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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΑΟΘ). 
ΑΡΘΡΟ 2 

Έδρα του σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη. 
ΑΡΘΡΟ 3 

Σκοπός του σωματείου είναι: 
1. Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη 

συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες του μηχανοκίνητου (χερσαίου) αθλητισμού, 

δηλαδή του Αυτοκινήτου, της Μοτοσικλέτας και του Καρτ, με ταυτόχρονη θεωρητική 

και πρακτική διδασκαλία και η καλλιέργεια των μορφών αυτών του αθλητισμού. 

2. Η ανάπτυξη στενότερου δεσμού και πνεύματος συνεργασίας, συναδέλφωσης και 

αλληλεγγύης των μελών του σωματείου, των φίλων του Αυτοκινήτου, της 

Μοτοσικλέτας και του Καρτ και γενικότερα η ψυχαγωγία τους. 

3. Η φροντίδα και η ανάπτυξη στην περιοχή του σωματείου του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού και τουρισμού και η συμβολή του στην ανάπτυξη αυτή. 

4. Η ενεργή συμβολή του στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος με την προώθηση και 

επιβράβευση προσπαθειών για τεχνολογική εξέλιξη μηχανών, με την ταυτόχρονη 

προστασία του περιβάλλοντος. 

5. Το σωματείο, εκτός από τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης στων οποίων την 

καλλιέργεια και την ανάπτυξη αποσκοπεί (Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα - Καρτ), μπορεί 

να επεκτείνει την ανάπτυξή του και σε νέους κλάδους άθλησης ή να καταργεί 

υφιστάμενους. Για να γίνει αυτό απαιτείται απλή απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς του, το σωματείο: 

1. Οργανώνει το ίδιο ή συμμετέχει σε αγώνες και σε εκδηλώσεις τηρώντας τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του νόμου με την έγκριση κάθε Αρχής, εφόσον και όποτε 

απαιτείται αυτή. 

2. Συμμετέχει και εντάσσεται σε τοπική Αθλητική Ένωση ή Ομοσπονδία υφιστάμενη 

σήμερα ή που θα συσταθεί στο μέλλον για το σύνολο των κλάδων άθλησης που 

καλλιεργεί ή για ξεχωριστό κλάδο και συνεργάζεται με άλλους ομίλους και σωματεία 

που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ομοίους. 

3. Συμμετέχει στις προσπάθειες των Αρχών που έχουν ανάλογες δραστηριότητες, 

όπως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Αστυνομία Τροχαίας, ο Ε.Ο.Τ. κλπ. 

4. Οργανώνει σεμινάρια για την επιμόρφωση και την τεχνική βελτίωση των μελών του. 

5. Εκδίδει περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του. 

6. Οργανώνει συναντήσεις και δημιουργεί κίνητρα με σκοπό την τεχνολογική ανάπτυξη 

και 

7. Συμβάλλει με κάθε νόμιμο τρόπο στην γνωριμία του αυτοκινήτου και γενικότερα του 

μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 5 
Σαν μέλη του σωματείου γίνονται δεκτά άτομα τα οποία αγαπούν και ενδιαφέρονται για 

τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20) και 

μπορεί να είναι απεριόριστος. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα 
μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του 
επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά 
τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2725/99).  

Μέλος μπορεί να εγγραφεί καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και 
επιθυμεί να συμβάλει με τη συμμετοχή του στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών 
με την επιφύλαξη πάντως των περιορισμών του νόμου.  

Μέλος μπορεί να γίνει όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 3 
παρ. 1 εδ. α του Ν. 2725/99) και δεν έχει καταδικαστεί σε κάποιο από τα αδικήματα που 
προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β, γ και δ του Ν. 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.  

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου 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 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. Τα Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής 
ενδιαφερόμενου 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, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του 
δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση 
βούλησης (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2725/99).  

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 
τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε 
πανελλήνιου αγώνες (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2725/1999). 

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την 
εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του 
σωματείου (άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2725/1999). Ως χρόνος συντέλεσης της εγγραφής 
θεωρείται η ημερομηνία της λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο που 
εγκρίνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

1) Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του 
σωματείου, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου, 
οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή 
διαχείριση του φορέα: 
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 
β) 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 
καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί 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 χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 
δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2858/2000). 

2) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων 
συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν 
επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου, εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του 
στις  αρχαιρεσίες του σωματείου, για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου 
οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών (3) 
πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο 
ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
του προέδρου του συνδέσμου η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της 
υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες 
αθλητικού σωματείου, ένωσης ή 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 
οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο αθλήματος του μηχανοκίνητου 
χερσαίου αθλητισμού (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 2947/2001) . 

3) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία, διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι 
συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, 
μπορούν να είναι μέλη του σωματείου, ακόμα και εάν  καλλιεργεί τον οικείο κλάδο 
άθλησης. 

4) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του 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 έγκριση της 
(άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2725/99). 

5) Αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης μπορούν να 
εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, 
εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 3 
παρ. 5 του Ν. 2725/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του Ν. 3057/2002).  

6) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου 
αυτού, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα 
(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 μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για 
όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα (1) 
χρόνο μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου 
αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη 
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 αντιπρόσωποί του στις υπερκείμενες 
ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν 
πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα 
και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του 
οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο 
(άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2725/1999).  

7) α)Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, 
χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους.  
        β)Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε 
περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το 
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη 
κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής 
τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών τα οποία αντικαθίστανται κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3479/2006).  

8) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού 
οργάνου του σωματείου, που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες 
για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος 
του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. 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 Δ.Σ. 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 βασικός μέτοχος ή εταίρος: αα) της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρείας που παρέχει 
παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του 
Ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή ββ) εταιρείας συνδεδεμένης με τις εταιρείες της περίπτωσης αα’ 
κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή γγ) άλλης εταιρείας στην οποία 
οι εταιρείες της περίπτωσης 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. 
Ως βασικός μέτοχος ή εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 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 Γ.Σ. της εταιρείας, 
β) Είναι μέτοχος ή εταίρος σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι βασικοί μέτοχοι ή εταίροι 
εταιρείας της περίπτωσης α’ ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των 



μετόχων ή εταίρων τους απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το 
οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, τα οποία, 
συνυπολογιζόμενα και αναγόμενα σε μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου στην 
εταιρεία της περίπτωσης α’ υπερβαίνουν σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
γ) είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό 
στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης α’, 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις 
ιδιότητες των περιπτώσεων α’, β’ και γ’. 

Για τον υπολογισμό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των 
περιπτώσεων α’ και β’ λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων 
ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται από κάθε είδους παρένθετα 
πρόσωπα, ιδίως από συζύγους, συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού, συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 και από κάθε άλλο 
οικονομικά εξαρτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (άρθρο 3 παρ. 8 του Ν. 2725/99, η 
οποία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 4603/2019). 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Επίτιμα μέλη ονομάζονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
σωματείου, από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές 
υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν 
καταβάλουν συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα 
του σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 9 
Τα μέλη του σωματείου καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, που καθορίζεται από τη 

γενική συνέλευση και μπορεί να εισπράττεται σε δύο δόσεις. 
Τα νέα μέλη, όταν εγγράφονται στο σωματείο πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει μικρότερη συνδρομή για ορισμένα μέλη, 

όπως π.χ. άτομα της ίδιας οικογένειας, καθώς και να απαλλάσσει από την συνδρομή μέλη 
του σωματείου, που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία ή απουσιάζουν στο εξωτερικό για 
χρονικό διάστημα περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες και υποβάλουν σχετική αίτηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

Τα μέλη του σωματείου μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του 
σωματείου, να φέρουν το έμβλημα του σωματείου στα αυτοκίνητά τους, να παίρνουν 
ενεργό μέρος στις δραστηριότητες του σωματείου, να δέχονται και να εκτελούν, αν 
μπορούν, κάθε εντολή και εργασία που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική 
Συνέλευση μέσα στα πλαίσια των σκοπών του σωματείου, τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις 
του νόμου, του καταστατικού αυτού και του τυχόν κανονισμού λειτουργίας του σωματείου. 
Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, αν θεωρούν χρήσιμο, γραπτές 
προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις, καθώς και τα παράπονά τους, στα αρμόδια όργανα το 
σωματείου.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρίσουν από το σωματείο 
οποτεδήποτε, αφού υποβάλλουν γραπτή αίτηση για τη διαγραφή τους από το Μητρώο 
Μελών του Σωματείου, τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού 
έτους. 

Το μέλος όμως του σωματείου μπορεί να αποβληθεί από αυτό λόγω κακής 
συμπεριφοράς του προς τα άλλα μέλη του σωματείου ή λόγω ενεργειών του που είναι 



αντίθετες στο νόμο, το καταστατικό του σωματείου ή επιδεικνύει συμπεριφορά ανάρμοστη 
και βλάπτει με τις πράξεις του το σωματείο. Το μέλος αυτό διαγράφεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αφού όμως προηγηθεί απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
όπως ειδικότερα καθορίζεται παρακάτω στο άρθρο 24.  

Διαγράφονται επίσης τα μέλη για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με απόφαση όμως της 
Γενικής Συνέλευσης. 

