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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ» 

 

Κεφάλαιο Α’ 

Άρθρο 1 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

1.1 Ιδρύεται σήμερα την 6-5-2009 μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό, πρωτοβάθμιο αθλητικό 

σωματείο με την επωνυμία «Σκοπευτικός Όμιλος Βόλου» και με έδρα την πόλη του Βόλου. 

 

Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη του 

αθλήματος της Πρακτικής Σκοποβολής καθώς και κάθε άλλου αθλήματος που ανήκει στην 

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚΟΕ), του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης 

μεταξύ των μελών, η άσκηση του σώματος και η αξιοποίηση των μελών, σύμφωνα με τις 

βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος και η προστασία της υγείας αυτών, καθώς και η 

συστηματική άσκηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους 

σε αθλητικούς αγώνες. 

Άρθρο 3 

ΜΕΣΑ 

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι κύρια τα ακόλουθα: 

α. Η οργάνωση ομιλιών και η προβολή ταινιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό 

περιεχόμενο, καθώς και η οργάνωση εκδρομών και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων. 

β. Η συμμετοχή σε φιλικούς αγώνες, κύπελλα σε τοπικά, περιφερειακά, Πανελλήνια και διεθνή 

πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς με το άθλημα της Σκοποβολής. 

γ. Η προσπάθεια για ίδρυση σκοπευτηρίου και γυμναστηρίου, καθώς και την απόκτηση των 

κατάλληλων οργάνων και όπλων. 

δ. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, ενώσεων, 

Ομοσπονδιών, Δημόσιων, αθλητικών και λοιπών Αρχών του Κράτους. 

ε. Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη της σκοποβολής και 

γενικά του αθλητισμού. 

στ. Η οργάνωση αθλητικού τμήματος σκοποβολής.  

ζ. Προκειμένου για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ ή της ΓΣ και για την εν γένει εύρυθμη 

λειτουργία του σωματείου και την πραγματοποίηση των σκοπών του είναι δυνατή η 

απασχόληση ή η πρόσληψη αμισθί ή με αμοιβή, προπονητών, εκπαιδευτών, εργατών ή 

βοηθητικού προσωπικού. 

 

Άρθρο 4 

Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου Συνδέσμου, Ένωσης, Ομοσπονδίας, αν έχει 

τουλάχιστον 20 αθλούμενους. Επίσης, το σωματείο έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις της υπερκείμενης οργάνωσης, αν κατά το προηγούμενο της συνελεύσεως 

ημερολογιακό έτος είχε 10 τουλάχιστον αθλούμενους, των οποίων η συμμετοχή να 

αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνων διασυλλογικών, πρωταθλήματος ή διεθνών. 

 

Κεφάλαιο Β’ 

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΑΘΛΗΤΕΣ 
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Άρθρο 5 

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου είναι 20. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 

των μελών που δύναται να εγγραφεί στο σωματείο. Καθένας και καθεμία που συγκεντρώνει τις 

νόμιμες προϋποθέσεις όπως ορίζει ο νόμος έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. 

5.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ: 

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι ανεξαρτήτως φύλου και τόπου κατοικίας, έχουν 

συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια, και ειδικότερα: 

α. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος 

του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών. του σωματεiου και έγκριση του 

συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμiα εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία αυτή, 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 

αιτιολογημένη απόφαση του να μην 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. 

β) Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης περιπτώσεως προκειμένου περί εγγραφής 

αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και 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. 

γ) Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή 

τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. 

δ) Τα μέλη του συλλόγου είναι ισότιμα μεταξύ τους από την ώρα της εγγραφής τους εφ' όσον 

είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Διακρίσεις μελών σε τακτικά, πάρεδρα κλπ. απαγορεύονται, πλην 

του επιτίμου. 

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται από την Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. , όποιος προσέφερε 

εξαιρετικές υπηρεσίες στο άθλημα ή στον σύλλογο με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και 

εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της γενικής συνέλευσης. 

ε) Η συνδρομή των μελών καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ ανά μήνα. Αυτές μπορούν να 

πληρωθούν και για περισσότερους μήνες ή και για όλο το χρόνο προκαταβολικά. 

Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή μπορούν να αυξηθούν με απόφαση του Δ.Σ., η 

οποία όμως πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών. 

5.2 Υποχρεώσεις των μελών: Όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό και να 

πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και οφείλουν να προσέρχονται στις τακτικές και 

έκτακτες γενικές συνελεύσεις και στις διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου. Η συμπεριφορά τους 

πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Σωματείου. 

