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            ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Αθλητικού μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την Επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Α.Σ.) ΚΙΌΝΓΚ XI» με έδρα το Δήμο Αθηναίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
 
 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Πόροι 
 

              Άρθρο 1  

 

 

Ιδρύεται το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Α.Σ.) ΚΙΟΝΓΚ XI» και 
έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής. 

             Άρθρο 2 

Σκοπός του σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών, ψυχικών και 
πνευματικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η 
δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση της Γυμναστικής, της 
Αγωνιστικής και της άσκησης γενικά σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος 
επί των αθλούμενων, η ενίσχυση του μαχητικού πνεύματος και της ικανότητας του μάχεσθαι, η 
ανάπτυξη της αντίληψης και της ευφυΐας του αθλητή, η προαγωγή των εννοιών της βιομηχανικής 
δράσης και κίνησης του ανθρώπινου σώματος, καθώς και η μελέτη, προβολή, προώθηση και 
επίλυση αθλητικών προβλημάτων στο χώρο του συλλόγου και η προσπάθεια για συντονισμό της 
δράσης όλων των αθλητικών παραγόντων για τη λύση τους, η ανάπτυξη του πνεύματος της 
συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των αθλούμενων, και η αξιοποίηση τους 
σύμφωνα με  τις  βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος.                

 
Άρθρο 3 

Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη του σκοπού του συλλόγου είναι ενδεικτικά:  

α) Η ανάπτυξη στενής και αποδοτικής συνεργασίας των μελών μεταξύ τους και με όλους τους 
αθλούμενους, με άλλα αθλητικά σωματεία του χώρου ή άλλων χώρων, με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, με άλλους αθλητικούς παράγοντες και άλλους φορείς της περιοχής, με άλλες 
οποιεσδήποτε δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές, αθλητικές ομοσπονδίες κλπ.  
β) Η δημιουργία αθλητικών τμημάτων Πυγμαχίας, Ταϋλανδέζικης Πυγμαχίας (Muay Thai, Thai 
Boxing, Krabbi Krabbong), Άρσης βαρών, Ολυμπιακό Άθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (WT) και 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΙTF, Kick Boxing (Full Contact, Light Contact, point contact, semi contact, low kicks, 
oriental, K-1 RULES, Body Contact), Boxe Savate Francaise, Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας 
Πάλης, τζούντο, καράτε, κένττo (kenpo), κοσίκι (koshiki), σάμττο (sambo), τοξοβολίας, ξιφασκίας, 
μπητς, σόκκερ (beach soccer), ράγκμπυ, ζίου ζίτσου (jiu jitsu), βραζιλιάνικου  ζίου ζίτσου (brazilian 
jiu jitsu) κέντο (kendo), ιάιντο (iaido), ναγκινάτα (naginata) ράγκμττυ, γκράπλινγκ (grappling) 
σαμπμίσσιον γκράμπλιν (submission grappling), σουτφάιτιν (shootfighting), σαμπμίσσιον φάιτιν 
(submission fighting), παγκρατίου, βάλε τούντο (vale tudo), κάλι εσκρίμα (kali eskrima), μικτών 
πολεμικών τεχνών (mixed martial arts), πάλης υποταγής, μάχης υποταγής, αυτοάμυνας, χάπκιντο, 
στα οποία να αθλούνται άτομα κάθε ηλικίας και φύλου. 
Η δημιουργία ή κατάργηση οποιονδήποτε αγωνιστικών τμημάτων ή κλάδων άθλησης γίνεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 
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γ) Η συμμετοχή σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα στα τοπικά, -περιφερειακά, 
πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους αγώνες.   
δ) Η κατά το δυνατό οργάνωση ομιλιών με κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, η 
οργάνωση σεμιναρίων, γιορτών, εκδηλώσεων, εκδρομών, κατασκηνώσεων, εράνων κλπ. 
ε) Η προσπάθεια για εξεύρεση και κατασκευή γηπέδων, γυμναστηρίων και άλλων αγωνιστικών 
χώρων, καθώς και η προσπάθεια για εξοπλισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων με όργανα και 
άλλα μέσα άσκησης και γυμναστικής.  
στ) Εξυπακούεται πως το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία της 
λειτουργίας του και απαγορεύεται κάθε επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα από το βαθμό 
του,· στην αυτονομία του αυτή, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενης οργάνωσης 
(Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας Ελληνική & Διεθνή). 
ζ) Η Απονομή βραβείων, επαίνων, τιμητικών διακρίσεων και επάθλων στους αθλούμενους στα 
διάφορα τμήματα του συλλόγου ή των τμημάτων που θα λειτουργήσουν μελλοντικά.  
η) Η ίδρυση παραρτημάτων του σωματείου σε όλη την Ελλάδα και στα κράτη που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
θ) Η ίδρυση, μίσθωση και χρήση γυμναστηρίων καθώς και κάθε φύσης ασκητηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων.  
ι) Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση Ελληνικών και Διεθνών Σωματείων και Ομοσπονδιών με 
παρόμοιες δραστηριότητες. 
κ) Η οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η μετάκληση ξένων δασκάλων και εκπαιδευτών, με τελικό σκοπό την απόκτηση 
τίτλων και διπλωμάτων, στα πλαίσια της εκπροσώπησης και αντιπροσώπευσης ελληνικών και 
διεθνών Σωματείων και Ομοσπονδιών. 