Επίσης διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους 
για ένα χρόνο και δεν την κατέβαλαν μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου χρόνου, ύστερα από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγούμενα τους υπενθυμιστεί με επιστολή 
η διάταξη αυτή του καταστατικού και περάσει άπρακτη προθεσμία τουλάχιστον ενός (1) 
μηνός από την αποστολή της ειδοποίησης αυτής. Για μέλη που η διαμονή τους είναι 
άγνωστη, δε χρειάζεται τέτοια ειδοποίηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 12 
Όργανα του σωματείου είναι: 
α. Η Γενική Συνέλευση των μελών, 
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
γ. Η εξελεγκτική Επιτροπή και  
δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 13 
Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου είναι το ανώτατο όργανο του 

σωματείου και αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα. 
Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου είναι τακτική ή έκτακτη. 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που 

είτε κοινοποιείται στα μέλη με απλό ταχυδρομείο ή δημοσιεύεται, κατ’ επιλογή του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σε δύο τοπικές ημερήσιας κυκλοφορίας εφημερίδες, δέκα πέντε 
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σύγκλισής της. 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην 
πρόσκληση. 

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του σωματείου που είναι ταμειακά 
ενημερωμένα και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Γενική 
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ήμισυ ενός των μελών 
του σωματείου που είναι ταμειακά ενημερωμένα. Προς λήψη όμως απόφασης για 
τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία του 
ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία ή αν η συνέλευση που άρχισε διακοπεί λόγω έλλειψης 
απαρτίας, αυτή συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα πρόσκληση μέσα σε δέκα (10) ημέρες το 
αργότερο σε τόπο και χρόνο που έχει καθοριστεί ήδη στην αρχική πρόσκληση, οπότε και 
θεωρείται έγκυρη ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα και 
αποφασίζει επίσης έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου διαπιστώνοντας τη νόμιμη 
συγκρότηση της συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών αυτής και προεδρεύει 
των εκτάκτων συνελεύσεων. Χρέη γραμματέα των συνελεύσεων αυτών εκτελεί ο 
γραμματέας του σωματείου. Προκειμένου όμως περί της τακτικής γενικής συνέλευσης ο 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της αμέσως 
όμως μετά καταθέτει την προεδρία και η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και 
έναν γραμματέα από τα μέλη της. 

Η ψηφοφορία των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, εκτός των 



περιπτώσεων εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και 
πειθαρχικού συμβουλίου, που είναι πάντοτε μυστική. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η τακτική Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της 
επόμενης χρονιάς που πρέπει να υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις αρμόδιες 
Διοικητικές και άλλες Αθλητικές Αρχές μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου ή οποτεδήποτε ορίζει 
κάθε φορά ο νόμος και συνέρχεται κάθε χρόνο τον μήνα Σεπτέμβριο. 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε κρίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο αναγκαία την πρόσκλησή της ή εφόσον υποβληθεί γραπτή αίτηση από το ένα 
πέμπτο (1/5) των ταμειακά ενημερωμένων μελών του σωματείου, προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο, η οποία πρέπει να αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνεδριάσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα 
που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση και η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρει το ή τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης που περιλαμβάνονται στην αίτηση των μελών καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα 
ήθελε κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι μπορεί να συζητηθεί κατά τη συνέλευση αυτή.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) 

μέλη, που εκλέγονται μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη από τη Γενική Συνέλευση με 
μυστική ψηφοφορία και με τριετή θητεία. 

Οι πέντε (5) πρώτοι που θα πλειοψηφήσουν απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, οι 
δε αμέσως επόμενοι δύο (2) εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
διενεργείται από την εφορευτική επιτροπή κλήρωση. 

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται ειδικά 
για το σκοπό αυτό από τη Γενική Συνέλευση. 

Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο 
ψηφοδέλτιο των υποψηφίων ή και διαφορετικά ψηφοδέλτια, το καθένα από τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο λη μερίδα των υποψήφιων μελών. 

Το μέλος του σωματείου το οποίο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα προκειμένου να 
εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση σε αυτό πέντε (5) 
πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης, η οποία δεν 
υπολογίζεται στη προθεσμία αυτή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που απέρχεται είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική 
συνεδρίαση και να ανακηρύξει τα υποψήφια μέλη. 

Κατά τις αρχαιρεσίες τα μέλη θέτουν τόσους σταυρούς προτίμησης όσα και τα 
πρόσωπα που εκλέγονται. 

ΑΡΘΡΟ 17 
Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, με πρόσκληση του 

υποψηφίου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς, αν δε περισσότεροι έλαβαν τους 
ίδιους σταυρούς προτίμησης σε πρόσκληση του γηραιότερου από αυτούς μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την εκλογή του, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. 