5.3 Πειθαρχικές Ποινές- Διαγραφή: Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους 

σκοπούς του Σωματείου ή δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του, καλούνται σε 

έγγραφη απολογία από το Δ.Σ. το οποίο δύναται να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα του 

παραπτώματος, μία εκ των εξής ποινών: α. επίπληξη, β. χρηματικό πρόστιμο μέχρι του 

τετραπλάσιου της ετήσιας συνδρομής, γ. προσωρινή διαγραφή μέχρι 2 ετών και δ. οριστική 

διαγραφή από μέλος. Οι ποινές της προσωρινής και οριστικής διαγραφής πρέπει να εγκριθούν 

από τη Γ.Σ. με απόφασή της πλειοψηφίας των μελών. 

Στα μέλη που καθυστερούν την πληρωμή συνδρομής 12 συνεχόμενων μηνών επιβάλλεται η 

ποινή της οριστικής διαγραφής με απόφαση της γενικής συνέλευσης, αφού πρώτα κληθούν σε 

απολογία από το ΔΣ. Το μέλος που διεγράφη μόνο για την προαναφερθείσα αιτία δικαιούται να 
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επανεγγραφεί, εφ' όσον καταβάλλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή. 

Μέλος διαγράφεται περαιτέρω και η σχετική απόφαση διαγραφής του κοινοποιείται σε αυτό με 

έγγραφο εάν: 1. καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πράξη που αναφέρεται 

στους λόγους του Άρθρου 6 του παρόντος, 2. υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που 

επισύρει την ποινή της διαγραφής όπως αυτά αναφέρονται ως άνω στο παρόν άρθρο και 3. 

εάν ζητήσει οικειοθελώς γραπτά την αποχώρησή του.  

Η απόφαση διαγραφής μέλους κοινοποιείται με έγγραφο στον διαγραφόμενο.  

5.4 Αποχώρηση: Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από το σωματείο οποτεδήποτε. Η 

αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται με γραπτή δήλωση στο Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν 

από τη λήξη της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος αυτής. Η λογιστική χρονιά αρχίζει την 

1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. 

 

Άρθρο 6 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

6.1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων της διοίκησης αυτού ούτε 

μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με 

την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του σωματείου: 

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

β. Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με 

αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί 

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

πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε 

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα 

ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα 

με το άρθρο 41ΣΤ του Ν.2725/99 όπως σήμερα ισχύει ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων 

φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, 

φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, 

πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί 

όπλων και περί μεσαζόντων. 

γ. Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές 

της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, 

για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. 

δ. Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/99 όπως ισχύει  και για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

ε. Όποιος έχει διαγραφεί για πειθαρχικό παράπτωμα από το ίδιο ή άλλο αντίστοιχο Σωματείο και 

με την προϋπόθεση ότι η ποινή έχει γνωστοποιηθεί στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ή έχει 

ανακληθεί η φίλαθλος ιδιότητά τους από την αρμόδια αθλητική αρχή και για όσο καιρό διαρκεί 

η ανάκληση αυτή. 

στ. Όποιος εμπίπτει στα κωλύματα που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 

2725/99 όπως σήμερα ισχύει. 

ζ. Δεν καλύπτει τις γενικές νόμιμες απαιτήσεις.  

6.2. Τα κωλύματα της περ. β` της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους 

αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, 

δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι 
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αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω 

πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές 

ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση 

παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού 

επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της 

Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί 

ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου 

που έχει επιβληθεί. 

6.3. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η 

πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς 

επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση 

έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, 

της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι 

μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και 

κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, 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 να είναι αντιπρόσωποι το σε 

υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.  

Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης 

εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του 

σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για 

τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές 

μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι 

μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας 

και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, 

την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης 

φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής 

επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή 

ομοσπονδίες. 

 

6.4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο 

ατομικού αθλήματος σκοποβολής, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του 

σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, αθλήματα σκοποβολής, δεν επιτρέπεται 

όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου 

αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του 

προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της 

σκοποβολής. 

6.5 Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία 

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. Κατ΄ 

εξαίρεση, οι αθλητές σε οποιοδήποτε άθλημα σκοποβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Ν.2725/99, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 

άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων 
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ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο 

(35ο) έτος της ηλικίας τους.  

 

6.6 Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή 

εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε 

αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης 

ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια 

στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για 

τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, 

διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που 

συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης 

απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, 

διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης 

αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, 

διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, 

κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου 

συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια 

στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, 

βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού 

προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους 

διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: 

 (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή 

εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. 

αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία 

οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον 

προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του 

στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης 

υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος 

μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου 

στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας 

και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του 

ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου 

ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. 

 (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα 

που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών 

προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού 

προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην 

εταιρεία της περ. α`, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`. 

 (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α` και 

 (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες 

των περ. α`, β` και γ`, 
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6.7.1 Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα ή 

περιορισμοί εγγραφής του παρόντος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του.  