Άρθρο 4 

1. Οικονομικοί Πόροι του συλλόγου, που και αυτοί αποτελούν έναν από τους . συντελεστές 
για τη επιτυχία του σκοπού του, είναι: 
α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών, 
όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
η οποία υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη μετά την απόφαση, τακτική ή έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. 

β) Οι Κρατικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχορηγήσεις. 

γ) Δωρεές ή κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη που προέρχεται από 
νόμιμη αιτία (λαχεία, δημοσιεύματα, έντυπα, φωτογραφίες, χοροί, και βιβλία αθλητικού 
περιεχομένου). 

2. Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε τυχόν ενέργειες αντίθετες με το 
σκοπό του δεν γίνονται δεκτές. 

3. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό 
του, μόνο ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα 
πρακτικά του, και πάντα υπέρ του σκοπού του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΕΛΗ 

Εγγραφή - Διαγραφή - Αποχώρηση - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα  
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Άρθρο 5 

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Μέλος μπορεί να εγγράφει 
οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από φύλο επιθυμεί να συμβάλλει με τη συμμετοχή του στην 
πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών. 
Για την εγγραφή των μελών απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου που 
παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία αυτή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως 
παρασχεθεί, και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγράφει ως μέλος του σωματείου την  εξηκοστή 
ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το  Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με 
αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει  το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως 
μέλους του σωματείου. 
Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής 
αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν, και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη 
νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη έως 
όγδοη νίκη- σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς Αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε 
Πανελλήνιους Αγώνες. 
Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν κα; να 
εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους. 

 

Άρθρο 6 

Δεν μπορεί να είναι μέλος τους συλλόγου ή μέλος των οργάνων του συλλόγου : 

1) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18
ο
) έτος της ηλικίας του  

2) όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα 

με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί 

τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό 

πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, 

είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους, είτε ανεξάρτητα από το ύψος της 

ποινής για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς 

χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, 

υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, 

παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί 

ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων 

3) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και 

για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 

4) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 νόμου 2725/1999 και για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία 

5) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές και γενικά όσοι άλλοι συμμετέχουν σε 

διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος, που καλλιεργεί το σωματείο, μέλη των οικείων 

συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές αθλημάτων, που καλλιεργεί το 

σωματείο/ 
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Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη και η συμμετοχή του 

στις αρχαιρεσίες της ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού 

συμβουλίου ή οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση 

τριών πλήρων ετών από την διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στο 

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 αθλητικής 

ομοσπονδίας 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. 

Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την 

τελευταία συμμετοχή τους  επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός είναι ο αγώνας, 

που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της. 

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό αυτού για όσο χρόνο διαρκεί η 

πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από την λήξη τους, 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 την λήξη με οποιονδήποτε 

τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. 

Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, 

εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους 

αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου ούτε αντιπρόσωποι του στις υπερκείμενες ενώσεις 

και ομοσπονδίες. 

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως 

την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. 

Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από το σωματείο, εφόσον 

γνωστοποιήσουν τούτο εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Κάθε μέλος που ενσυνείδητα παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή εναντιώνεται στις 

αποφασισμένες ενέργειες του συλλόγου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους 

σκοπούς του, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Αν το διαγραμμένο μέλος έχει αντίρρηση 

στην διαγραφή του καταφεύγει με σχετική αίτηση του στο Δ.Σ στην πρώτη μετά την 

διαγραφή Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά. 

Εξυπακούεται, πως η έξοδος από το σωματείο μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αρκεί η σχετική 

βούληση να δηλωθεί έγγραφα προς το Δ.Σ. 

