
 

 

      ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ   

Άρθρο 1  

Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα  

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ)» και με έδρα το Κορωπί.  

Άρθρο 2 

Σκοπός  

Σκοπός του σωματείου είναι η διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της 

σκοποβολής Σταθερού και Κινητού Στόχου, Κυνηγετικού Όπλου και 

Τοξοβολίας, ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και 

αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η άσκηση και η αξιοποίηση των μελών 

σύμφωνα με τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και η προστασία της 

υγείας αυτών.  

Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Χωρίς τροποποίηση 

του καταστατικού, απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση.  

Άρθρο 3 

Μέσα για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι τα 

παρακάτω:  

α) Η οργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό 

περιεχόμενο, ως και η οργάνωση γιορτών, εκδρομών, κατασκηνώσεων 

κλπ.  

β) Η οργάνωση σκοπευτικών αγώνων, και η συμμετοχή σε φιλικούς 

αγώνες, κύπελλα σε τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια και διεθνή 



 

 

πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους αγώνες σχετικούς με την 

σκοποβολή.  

γ) Η ίδρυση σκοπευτηρίου και αθλητικών εγκαταστάσεων.  

δ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, 

ομοσπονδιών, ∆ημοσίων, Αθλητικών και λοιπών Αρχών του κράτους και  

ε) Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη 

της σκοποβολής.  

Άρθρο 4 

Το σωματείο μπορεί να υπάρχει, εφόσον τα τακτικά του μέλη δεν θα 

είναι λιγότερα από είκοσι, τα δε αθλούμενα λιγότερα από δέκα.  

Άρθρο 5  

Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου(Ένωσης, 

Συνδέσμου, Ομοσπονδίας), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 4 και κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.  

Άρθρο 6 

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της λειτουργίας 

του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού,  της σωματειακής 

νομοθεσίας και των σχετικών με τον σκοπό του νόμων.  Επέμβαση άλλου 

σωματείου, ανεξάρτητα από τον βαθμό του στην αυτονομία του αυτή, 

χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα 

απορρίπτεται από τα όργανα.  

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 7  

 

Μέλη  

1.∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες 

παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του 

επιτίμου. Επίτιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν 

πρότασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών, 

άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του 

αθλητισμού ή του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των μελών 

του αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.  

2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα 

να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται 

αίτηση του ενδιαφερόμενου στο ∆ιοικητικό 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, 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 απόφασή του να μην 

εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλους του 

σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης 

διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει 

αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.  

3. ∆εν 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 τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε 

βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.  

4. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) 

έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.  

5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.  

Άρθρο 8 

Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί  

1. ∆εν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου:  

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

του,  

β) Όποιος έχει παραπεμφεί στο ∆ικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο 

θέσπισμα σύμφωνα με τον 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 τριών (3) ετών είτε, 

ανεξάρτητα από το ύψος  της ποινής  για τα ποινικά αδικήματα που 

αναφέρει ο Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2858/2000, ή 

για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή 

μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, 

ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, 

φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, 

απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί 

μεσαζόντων.  



 

 

Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως 

της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα 

παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου αναστολής, εκτός εάν αυτή 

άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του 

Ποινικού Κώδικα.  

γ) Οποίος έχει στερηθεί με τελεσίδικη  δικαστική απόφαση τα πολιτικά 

του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση  

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 

αθλητικού νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.  

2. Μπορούν να εκλέγονται ως μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αθλητές, 

εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας 

τους.  

6. ∆εν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συλλόγου το προσωπικό του 

σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας 

του με αυτό 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 μελή διοικητικού 

συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά 

τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του 

έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, 

εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής 

ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές 

έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή την κατασκευή κάθε 

είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού 

συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι 

αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.  

7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 

κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη 



 

 

της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, 

μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε 

περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική 

πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως 

άνω προθεσμία.  

Άρθρο 9 

1. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ για εγγραφή και ποσού εκατό (100) ευρώ για ετήσια συνδρομή 

προς το σωματείο. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται 

κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής 

Συνέλευσης. Τα μέλη υποχρεούνται, α) να καταβάλλουν τακτικά τις προς 

το σωματείο συνδρομές τους, β) να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις 

και γ) να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους 

κανονισμούς του σωματείου.  

2. Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους επί δύο 

έτη συνεπάγεται τη διαγραφή του, κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία με 

συστημένη επιστολή και προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την 

λήψη της επιστολής.    

Άρθρο 10 

α) Τα μη ασκούμενα μέλη του σωματείου, δικαιούνται να εκλέγονται από 

τη Γενική Συνέλευση, σαν αντιπρόσωποί του για τη συμμετοχή στη 

συνέλευση και εκλογή στη διοίκηση των Ενώσεων ή Ομοσπονδιών, στις 

οποίες το σωματείο είναι μέλος.  

β) Η παραπάνω εκλογή γίνεται από την Γενική Συνέλευση ή το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τις εκλογές 

του υπερκείμενου σωματείου.  



 

 

Η σχετική απόφαση στέλνεται έγκαιρα στην διοίκηση του υπερκείμενου 

σωματείου.  

γ) Αντιπροσώπευση του σωματείου στο υπερκείμενο σωματείο, εκτός 

από τον παραπάνω τρόπο, απαγορεύεται.  

Άρθρο 11 

Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις, και στους σκοπούς του 

σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεών 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του 

είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του 

σωματείου, διαγράφεται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, που 

μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως μέσα σε ένα 

μήνα από την κοινοποίησή της, η οποία αποφαίνεται οριστικά.  

Άρθρο 12 

Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, στους 

ειδικούς κανονισμούς και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθώς 

και στις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαβαίνουν 

μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της ∆ιοίκησης, 

να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη των οργάνων του σωματείου και 

να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις  κάθε θέμα που εισάγεται προς ψήφιση και 

που αφορά τους σκοπούς του σωματείου.    

Άρθρο 13 

1. Πόροι του σωματείου είναι:  

α. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές, ή έκτακτες 

εισφορές των μελών.  

β. Οι Κρατικές, ∆ημοτικές , ή Κοινοτικές επιχορηγήσεις και  

γ. Οι ∆ωρεές ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 

είσπραξη.  



 

 

2. ∆ωρεές ή ∆ιαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που 

είναι αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.  

3. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτιέται, μεταβιβάζεται ή 

πουλιέται για λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης.  

4. Η διάθεση των κεφαλαίων του Σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν 

δικαιολογημένης απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, που 

καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του.  

Άρθρο 14 

∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

1.Το σωματείο διοικείται από πενταμελές  ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον 

Ταμία, τον Γενικό Έφορο. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε 

∆ΥΟ που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, όταν αυτά για οποιοδήποτε 

λόγο πάψουν να είναι μέλη του ∆.Σ  

2. α)Απαγορεύεται στο ∆.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις 

εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε 

άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ∆.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 

∆.Σ.  που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με 

απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.  

    β) Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το 

αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την 

αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.  



 

 

    γ) Η ιδιότητα του μέλους του ∆.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη 

του ∆.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας 

τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται 

να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.  

   

3. Βιβλία  

α) Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:  

α)  Μητρώου Μελών.  

  β)  Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.  

  γ)  Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικών Συμβουλίων.  

  δ)  Εσόδων - Εξόδων.  

  ε)  Περιουσιακών Στοιχείων.  

 στ)  Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.  

β) Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή 

από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.  

Άρθρο 15 

Το αργότερο δέκα μέρες μετά την εκλογή του από την αρχαιρεσιακή 

Γενική Συνέλευση συνέρχεται το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται 

σε Σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, 

Ταμία και Γενικού Εφόρου.  

 

 

   



 

 

 

Άρθρο 16 

∆εν μπορούν να εκλεγούν μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή να 

εκπροσωπούν τον Όμιλο όσα πρόσωπα εμπίπτουν στις απαγορευτικές 

διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.  

Άρθρο 17 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, 

που αφορά την ∆ιοίκηση του Σωματείου και την διαχείριση της 

περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια 

είναι η Γενική Συνέλευση καθώς και τις υποθέσεις εκείνες, που υπάγονται 

στην  αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.   