6.7.2. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του σωματείου, μέσα σε 

προθεσμία 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση που παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία αυτή, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον 

ν.4622/2019 (Α΄133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω 

προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του ΔΣ, τα 

υπαίτια για την μη έκδοση της ως άνω πράξης, μέλη αυτών τα οποία αντικαθίστανται κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 7 

ΑΘΛΗΤΕΣ 

7.1 Οι αθλητές και αθλήτριες του σωματείου αποκτούν την αθλητική ιδιότητα τους κατόπιν 

εγγραφής τους εις τα μητρώα της αθλητικής ομοσπονδίας της οποίας το σωματείο είναι 

μέλος. Αυτοί είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητος και δελτίου υγείας, το οποίον εκδίδει 

κατά τις διατάξεις των οικείων κανονισμών η υπερκείμενη αθλητική ομοσπονδία. Οι εν 

ενεργεία αθλητές του σωματείου δύνανται εφόσον το επιθυμούν να είναι παράλληλα και 

μέλη στο σωματείο και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, 

υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ορισθέντα στην 

αθλητική νομοθεσία και σύμφωνα με το παρόν καταστατικό εφόσον πληρούν το ηλικιακό 

κριτήριο των 35 ετών.  

7.2 Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή, γίνεται στο δελτίο υγείας 

του αθλητή, το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο 

ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 

ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση του. 

7.3 Επιτρέπεται στον αθλητή να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή  

υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς 

κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της σκοπευτικής  ομοσπονδίας ή της ΔΟΕ. Οι 

συμβάσεις αυτές απαιτείται να εγκριθούν από την σκοπευτική ομοσπονδία και με μέριμνα της 

να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν  δεν συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 

ο ι  συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

7.4  Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. 

Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική 

ομάδα τιμωρείται, με ποινή αποκλεισμού οπό τους αγώνες της εθνικής ομάδος, των 

πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας. 

Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών του στην εθνική ομάδα, στερείται 

επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται οπό 

τις ισχύουσες διατάξεις και των τυχών ειδικών φορολογικών απαλλαγών. 

7.5 Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες 

εκάστοτε κανονισμούς της ΔΟΕ σχετικά με τη φαρμοκοδιέγερση. 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 παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

κείμενης αθλητικής νομοθεσίας και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές. 

7.6 Το δικαίωμα της συμμετοχής ή μη των αθλητών σκοπευτών, που η ενεργός αθλητική 

δραστηριότητά τους συνεχίζεται και μετά τη συμπλήρωση του 35ου  έτους της ηλικίας τούς, ως 

αντιπροσώπων του Σωματείου στις γενικές συνελεύσεις της ΣΚ.Ο.Ε., ή ως μελών του Διοικητικού 
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Συμβουλίου και λοιπών οργάνων του Σωματείου ή της ΣΚ.Ο.Ε, εφόσον δεν συντρέχει 

ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή τους αυτή, εξαρτάται από τις έκτοτε ισχύουσες διατάξεις του 

νόμου 2725/99, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 

7.7. Σε περίπτωση διαγραφής αθλητή του σωματείου για τον οποιονδήποτε λόγο, η προκείμενη 

διαγραφή γνωστοποιείται εγγράφως από το σωματείο στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, 

ώστε να λαμβάνονται τυχόν απαραίτητες ενέργειες, όπως η ανάκληση ατομικού δελτίου αθλητή. 

 

Κεφάλαιο Γ 

Όργανα Διοίκησης- Αρχαιρεσίες 

 

Άρθρο 8 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

8. 1 Σύνθεση - θητεία.  

Το σωματείο διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Ο αριθμός των 

αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρία (3). Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής χωρίς καμία 

δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα και τα 

μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.   

Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν οι υποψήφιοι από τα τακτικά μέλη που έχουν την 

δυνατότητα παρουσίας και ψήφου στην Γ.Σ., ανεξάρτητα υπηκοότητας, ιθαγένειας ή θρησκείας, 

που έχουν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας τους και ελεύθερη την άσκηση των πολιτικών 

τους δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής 

Επιτροπής ή να εκπροσωπούν με τον οποιοδήποτε τρόπο το σωματείο πρόσωπα που 

εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως αυτός  ισχύει. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό. 

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 25 Φεβρουαρίου κάθε τρίτου 

χρόνου, ανεξάρτητα από το χρόνο που εκλέχθηκε. 

8.2. Συγκρότηση σε σώμα.  

8.2.1 Εντός δέκα ημερών από την εκλογή του από την αρχαιρεσιακή γενική συνέλευση 

συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο και συγκροτείται σε σώμα, με την εκλογή Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Γενικού Έφορου. Ο αντιπρόεδρος, ο γενικός 

γραμματέας, ο ταμίας και ο έφορος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη 

πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη αυτή συνεδρίασή του 

που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.  