Μέλος, που δεν καταβάλλει τις τακτικές ή έκτακτες συνδρομές του προς το σωματείο δεν 

μπορεί να λάβει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε έχει τα δικαιώματα των μελών, όπως 

αυτά καθορίζονται στο παρόν καταστατικό. 

Τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν από κοντά όλες τις 
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δραστηριότητες του, να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες τις προσπάθειες για την 

πραγμάτωση και κατάκτηση του σκοπού του και των αποφάσεων των οργάνων του, να 

παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα 

στα καλέσματα του Δ.Σ. και να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες εργασίας 

και γενικά να βοηθούν το Δ.Σ. με κάθε τρόπο στο έργο του. 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, 

ελέγχου και ψήφου (με τους παραπάνω περιορισμούς της διάκρισης τους) στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Ομίλου, να ζητούν 

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους του παρόντος και να υποβάλλουν 

προβλήματα και αιτήματα στο Δ.Σ. για προώθηση, λύση και ικανοποίηση. 

 
 

'Αρθρο  7 

Ο σύλλογος είναι μακράν της πολιτικής, απαγορευομένης απολύτως κάθε αμέσου η εμμέσου 
αναμείξεως. Ότι αντίκειται στην ηθική και τα Ελληνοχριστιανικά ιδανικά, όχι μόνο κείται εκτός του 
συλλόγου αλλά και καταπολεμείται από αυτόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 8 

 

Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο και 
συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο μήνα Ιούλιο, και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. 
ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους το 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων 
μελών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική 
Συνέλευση μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα της ημερήσιας 
διάταξης όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση των μελών που ζητούν την σύγκληση. 

Β) Η Γενική Συνέλευση έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην 
αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ειδικότερα: εγκρίνει ή καταψηφίζει τα οικονομικά και διοικητικά 
πεπραγμένα του Δ.Σ., εκλέγει τα όργανα διοίκησης και τυχόν αντιπροσώπους σε 
δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε καταργεί αυτούς από τα καθήκοντά τους, 
τροποποιεί το καταστατικό, αποφασίζει τη διάλυση του συλλόγου, προσδιορίζει τις γενικές 
κατευθύνσεις δράσης του Δ.Σ. κλπ 

   Γ) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη 5 τουλάχιστον μέρες 
πριν από την σύγκληση της με γραπτή πρόσκληση που πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, 
την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
  Δ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται σ΄ αυτή το 1/3 τουλάχιστον των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 
Αν δεν υπάρξει απαρτία αυτή επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ώρα μέρα και ώρα της επόμενης 
εβδομάδας, με ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη οικονομικά 
τακτοποιημένα κι αν παραβρίσκονται. Για την σύγκληση της επαναληπτικής αυτής Γενικής 
Συνέλευσης δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή η μνεία στην 
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αρχική πρόσκληση της ακριβούς μέρας και ώρας επανάληψης της. 
Δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και εκλέγονται στα 
όργανα του σωματείου, έχουν τα μέλη του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την 
εγγραφή τους, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.  
Ε) Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση 
του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα μέλος, το καθένα δε εκλέγεται 
χωριστά και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., και χρέη Γραμματέα ασκεί ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο 
μέλος του Δ.Σ. 
ΣΤ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση του χεριού (ποτέ δια βοής) και με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που από το νόμο και το παρόν καταστατικό 
προβλέπεται ειδική απαρτία και πλειοψηφία. 
Ζ) Η ψηφοφορία για αρχαιρεσίες ανάδειξης του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων 
για δευτεροβάθμια οργάνωση είναι μυστική, η εκλογή δε των οργάνων αυτών γίνεται από ενιαίο 
ψηφοδέλτιο στο οποίο σημειώνονται τόσοι σταυροί προτίμησης όσα και τα εκλεγόμενα μέλη σε 
κάθε όργανο ή αντιπροσωπεία. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                              Άρθρο 9 

 
Α) Το σωματείο διοικεί 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη  
Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία με θητεία για τρία (3) χρόνια, που αρχίζει από την  εκλογή του και λήγει 
με την εκλογή του νέου. Εκτός από τα πέντε τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά 
μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας και στις  δύο  περιπτώσεις (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)  
διενεργείται κλήρωση και η τελική κατάταξη γίνεται με τον αριθμό των ψήφων και το αποτέλεσμα 
της κλήρωσης στους ισοψηφίσαντες. 
Τις αρχαιρεσίας ενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με 
φανερή ψηφοφορία την ημέρα των αρχαιρεσιών. 
Β) Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους: 1) Πρόεδρο 2) Αντιπρόεδρο 3) Γενικό Γραμματέα 4) 
Αναπληρωματική Γραμματέα 5) Ταμία.  

