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ΠΡΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο
νέο αθλητικό νομοσχέδιο αναφορικά με την ορθή λειτουργία των Αθλητικών
Σωματείων και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν εκ μέρους των
Διοικήσεων των Σωματείων ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση με την
αθλητική νομοθεσία.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαδικασίες δεν θα γίνονται δεκτές από την
Ομοσπονδία και από την Γ.Γ.Α. και θα θεωρούνται άκυρες.
Στα κεφάλαια που αφορούν το Καταστατικό, την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση τις
Γενικές Συνελεύσεις, τις Αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Προπονητή,
προβλέπονται τα παρακάτω:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Στη γενική συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να
παρίστανται, να ψηφίζουν και να εκλέγονται, όλα τα μέλη του σωματείου,
εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. Κάθε μέλος συμμετέχει στη γενική
συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά
πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.
2. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο 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
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ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον
πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που
το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με
την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο.
3. Για εκλογές μετά τις 14/03/2019: Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
καταστατικών οργάνων του αθλητικού 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
τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και
ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.
4. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου διεξάγονται με
ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και μελών για κάθε προς
συγκρότηση καταστατικό όργανο. 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 μελών του οργάνου.
Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της
προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη του προς
συγκρότηση οργάνου μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή
θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Η εκλογή γίνεται κατά
τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε
περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη
δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, γίνεται κλήρωση ενώπιον
της εφορευτικής επιτροπής μεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων μελών του οργάνου, γίνεται κλήρωση
ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την
πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται μέλος του οργάνου,
καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου μέλους που εκλέγεται έχοντας
λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Ο αριθμός των υποψηφίων
προέδρων και μελών από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το
ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και
αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη
ακέραιη μονάδα.
5. Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του διοικητικού συμβουλίου
εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών
κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή
του σε σώμα. 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.
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Δ.Σ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ
1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου αποτελείται από
πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη.
Τα μέλη του Δ. Σ. προέρχονται από μέλη του σωματείου.
2. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού 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

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο
άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση
χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η
οποία τηρεί μητρώο Προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον
οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.
2. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό
φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική
απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η
σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να
θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας, για παραβάσεις που εμπίπτουν στις περ. β` και γ`
της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και για όσους λόγους θα
προβλεφθούν στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού
της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
1. Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου
2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι
ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει
την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
χορήγηση της αναγνώρισης αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος
δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που
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δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο
μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της
αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.
3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, με απόφαση
του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, αν διαπιστωθεί ότι το Αθλητικό
Σωματείο:
α) παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των κανονισμών του προς
τις διατάξεις του νόμου ή
β) πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο ή παραβιάζει
τις διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ή τους κανονισμούς της οικείας
Ομοσπονδίας, ή παρεμποδίζει τους ελέγχους της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού ή άλλων Αρχών, ή
γ) δεν ασκεί ενεργή επίσημη αθλητική δραστηριότητα πέραν των δύο ετών
σύμφωνα με το καταστατικό του και το καταστατικό της οικείας αθλητικής
Ομοσπονδίας, ή
δ) στερείται προπονητή, ή χρησιμοποιεί ως προπονητή πρόσωπο το οποίο
δεν έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών της ΓΓΑ ή
ε) δεν συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TH ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Προς διευκόλυνση των σωματείων που προτίθενται να αιτηθούν τη χορήγηση της
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:
Α. Οι διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α΄) που αφορούν την
ίδρυση και λειτουργία των αθλητικών σωματείων έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί με τους ακόλουθους νόμους:
Ν. 2858/2000 (άρθρο 1, παρ.1), ΦΕΚ 247/Α
Ν. 2947/2001 (άρθρο 18, παρ. 1 και άρθρο 20, παρ.12), ΦΕΚ 228/Α
Ν. 3057/2002 (άρθρο 73 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6), ΦΕΚ 239/Α
Ν. 3479/2006 (άρθρο 28, παρ. 1 και άρθρο 29 παρ. 5), ΦΕΚ 152/Α
Ν. 4049/2012 (άρθρο 16, παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 και 2), ΦΕΚ 35/Α
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ
Ο Πρόεδρος

Πουλικίδης Αναστάσιος

Η Γεν. Γραμματέας

Χαριτοπούλου Μαρία
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