8.2.2 Παραίτηση μελών. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την θέση του μέλους του Δ.Σ. και 

οποτεδήποτε, με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που κατέχει ένα από τα παραπάνω αξιώματα της παρ. 1 μπορεί να 

παραιτηθεί ελεύθερα από το αξίωμα αυτό και οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς τον 

Πρόεδρο και να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ.  

8.2.3 Έκπτωση.  

Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.: 

Όποιος παραιτηθεί ή αποβληθεί από το σωματείο, 

Οποίος ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση, 

Όποιος δεν συγκεντρώνει τα κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του 

προσόντα, με απόφαση του Δ.Σ. και 

Όποιος απουσιάσει αδικαιολόγητα από τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι, 
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παραιτήθηκε. 

8.2.4 Συμπλήρωση κενών θέσεων- Ανασυγκρότηση σε σώμα 

α. Οι τυχόν κενές θέσεις από οποιαδήποτε αιτία μελών του Δ.Σ. συμπληρώνονται μέχρι τις νέες 

αρχαιρεσίες, από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους.   

Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε νέα ανακατανομή των αξιωμάτων 

β. Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των κενών θέσεων, είτε επειδή δεν υπάρχουν 

αναπληρωματικά μέλη είτε επειδή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών 

της διοίκησης δεν ανέρχεται σε πέντε (5), συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση αρχαιρεσιών για 

την συμπλήρωση του διοικητικού συμβουλίου. 

γ. Η θητεία των εκλεγέντων μελών για την πλήρωση κενών θέσεων ακολουθεί την εναπομείνασα 

θητεία του αρχικού Δ.Σ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο του 

σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο 

εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.  

δ. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή 

εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που 

αναφέρεται ως άνω στο παρόν άρθρο (παράγραφο 8.2.1, εδ. 2), αφού προηγουμένως η κενή 

θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. 

8.3 Αρμοδιότητες 

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση πoυ αφορά στη 

Διοίκηση του σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας, 

για την οποία αρμόδια εlναι η γενική συνέλευση και εκείνων των υποθέσεων που υπάγονται 

στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. 

8.4 Ευθύνες  

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι όλα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών 

συνελεύσεων, εκτός αν διαχώρισαν αιτιολογημένα τη θέση τους και είναι γραμμένη στα 

πρακτικά. Πάντως πρέπει να πειθαρχούν στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, εκτός εάν είναι 

ποινικά κολάσιμες. 

8.5 Λειτουργία 

8.5.1 Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα, με 

πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από 

έγγραφη αίτηση τριών από τα μέλη του, που θα περιλαμβάνει τα θέματα της συνεδρίασης. Οι 

προσκλήσεις για έκτακτη σύγκληση, του Δ.Σ. πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα τα θέματα 

και να αποστέλλονται δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη συνεδρίαση. Η αποστολή 

της πρόσκλησης είναι δυνατόν να γίνει με το ταχυδρομείο ή με αποστολή fax ή με email ή με 

SMS ή με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του σωματείου ή με ανάρτηση σε κάθε πρόσφορη 

διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό 

μέσο είναι διαθέσιμο με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η απόδειξη αποστολής και λήψης. 

Στις συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη χωρίς να 

προσμετρώνται για την απαρτία, και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μπορούν επίσης να 

προσκληθούν και τρίτοι ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Δ.Σ. ή μέλη 

παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται 

στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν.   

8.5.2 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του απαραίτητα 

δε ένας από τους: "Πρόεδρο", "Αντιπρόεδρο", "Γενικό Γραμματέα".  Δεν ισχύει η εκπροσώπηση 

με εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. συνεδριάζει «δια περιφοράς» του βιβλίου 

πρακτικών, ως παρόντα θεωρούνται τα μέλη που υπέγραψαν το πρακτικό. 

Ο τόπος που συνέρχεται η διοίκηση με φυσική παρουσία δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει 

με την έδρα του σωματείου. 
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Οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι 

παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.  

8.5.3 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα, 

καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Επίσης 

πρέπει να υπογραφούν και από τα μέλη που ήταν απόντα, ένδειξη ότι «έλαβαν γνώση». Αν 

απουσιάζει ο Γεν. Γραμματέας  τα παρόντα μέλη ορίζουν να κάνει χρέη "πρακτικογράφου"  ένα 

από αυτά. Σε περίπτωση που μέλος διαφωνεί με την αναγραφή των πρακτικών μπορεί να το 

σημειώσει δίπλα στην υπογραφή του. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών 

εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.   