Άρθρο 18 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 

τέσσερα τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία 

των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, νικά η ψήφος του 

Προέδρου ή του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου.  

Άρθρο 19 

Μέλος  του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 

τέσσερις συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίστανται 

από τον πρώτο αναπληρωματικό. Αντικατάσταση Προέδρου γίνεται 

πάντοτε με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 20 

Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, 

συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά την σειρά της 

επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν 

αλλά δεν δέχονται να συμπληρώσουν το ∆Σ και εφόσον ο αριθμός των 



 

 

μελών της ∆ιοίκησης μειωθεί κάτω των ΤΕΣΣΑΡΩΝ συγκαλείται έκτακτη 

Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών.  

Άρθρο 21 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβάσεων, να 

επιβάλλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος, τις παρακάτω 

ποινές:  

α) Στα μέλη: 1) Έγγραφη παρατήρηση, 2) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, 

3) Απαγόρευση εισόδου στους Γυμνασιακούς και λοιπούς χώρους του 

σωματείου προσωρινά ή οριστικά και 4) Οριστική διαγραφή που 

υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.  

β) Στους αθλητές: Τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής 

στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα χρόνο. Σαν 

παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του Αθλητή, που 

αντιβαίνει στην Αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην 

απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανωτέρους, μέσα στα αθλητικά 

πλαίσια και στα συμφέροντα του ομίλου, που απαιτούνται. Κανένας από 

τους παραπάνω δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγούμενα να 

απολογηθεί.  

Άρθρο 22 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.  

Άρθρο 23 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πλησιέστερη 

εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να ορίζει ειδικούς 

εφόρους και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αγωνισμάτων της 

σκοποβολής και τοξοβολίας από τα μέλη του Σωματείου.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 



 

 

Άρθρο 24 

Α.  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, 

Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες 

τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις, καθώς και τις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να 

συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τα μέλη του 

συμβουλίου.  

Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει την διαχείριση του ταμία κάθε φορά 

που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο, κατόπιν απόφασης του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με τον 

Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά για 

την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου. Προσυπογράφει με τον 

ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει γενικά για την 

τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών 

Κανονισμών του Σωματείου των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των 

συμφερόντων του σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου, εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα 

συμφέροντά του.  

Β.  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά 

του, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και  τον 

τελευταίο σε περίπτωση απουσίας του αντικαθιστά  ένα από τα παρόντα 

μέλη του Συμβουλίου.  

 



 

 

Γ.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Ο Γενικός Γραμματέας είναι Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται των Γραφείων και των Λεσχών 

καθώς και του προσωπικού σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας 

διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά 

των γενικών συνελεύσεων και του ∆Σ, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε 

εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάει την 

σφραγίδα. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να 

ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ και 

αυτόν, ένας που θα ορισθεί από τα παρόντα μέλη του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου.  

∆. ΤΑΜΙΑΣ  

Ο Ταμίας κρατά τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις 

οποίες εισπράττει τις συνδρομές και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου 

και όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει 

και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο 

Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να 

γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής 

κίνησης, που τις υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε 

τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα 

έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.  

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στο όνομα 

του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το 

οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ανάλογα 

με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να 

θέτει στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του 

σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την 

κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το ∆ιοικητικό 



 

 

Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες. Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο, κατόπιν 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να κάνουν 

ανάληψη από τις καταθέσεις ή και όλες τις καταθέσεις.  

Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ  

Ο Γενικός Έφορος φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και 

γενικά για την διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για την 

διεξαγωγή των αγώνων προπόνησης και των υπολοίπων εκδηλώσεων του 

Σωματείου. Το ∆Σ μπορεί κατά την κρίση του να διορίσει περισσότερους 

του ενός εφόρους.  

ΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα, που ανατίθενται σ’ αυτούς.  

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την 

ελεγκτική επιτροπή. Η ελεγκτική επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά 

μέλη.  

Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του ∆ιοικητικού  Συμβουλίου ή 

να συγγενεύουν  με μέλος του ∆.Σ μέχρι και τρίτου βαθμού. Πρόεδρος 

της ελεγκτικής επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες 

ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί από την 

κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και 

υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι 

τριετής όπως και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα την διαφωνία 

του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε συμφωνία και συνεδριάζει 

έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη.  



 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  

Άρθρο 25 

α) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου.  

Συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που 

αποφασίζει κάτι τέτοιο το ∆ιοικητικό Συμβούλίο ή που ήθελε ζητήσει κάτι 

τέτοιο το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία θα πρέπει να 

αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από τότε που θα 

υποβληθεί η σχετική αίτηση.  

β) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία το πενήντα τοις εκατό 

(50%) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, 

η συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται νέα το   αργότερο μέσα σε 

οχτώ (8) ημέρες  και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των παρόντων μελών. Και για τις δύο περιπτώσεις μπορεί να σταλεί μια 

πρόσκληση στα μέλη.  

γ) Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει την 

διεύθυνση, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

γνωστοποιείται ∆ε στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

Συνέλευση.  

δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση 

είναι άκυρη.  

ε) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του 

Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Η τακτική Συνέλευση 

εκλέγει μέσα στον μήνα (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ) ή (ΜΑΡΤΙΟ) κάθε τρίτου χρόνου 

την ∆ιοίκηση και Ελεγκτική Επιτροπή και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και 

τον απολογισμό της διοίκησης.  



 

 

στ) Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του 

Σωματείου, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη, της δε έκτακτης Γενικής  

Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

ζ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού 

και για διάλυση του σωματείου, απαιτείται όμως η παρουσία των μισών 

μελών και η πλειοψηφία των 3/4 κατά το άρθρο 99 Α.Κ.  

η) Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του 

Σωματείου.  

θ) Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται σε κοινό ψηφοδέλτιο μόνο μεμονωμένοι 

υποψήφιοι, στο οποίο αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα 

επώνυμά τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς 

έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι ΕΠΤΑ σταυρούς προτίμησης.  

ι) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής 

Επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και της οποίας 

προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη πρόεδρος. Η Εφορευτική 

Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις 

αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των 

ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και την σειρά της 

επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 26 

Το σωματείο έχει σφραγίδα, που φέρει κυκλικά  τις λέξεις ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.), και το έτος ίδρυσης (2002) στο δε μέσο 

φέρει το έμβλημα του.  

 

 

 



 

 

Άρθρο 27 

Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 

78-106 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε  κάθε διάταξη νόμου που 

αναφέρεται στην σωματική αγωγή.  

Άρθρο 28 

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

αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται 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 ∆εκεμβρίου 

κάθε χρόνου.  

Άρθρο 29 

α) Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, ιδιαίτερα 

δικαιώματα δύναται να απονεμηθούν ή ακόμη και να αφαιρεθούν, πλην 

όμως απαιτείται απόφαση της εξαιρετικής πλειοψηφίας των μελών του 

σωματείου  ήτοι των (3/4), ουδέποτε όμως δίνεται δικαίωμα αυξημένης 

ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.  

β) Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν  καταστατικό, θα 

ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να 

τηρούνται οι διατάξεις των νόμων.  

γ) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς 

κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων και 

αγωνιστικών τμημάτων κλπ. του σωματείου. Οι εσωτερικοί Κανονισμοί 

λειτουργίας μπορούν να ρυθμίσουν λεπτομερέστατα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των μελών και γενικά τον τρόπο διεξαγωγής των 

εργασιών. Οι εσωτερικοί αυτοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις 

Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως με αυτούς να τροποποιούνται οι 

διατάξεις του καταστατικού.  



 

 

δ) Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται 

στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να χρησιμοποιηθεί για παρεμφερή 

σκοπό.  

Άρθρο 30 

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 30 άρθρα, διαβάστηκε κατά άρθρο 

και στο σύνολό του  και ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης αυτού στις  19 Μαρτίου 2012.- 

 Παιανία 19 Μαρτίου 2012  

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός. Γραμματέας 

   

   

Μαραβέλιας Όμηρος  ∆άβαρης Αλέξανδρος 

 


