο και σε σύνολο.
Γ. Διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την διαχείριση
της αμέσως προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου.
Δ. Κάθε τριετία εκλέγονται τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα τόσο των υποψηφίων μελών για το
Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και των υποψηφίων μελών γιά την
Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο σφραγίζεται υποχρεωτικά πριν τη
χρήση του από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Ε. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής εξελεγκτική επιτροπή
και μέχρι τρία αναπληρωματικά μέλη αυτής. Δεν μπορεί το ίδιο
πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ούτε και να εκλεγεί μέλος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής όποιος συνδέεται με συγγένεια μέχρι δευτέρου
βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει με πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου, σαν επίτιμους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Συμβούλους,
μέλη τακτικά ή επίτιμα, που πρόσφεραν στο Σύλλογο ή τον Αθλητισμό
ξεχωριστές υπηρεσίες. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβεί τους
πέντε.
3) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τον χρόνο και τον
τόπο της συνεδρίασης, όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και
γνωστοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για
την συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή και δημοσίευση σε μία
ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα. Η πρόσκληση
τοιχοκολλείται απαραιτήτως σε εμφανή θέση στις εγκαταστάσεις της
έδρας του Συλλόγου. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν λόγω έλλειψης απαρτίας δεν
πραγματοποιηθεί η συνέλευση, αναβάλλεται για 8 ημέρες, οπότε
βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη κι αν παραστούν.
4) Συνελεύσεις συγκαλούνται εκτός από την ετήσια τακτική, και
εκτάκτως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτηση ενός
πέμπτου (1/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου προς
τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
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5) Δέκα μέρες πριν τη συγκρότηση της ετήσια συνέλευσης, παραδίδονται
στην εξελεγκτική επιτροπή που εκλέχθηκε, τα βιβλία του Συλλόγου για
έλεγχο, και συντάσσεται απ’ αυτή έκθεση που διαβάζεται στην ετήσια
τακτική συνέλευση.
6) Οι ψηφοφορίες στις Συνελεύσεις διεξάγονται φανερά εκτός αν
πρόκειται για αρχαιρεσίες ή προσωπικά ζητήματα, οπότε η ψηφοφορία
είναι μυστική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρευρισκόμενων μελών. Απόφαση για θέμα που δεν γράφεται στην
πρόσκληση δεν μπορεί να ληφθεί.
7) Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο
Γραμματέας αυτής με ψηφοφορία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία
γίνεται με ανάταση του χεριού. Δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή
Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, μέλος του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή,
η οποία διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύλλογος κατέχει σφραγίδα που φέρει στο μέσο το σήμα του
Συλλόγου, τον δρομέα και γύρω τις λέξεις:
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ» και το «ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893»

ΣΤΟΛΗ
Η επίσημος στολή του Συλλόγου αποτελείται από τα εξής αντικείμενα:
Φανέλλα και παντελονάκι ή μαγιό, σακάκι και παντελόνι φόρμας. Επίσης,
προαιρετικά, σκούφια, ταινία μαλλιών και καρπών, κάλτσες, μπουρνούζι,
αδιάβροχο κλπ.
Όλα τα παραπάνω είναι μονόχρωμα, λευκά ή μαύρα, εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες, όπου η αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία απαιτεί
αλλαγή του χρώματος για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες.
Επ’ αυτών μπορούν να υπάρχουν μόνο τα διακριτικά που περιγράφονται
κατωτέρω, τα οποία σχηματίζονται με μία συνεχή γραμμή:
1. Το σήμα του συλλόγου
2. Η λέξη ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.
3. Ο αριθμός του αθλητού
Στα πλάγια κάθε αντικειμένου μπορεί
μεμονωμένη διακοσμητική γραμμή.
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Ά ρ θ ρ ο 13ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση έκτακτης συνέλευσης, που
συγκαλείται γι’ αυτό, όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή το μισό των ταμειακά
τακτοποιημένων και με πλειοψηφία των ¾ των μελών που
παρευρίσκονται σ’ αυτή την συνέλευση, οπότε εκλέγεται από την ίδια
συνέλευση πενταμελής επιτροπή για εκκαθάριση της περιουσίας του
Συλλόγου, η οποία θα περιέχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.).
Για αναθεώρηση ή τροποποίηση άρθρων αυτού του καταστατικού
απαιτείται απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία απαρτίζεται
από το μισό των μελών που είναι τακτοποιημένα προς το Ταμείο του
Συλλόγου, ως προς την συνδρομή των. Η απόφαση πρέπει να έχει
ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των μελών που ήταν παρόντα στη
συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 14ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό επιλύεται με
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, οι
οποίες λαμβάνονται πάντα με βάση το παρόν καταστατικό, την αθλητική
και λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 15ο (ακροτελεύετειο)
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Γυμναστικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1893.
Η αρχική έγκριση του Καταστατικού του, έγινε με την υπ’αριθμ.
4192/1915 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έκτοτε έγιναν οι
παρακάτω τροποποιήσεις:
α) Τροποποίηση με την υπ’αριθμ. 5285/1938 Απόφ. Πρωτ. Αθηνών.
β) Τροποποίηση με την υπ’αριθμ. 2984/1949 Απόφ. Πρωτ. Αθηνών.
γ) Τροποποίηση με την υπ’αριθμ. 1799/1969 Απόφ. Πρωτ. Αθηνών.
δ) Τροποποίηση με την υπ’αριθμ. 4/1975 Απόφ. Πρωτ. Αθηνών.
ε) Τροποποίηση με την υπ’αριθμ. 7011/1996 Απόφ. Πρωτ. Αθηνών.
στ) Τροποποίηση με την υπ’αριθμ. 4381/2000 Απόφ. Πρωτ. Αθηνών.
ζ) Ηδη σήμερα το καταστατικό του Ομίλου, επανατροποποιείται, ως
ανωτέρω έχει, κατόπιν απόφασης της από…………Γενικής Συνέλευσης
των μελών του και θα ισχύσει μετά την έγκρισή της από το αρμόδιο
δικαστήριο.
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