8.6 Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου 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 συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η 

έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 

Άρθρο 9 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

9.1 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα, 

ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Διοικητικής Αρχής, όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή 

νομικού προσώπου, προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων 

αυτού, εποπτεύει την αλληλογραφία, υπογράφει με τον γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα 

εξερχόμενα έγγραφα, ελέγχει το Ταμείο, υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα έγγραφα που 

προβλέπονται για την οικονομική διαχείριση του σωματείου, συγκαλεί με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και τις 

συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, 

όταν δύο από τους συμβούλους ζητήσουν τη σύγκληση του και γενικά μεριμνά για την 

επίλυση κάθε προβλήματος του σωματείου. 

Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά 

ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και αυτόν, ένας που θα οριστεί από τα 

παρόντα μέλη. 

9.2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, αλλά 

εκτελεί και ουσιαστικό έργο βοηθώντας ή αντικαθιστώντας τον Γενικό Γραμματέα ή τον 

Ταμία όταν χρειάζεται. 

9.3  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εκτελεστής των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, 

επιμελείται την εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών, επιμελείται την 

τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των βιβλίων που υποχρεωτικά τηρούνται 

και του αρχείου μελών και αθλητών (εκτός των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων), διεκπεραιώνει 

την αλληλογραφία του σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και του 

Δ.Σ., υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί μητρώο των μελών και φυλάει 

την σφραγίδα του σωματείου και είναι υπεύθυνος για το προσωπικό του Συλλόγου εφόσον 

υπάρχει. 

Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Έφορος. 

9.4 Ο ΤΑΜΙΑΣ 
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Ο Ταμίας έχει την ευθύνη διαφύλαξης της περιουσίας του σωματείου, επιμελείται την τήρηση 

των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων του σωματείου, εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και από Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία, Τράπεζες, 

Οργανισμούς κ.λ.π., εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης, κρατεί τις διπλότυπες 

αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του 

σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές.  

Αναλαμβάνει τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα του σωματείου, υπογράφοντας τα 

σχετικά αποδεικτικά ανάληψης, διαχειρίζεται το web banking για τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς που διατηρεί το σωματείο, μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων του 

σωματείου στις Τράπεζες, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθημερινών 

συναλλαγών και κάθε ταμειακού υπολοίπου πέρα από το οριζόμενο κάθε φορά από το Δ.Σ. 

όριο.  

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα σχετικά παραστατικά. Ειδικότερα, τις διπλότυπες αποδείξεις 

εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφουν ο 

Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. 

Υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, τις μηνιαίες εκθέσεις για την χρηματική κατάσταση του 

Ταμείου και τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου 

διαχειριστικού απολογισμού. 

Συντάσσει κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό, εκτελεί αυτόν, τηρεί 

ενήμερο το διοικητικό συμβούλιο για τις καθυστερούμενες συνδρομές και διαχειρίζεται με 

προσωπική ευθύνη του το Ταμείο του σωματείου. 

Ο Ταμίας υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του διοικητικού συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο 

του σωματείου, όποτε αυτό ήθελε να κρίνει αναγκαίο. 

Με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται καθήκοντα Ταμία να ανατίθενται και σε έτερο μέλος του Δ.Σ., 

ειδικότερα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του και ειδικότερα για οποιαδήποτε συναλλαγή 

με τράπεζα, διά ζώσης ή ηλεκτρονικά, όπως οι συναλλαγές αυτές αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

9.5 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 

Ο Έφορος εποπτεύει την περιουσία του σωματείου και είναι αρμόδιος να εισηγείται στο 

διοικητικό συμβούλιο προτάσεις για αγορές όπλων, πυρομαχικών, μηχανημάτων και γενικά 

υλικών αναγκαίων για την ανάπτυξη του αθλήματος της σκοποβολής. 

Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται καθήκοντα Εφόρου αγωνισμάτων να ανατίθενται σε μέλος 

του Σωματείου. 

Άρθρο 10 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

Ο Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την ελεγκτική επιτροπή, η οποία 

εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ.Σ. 

και αποτελείται οπό τρία τακτικά μέλη. Εκλέγονται επίσης και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη 

της δεν μπορούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής 

ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή της, σε περίπτωση δε 

ισοψηφίας εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Η θητεία της είναι τριετής, όπως και του 

διοικητικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής υπερισχύει η άποψη του Προέδρου της. Η 

ελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο 

τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της. Σε περίπτωση αποχώρησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

ενός μέλους της το αναπληρώνει το πρώτο αναπληρωματικό και στην συνέχεια το δεύτερο ή το 

τρίτο. Σε περίπτωση που τα μέλη της επιτροπής μειωθούν σε ένα, δηλαδή κάτω από την απαρτία 



 

11 

των δύο, τότε εκλέγεται άλλη με έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των εκλεγέντων μελών για την 

πλήρωση κενών θέσεων ακολουθεί την εναπομείνασα θητεία της αρχικής επιτροπής.  