          Γ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση 3 τουλάχιστον μέλη του και 
απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος για τη διεύθυνση της συζήτησης. 
 Δ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο 
Πρόεδρος, ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους 3 τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί 
ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση, παραπάνω από 10 μέρες, τότε συγκαλούν το Δ.Σ. σε 
συνεδρίαση τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση, τα οποία και καταρτίζουν τότε μόνο την 
ημερήσια διάταξη. 
Ε) Οι αποφάσεις στο Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και οι ψηφοφορίες 
είναι φανερές με ανάταση του χεριού, εκτός αν άλλως αποφασίζει το ίδιο το Δ.Σ. Σε περίπτωση 
τυχόν ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ψηφίζει ο Πρόεδρος.  
ΣΤ) Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα και 
ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον 3 μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες συνεδριάσεις 
δεν είναι απαραίτητη η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας. 

           Ζ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει 
χωρίς καμμία διατύπωση την ιδιότητά του, και αντικαθίσταται υποχρεωτικά από το πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος που καταλαμβάνει και το αξίωμά του. Αν υπάρξει περίπτωση σαν την 
παραπάνω ή αν παραιτηθεί ή παραιτηθούν μέλη του Δ.Σ. ή πεθάνουν και δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
αναπληρωματικά ή αυτά αρνούνται την αναπλήρωση, τότε συγκαλείται σε εύλογο χρόνο η Γενική 
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Συνέλευση για να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.  
Η) Σε όλες τις συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα 
οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από τη έναρξη της επόμενης 
συνεδρίασης.. 
Θ) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη, να 
εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

                                                             

Άρθρο 10 

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

A) Το Δ.Σ. προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση του 
καταστατικού σκοπού του σωματείου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 

Β) Παρέχει στα μέλη του συλλόγου κάθε πληροφορία που αυτά ζητούν και έχει σχέση με 
την πορεία των σωματειακών υποθέσεων, φροντίζει για την αλληλογραφία μαζί τους, και 
συγκροτεί επιτροπές από αυτά για υποστήριξη, μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων. 

Γ)  Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του σωματείου, φροντίζει για την 
έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και εισφορών των μελών, διαχειρίζεται την περιουσία του 
σωματείου, συγκαλεί τα μέλη σε τακτικές ή έκτατες Γεν. Συνελεύσεις, συντάσσει τον 
απολογισμό της δράσης του και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. και γενικά προβαίνει σε 
όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του συλλόγου.   

   Δ) Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το αθλητικό 
σωματείο. 

   Ε) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων 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 διάταξης αυτής 
συνεπάγεσαι την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. 
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του 
Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. - Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι 
τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης 
κατοικίας τους για προσφορά οποιοσδήποτε υπηρεσίας προς το σωματείο, επιτρέπεται να 
καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

                                                                   Άρθρο 11 

                                                    Αρμοδιότητες του Προέδρου 

Α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτατες συνεδριάσεις, καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη τα προς συζήτηση θέματα μαζί με το Γενικό Γραμματέα, προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις και εισηγείται τα θέματα (εκτός αν έχει ορίσει άλλο 
μέλος για εισηγητή και τα θέτει σε ψηφοφορία). 

Β) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, φορολογικής ή 
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άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ’ όλες τις σχέσεις δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. 

Γ) Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, και υπογράφει 
μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου. Φροντίζει για την 
πραγματοποίηση του σκοπού του συλλόγου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και 
των Γενικών Συνελεύσεων, και πραγματοποιεί τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με 
κάθε φορέα. 
 

'Αρθρο 12 

Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες του αρμοδιότητες. Μπορεί και 
μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα που αυτός με 
πράξη του που καταχωρείται στα πρακτικά του αναθέτει. 

 

Άρθρο 13 

Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη 
σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του συλλόγου. Συντάσσει τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί βιβλίο μητρώου των μελών, και είναι υπεύθυνος 
για την καλή λειτουργία των γραφείων του Σωματείου. Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας 
αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα σε όλες τις αρμοδιότητες. 

 

Άρθρο 14 

Αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γραμματέα 

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει και γενικά 
τον βοηθάει στα καθήκοντα του εκτελώντας κάθε εργασία που αυτός αναθέτει. 