Η ελεγκτική επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη 

γενική συνέλευση. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα για την άσκηση των καθηκόντων της να λαμβάνει γνώση 

όλων των περί της οικονομικής κατάστασης του σωματείου στοιχείων, των πρακτικών και των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας, του αρχείου γενικά και 

του υπολοίπου του ταμείου. Το Δ.Σ. οφείλει να θέτει στην διάθεση της Ε.Ε. τα στοιχεία αυτά μέσα 

σε τρείς μέρες.  

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση περί της 

οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Γενική 

Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα περί του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου 

διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ., χωρίς την έκθεση αυτή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η 

Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κοινοποιήσει έκθεσή της απ' ευθείας 

στα μέλη, οποτεδήποτε θεωρεί ότι διακινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του σωματείου. 

Άρθρο 11 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

11.1 Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του σωματείου. Σε αυτή έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Προκειμένου τα μέλη του σωματείου να έχουν 

δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πρέπει να πληρούν τους όρους του Νόμου 2725/1999 

(ειδ. παρ. 4 άρθρο 2), του παρόντος (ειδ. άρθρο 5) και να είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. 

Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη 

συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. 

Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.  

11.1.1 Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μεν μια 

φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει κάτι τέτοιο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 

ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία πρέπει να γράφει και τα θέματα για 

συζήτηση. Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις  πρέπει να συγκαλούνται σε 15 ημέρες αnό τότε που 

θα υποβληθεί η σχετική αίτηση. 

11.2 Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ., το Δ.Σ. του 

σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 

ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του 

στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές 

και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του 

σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η 

δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. 

Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του 

καταλόγου, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την 

δημοσίευσή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα 

ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές 

ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών 

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται με τον τρόπο που 

περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.  

11.2.1 Η πρόσκληση για την γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει το οίκημα, την ημερομηνία 

και ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποιεiται δε δέκα (10) τουλάχιστον 

ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνέλευση, με απλή ταχυδρομική επιστολή ή με 
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αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή με μήνυμα (sms) ή με ανάρτηση στον επίσημο 

ιστότοπο του σωματείου ή με ανάρτηση σε κάθε πρόσφορη διαδικτυακή πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης. Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 

πρόσκληση. 

11.3 Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτiα και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τo 

50% συν ένας τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

στο παρόν ή τον νόμο. Αν δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται και πάλι, με τα ίδια ακριβώς θέματα, 

στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εντός οκτώ ημερών από την ημέρα που ματαιώθηκε η αρχικά 

ορισθείσα γενική συνέλευση, ακόμη και κατά την αυτή αρχικά ορισθείσα ημέρα, εφόσον 

παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ώρας από την αρχικά ορισθείσα ώρα 

έναρξης, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των παρόντων μελών, ακόμα και για τις περιπτώσεις που απαιτείται ειδική απαρτία. Από 

την στιγμή που διαπιστωθεί απαρτία, η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία έως το τέλος της συνεδρίασης. 

11.4 Η γενική συνέλευση αποφασίζει με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Οι αποφάσεις της 

παίρνονται με πλειοψηφία. Αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, όταν πρόκειται να παρθούν 

αποφάσεις για 1) εκλογή διοικητικού συμβουλίου, 2) εκλογή ελεγκτικής επιτροπής, 3) θέματα 

εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, 4) προσωπικά ζητήματα. 

11.5 Η γενική συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει 

για κάθε υπόθεσή του. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε 

τρίτου χρόνου, τη διοίκηση, την ελεγκτική επιτροπή και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον 

απολογισμό της διοίκησης. 

11.6. Της τακτικής συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του σωματείου, που εκλέγεται από τα 

παρόντα μέλη. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. 

11.7 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ιδρύονται και νέα τμήματα άλλων 

αθλημάτων. 

11.8 Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού ή για τηδιάλυση 

του σωματείου με την παρουσία τωνμισώνσυν ένα τουλάχιστον των ταμειακά 

τακτοποιημένων μελών του σωματείου καιμεπλειοψηφίατων τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων. 

11.9 Η γενική συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.  

11.10 Το Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ. τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του 

προηγούμενου έτους. 

11.10.1. Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται και υποβάλλονται 

στην Ομοσπονδία ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. 

11.10.2. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους καταρτίζεται έως την 30η Σεπτεμβρίου του 

προηγούμενου έτους και εγκρίνεται από την Γ.Σ. τον Φεβρουάριο του επόμενου  έτους. Οι 

πάσης φύσεως προϋπολογισμοί, ισολογισμοί και απολογισμοί του σωματείου γίνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2725/99, όπως αυτός εκάστοτε  ισχύει. 

11.10.3. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 

 

Άρθρο 12 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

12.1 Χρόνος αρχαιρεσιών: Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των 

υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των μελών της Ελεγκτικής 

Επιτροπής διενεργούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να αποκλείεται η διενέργεια 

αρχαιρεσιών και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

12.2 Υποβολή υποψηφιοτήτων: Οι υποψηφιότητες για τις εκλέξιμες θέσεις 
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γνωστοποιούνται τρείς (3) ημέρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και το αργότερο έως 

και την αυτή ημέρα των αρχαιρεσιών. δύο (2) ώρες πριν την ορισθείσα έναρξη αυτών, από 

τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους με έγγραφη αίτησή τους.  

Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο 

(1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου, 

εφόσον στο σωματείο υπάρχουν μέλη και από τα δύο φύλα και τα οποία δύνανται να 

θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης του σωματείου. Αν κατά τον υπολογισμό 

που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της εγκυρότητας της υποψηφιότητας, η 

Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει την ένσταση, εισηγείται και η Γ.Σ. αποφασίζει τελικά, εκτός 

ημερήσιας διάταξης.  

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση.  

Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιοτήτων σε μορφή συνδυασμών. 

Κάθε υποψήφιος, έχει δικαίωμα να παρουσιάσει στην Γ.Σ. γραπτά ή προφορικά, σύντομο 

βιογραφικό σημείωμά του. 

Δεν επιτρέπεται η παράλληλη υποβολή υποψηφιότητας για Πρόεδρο, μέλος του Δ.Σ. και της 

Ε.Ε.  

 

12.3 Διαδικασία: 

12.3.1 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου, 

διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει 

υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής 

επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια 

του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) 

μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση. Σε περίπτωση τροποποίησης του Αθλητικού Νόμου το σωματείο υποχρεωτικά 

ακολουθεί την οποιαδήποτε πρόβλεψη του Νόμου για το θέμα αυτό. 

12.3.2 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία 

ψηφοδέλτια προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους 

τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, 

αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο 

δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των 

υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους 

σύμβουλους διοικητικού συμβουλίου της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει 

παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό 

τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους 

σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, 

συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών 

προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται 

στην επόμενη ακέραιη μονάδα.  

Προκειμένου για την εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ο εκλογέας δικαιούται να 

σταυροδοτήσει τους υποψήφιους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή 

θέσεων, επίσης δε αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός 

αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

Τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής δύνανται να είναι ενιαία, διαλαμβάνοντας σε αυτή την 

περίπτωση τρία τμήματα, όπου στο πρώτο το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του 

ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 
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προέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με 

αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στο τρίτο τμήμα αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα 

ονοματεπώνυμα των υποψήφιων της Ελεγκτικής επιτροπής. 

12.3.3 Τα ψηφοδέλτια εισάγονται σε κάλπη. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση φακέλου. 

 

12.4 Ανακήρυξη επιτυχόντων: 

12.4.1 Η ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που 

συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι με σχετική πλειοψηφία.  

12.4.2 Για το Δ.Σ. ανακηρύσσονται έως τρεις (3) ως επιλαχόντες -  αναπληρωματικοί (εφ΄ 

όσον οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των θέσεων του Δ.Σ.).  

12.4.3 Για την Ε.Ε. ανακηρύσσονται έως δύο (2) ως επιλαχόντες– αναπληρωματικοί (εφ’ 

όσον οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των θέσεων της επιτροπής). 

12.4.4 Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων 

τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που 

εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης.  

12.4.5 Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο 

πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης 

του Δ.Σ. που θα έχει σαν θέμα την σύνθεση σε σώμα. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν μόνο 

οι υποψήφιοι Πρόεδροι και τα λοιπά εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ.  

12.4.6 Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για 

ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη 

γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ 

υποψηφίων για την Εξελεγκτική επιτροπή ακολουθείται η αυτή διαδικασία που εφαρμόζεται 

και για τα υποψήφια μέλη του ΔΣ. 

12.4.7 Το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο αν φέρει λιγότερους σταυρούς από τους 

προβλεπόμενους. Εάν φέρει περισσότερους από τους προβλεπόμενους για κάθε όργανο 

τότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο ως προς το τμήμα (Πρόεδρος ή ΔΣ ή ΕΕ) που φέρει 

περισσότερους σταυρούς από τους προβλεπόμενους. Εάν δεν αναγραφεί καμία 

προτίμηση το ψηφοδέλτιο θεωρείται ως "λευκό".  Κάθε άλλο αναγραφόμενο στοιχείο εκτός 

από τον σταυρό προτίμησης το καθιστά άκυρο. 

 

12.5 Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, 

με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη 

συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του 

προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας 

οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη 

εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία 

για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με 

το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.  

 

Άρθρο 13 

ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ 

Ο τακτικός αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του στις Γ.Σ. της υπερκείμενης 

Ένωσης ή της Ομοσπονδίας εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του 
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σωματείου με δικαίωμα ψήφου, κάθε φορά που το σωματείο καλείται να συμμετάσχει σ' αυτές. 