 

Άρθρο 15 

Τηρούμενα Βιβλία - Αρμοδιότητες του Ταμία 

Για την άρτια λειτουργία και νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του, το σωματείο τηρεί τα εξής 
βιβλία, τα οποία θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Νομάρχη ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο: α) Μητρώο Μελών β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών 
Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου δ) εσόδων - εξόδων ε) 
περιουσιακών στοιχείων στ) πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.  
Ο ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του συλλόγου, 
παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την ενημερότητα των 
λογιστικών βιβλίων και εγγράφων, και για την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των 
εισπράξεων και πληρωμών. 
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Εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλη εισφορά, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο 
τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε 3 μήνες την έγκριση των 
δαπανών που έγιναν, αναλαμβάνει τις καταθέσεις ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ενεργεί 
καταθέσεις για λογαριασμό του συλλόγου κάθε ποσού το ύψος του οποίου καθορίζει με 
απόφαση του το Δ.Σ., και φυλάσσει με δική του ευθύνη το υπόλοιπο ποσό που δεν έχει 
καταθέσει σε τράπεζα.  
Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Δ.Σ. και 
παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του σωματείου. 
Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της / έγκαιρης σύνταξης 
του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή 
ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Δ.Σ. πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις 
υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το σωματείο. 

Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή φύλαξη και διατήρηση των λογιστικών βιβλίων και 
όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων, και γενικά των παραστατικών 
αξιών και τίτλων. 
 

Άρθρο 16 

Αρμοδιότητες Συμβούλων 

Οι σύμβουλοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που 
αυτό αναθέτει. 

   Άρθρο 17 

Ελεγκτική επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται δε όπως 
ακριβώς και το Δ.Σ., δηλαδή από ενιαίο με αυτό ψηφοδέλτιο, και έχει ίδια με το Δ.Σ. θητεία. Η 
Ελεγκτική Επιτροπή έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του 
Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή 
έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της Διοίκησης, που καταχωρείται στα πρακτικά της 
Γενικής Συνέλευσης. Εξυπακούεται πως τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να 
είναι μέλη του Δ.Σ., πρόεδρος δε αυτής ορίζεται εκείνος που πήρε περισσότερους ψήφους, και 
σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Οι αποφάσεις της 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας 
επικρατεί η άποψη του Προέδρου της. Το μέλος της που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει 
έγγραφα τη διαφωνία του, η οποία και ακούγεται στη Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα μέλη 
της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Τροποποίηση Καταστατικού - Εσωτερικός Κανονισμός - Διάλυση Σφραγίδα - Σημαία. 

 
Άρθρο 18 
 
Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μελών που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό βρίσκεται σε απαρτία αν 
παρευρίσκονται σ’ αυτή τα μισά τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, και 
αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Με τις ίδιες απαρτίες και 
πλειοψηφίες αποφασίζεται και η διάλυση του Σωματείου. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία 
του Συλλόγου διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 
 
'Αρθρο  19 
Ο εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου συντασσόμενος με βάση τις διατάξεις του 
καταστατικού αυτού και εγκρινόμενος από τη Γενική Συνέλευση, θα ρυθμίσει με 
λεπτομέρειες τις σχέσεις Σωματείου και Μελών, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των 
αθλητών-μελών, καθώς και κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο. 
Ότι δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, μπορεί να ρυθμισθεί με τις 
διατάξεις του κανονισμού πού θα συνταχθεί. 

Άρθρο 20 

α) Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα που στο κέντρο φέρει απεικόνιση δαφνοστεφανωμένης 
υδρογείου και περιφερειακά τις λέξεις ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΟΝΓΚ ΧΙ και το έτος ίδρυσης του 
σωματείου 2006 

β) Αποφάσεις επί των χρωμάτων και του σήματος του Σωματείου, θα ληφθούν κατά τη 
διάρκεια της πρώτης Γενικής Συνέλευσης μετά την νόμιμη έγκριση του παρόντος 
καταστατικού. 

γ) Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει για τη σημαία και γενικά όλες τις σχετικές 
λεπτομέρειες για την εμφάνιση προς τα έξω του Συλλόγου. 

δ) Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις 
περί σωματείων, τις διατάξεις περί αθλητικών σωματείων και τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων και Δ.Σ. 

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 20 συνολικά άρθρα εγκρίθηκε από την Γενική  
Συνέλευση της 5ης Μαϊου 2018. 

 
                                                                                                                             Αθήνα, 5-5-2018
 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
            ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                       ΡΟΚΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
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