Άρθρο 14 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

14.1 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Είναι δυνατόν οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων ευρέως διαδεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται και ισχύουν 

όλες οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται και ισχύουν από το Καταστατικό και τους νόμους για 

συνεδριάσεις με φυσική παρουσία. Επίσης είναι δυνατή η λήψη έγκυρων αποφάσεων, «δια 

περιφοράς» και υπογραφής του βιβλίου πρακτικών. 

14.2 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

Είναι δυνατόν και οι Γενικές Συνελεύσεις να συνεδριάζουν εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων ευρέως διαδεδομένων. Και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται και ισχύουν όλες οι 

σχετικές διατάξεις που προβλέπονται και ισχύουν από το Καταστατικό ή τους νόμους για τις Γενικές 

Συνελεύσεις με φυσική παρουσία.  

14.3 Αρχαιρεσίες εξ αποστάσεως 

Εφόσον η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εξ αποστάσεως και μεταξύ των θεμάτων της Ημερησίας 

Διάταξης προβλέπονται ψηφοφορίες ή αρχαιρεσίες, είναι δυνατόν και αυτές να γίνουν εξ 

αποστάσεως. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι 

εγκεκριμένο ή προτεινόμενο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να ακολουθηθούν οι 

σχετικές προβλέψεις για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στις ψηφοφορίες ή στις 

αρχαιρεσίες, που εκδίδονται και αυτές από την Γεν.Γρ.Αθλητισμού.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Άρθρο 15 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ 

15.1 Οι πόροι του σωματείου είναι : 

α. Τα ποσά που προέρχονται οπό εγγραφές, συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών. 

β. οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις και 

γ. οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη. 

15.2. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που είναι  αντίθετες 

στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές. 

15.3. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτιέται, μεταβιβάζεται ή πουλιέται για  

λογαριασμό του, μόνο ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης 

15.4. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται, μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικό, υπέρ των σκοπών του. 

 

Άρθρο 16 

ΒΙΒΛΙΑ 

16.1 Το σωματείο τηρεί τα εξής βιβλίa: 

 α. Μητρώο μελών 

β. Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου  

δ. Εσόδων – Εξόδων 

ε. Περιουσιακών στοιχείων 

στ. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων 

ζ. Ηλεκτρονικό Βιβλίο Μελών και Αθλητών 

η. Κάθε άλλο βιβλίο που ο νόμος ήθελε προβλέψει ως υποχρεωτικό ή το Δ.Σ. αποφασίσει ως 
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αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου. 

16.2 Το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει τον αριθμό και το είδος των βιβλίων που τηρούνται, 

σύμφωνα πάντα με τον Νόμο. Τα παραπάνω βιβλία είναι δυνατόν  να τηρούνται και 

μηχανογραφικά σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του Νόμου αλλά και της οικείας 

Περιφέρειας, η οποία θεωρεί τα βιβλία πριν από την χρήση τους.  

16.3 Τα βίβλία, πριν τη χρήση τους, θεωρούvται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο 

όργανο. 

16.4 Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ.2 του 

άρθρου 7 του Ν. 2425/99, όπως αυτός ισχύει, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής 

αναγνώρισης του Σωματείου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 17 

17.1 Το Σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που 

καλλιεργεί δύναται με απόφαση του διοικητικού του Συμβουλίου να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο 

της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών  του αναγκών. Στην περίπτωση 

αυτή το Σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3, του 

άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. 

17.2 Απαγορεύεται η συστέγαση του Σωματείου με εμπορική επιχείρηση. 

17.3 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται 

στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Σκοπευτική Ομοσπονδία 

ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές Ομοσπονδίες. 

17.4 Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Σωματείου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις 

δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Σωματείου ή υφίσταται 

άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή την απόκτηση νέων που 

πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω 

καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Δικαστήριο. Η αίτηση 

υποβάλλεται από τη διοίκηση του Σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής 

του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. 

Άρθρο 18 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Το σωματείο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αμέλεια από τα μέλη του Δ. Σ. ή από πρόσωπα που 

ενεργούν για λογαριασμό του, ή από τα μέλη του ή αθλητές του κατά την διενέργεια των 

αθλημάτων σκοποβολής για άσκηση, προπόνηση, η συμμετοχή σε οργανωμένες επιδείξεις και 

αγώνες. 

Άρθρο 19 

Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του σωματείου και των 

υπηρεσιών του, ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται και τροποποιούνται 

ή καταργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανωτέρω διεκπεραιώνονται από την Γενική 

Συνέλευση μόνο εφ’ όσον αυτό απαιτείται από τον Νόμο, ή τα προωθήσει προς τούτο το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Τέτοιοι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί δεν δύνανται να τροποποιούν, 

καταργούν ή αντικρούουν άρθρα του παρόντος 

 

Άρθρο 20 