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός 
Γραμματέας και ο Ταμίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών του σωματείου, 
διαχειρίζεται την περιουσία του, προετοιμάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και 



εκτελεί τις αποφάσεις της. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αλλάξει 

σύνθεση, σε συνεδρίαση κατά την οποία όμως πρέπει να είναι παρόντα όλα τα μέλη του. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν 

υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσουν γραπτά δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, 
βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του, οι δε 
αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος υπερισχύει. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) 
συνεδριάσεις στη σειρά εκπίπτουν του αξιώματός τους και αντικαθίστανται από τους 
αναπληρωματικούς που ακολουθούν σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να καθορίσει ελάχιστη προθεσμία 
πρόσκλησης των μελών του τόσο για τις τακτικές όσο και για τις έκτακτες συνεδριάσεις 
του. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει 
τα πρακτικά συνεδρίασης, τα έγγραφα που εξέρχονται και τα εντάλματα πληρωμής. Σε 
περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αυτός από έναν 
Σύμβουλο. 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί 

την αλληλογραφία και το μητρώο μελών, αλλά και κάθε άλλο υποχρεωτικά από το νόμο 
τηρούμενο βιβλίο, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
διαβάζει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου την αλληλογραφία του σωματείου, 
φροντίζει για την έγκυρη κοινοποίηση και αποστολή κάθε εγγράφου και τηρεί το βιβλίο 
πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, υπογράφει δε μαζί με τον 
Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης 
και τα εντάλματα.  

ΑΡΘΡΟ 20 
Ο ΤΑΜΙΑΣ τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων, διενεργεί τις εισπράξεις και 

πληρωμές του σωματείου με τα εντάλματα που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός 
Γραμματέας και καταθέτει σε τράπεζα τα χρήματα του ταμείου που ξεπερνούν κάθε φορά 
το ποσό που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του, προκειμένου να 
αντεπεξέρχεται το σωματείο στις τρέχουσες διαχειριστικές και λειτουργικές του ανάγκες 
(μισθοί προσωπικού, ασφαλιστικών ταμείων κλπ.) 

Ο Ταμίας μπορεί να αποσύρει από την τράπεζα χρήματα του σωματείου, συνολικά ή 
μερικά, ύστερα από γενική ή ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. 

Αν ο ταμίας απουσιάζει και δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, 
αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Ο 
Πρόεδρος ελέγχει, εποπτεύει και είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση του ταμείου.  

ΑΡΘΡΟ 21 
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του είναι δυνατόν να αναθέτει την 

εποπτεία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε μέλη του ή άλλα μέλη του σωματείου. 
Έτσι μπορεί να ορίζεται ο Έφορος Αυτοκινήτου, ο Έφορος Μοτοσικλέτας, ο Έφορος 

Κάρτινγκ, ο Έφορος Λέσχης και Υλικού, ο Έφορος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και κάθε 
άλλης δραστηριότητας.  

Οι έφοροι έχουν τις αρμοδιότητες, ο καθένας στον τομέα του, σύμφωνα με την 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα τους ορίσει και λογοδοτούν στο Διοικητικό 



Συμβούλιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να καταρτίζει επιτροπές ή ομάδες εργασίας 

στις οποίες θα αναθέτει τη φροντίδα ορισμένων από τους σκοπούς του σωματείου ή την 
ιδιαίτερη καλλιέργεια των ενδιαφερόντων, κατά κατηγορίες, των μελών του. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας του 
σωματείου που εφαρμόζονται από όλα τα μέλη. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 24 
Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εξελεγκτική επιτροπή η Γενική Συνέλευση 

εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με θητεία αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Πειθαρχικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά 
μέλη. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω 
παραίτησης των μελών αυτού, θανάτου ή άλλων γεγονότων, παύει αυτόματα και η θητεία 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα 
εκλεγεί συνεχίζει κάθε τυχόν διακοπείσα διαδικασία.  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του με πρόσκληση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, συνέρχεται και εκλέγει από τα μέλη του τον 
Πρόεδρο και το Γραμματέα του.  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον τα παρόντα μέλη είναι 
περισσότερα από τα απόντα. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να 
είναι παρόντα και να εκφράζουν τη γνώμη τους επίσης και τα αναπληρωματικά του μέλη, 
χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.  

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και του μέλους 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται κάθε θέματος που θα παραπεμφθεί σε 
αυτό με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, 
επιλαμβάνεται της απόφασης/ εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεντρώνει 
σχετικά στοιχεία, καλεί το ενδιαφερόμενο ή παραπεμπόμενο μέλος του σωματείου και 
κρίνει κατά συνείδηση των μελών του για την περίπτωση παράνομης, παράτυπης ή 
αντικαταστατικής συμπεριφοράς του μέλους. 

Όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πειθαρχική διαδικασία, το μέλος που έχει 
παραπεμφθεί αποκλείεται από κάθε εκδήλωση και τις εγκαταστάσεις του σωματείου. 

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέσα σε 
δύο (2) μήνες από τη αρχική συνεδρίασή του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι απόλυτα αιτιολογημένες και γράφονται στο ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών που τηρεί ο 
γραμματέας του Συμβουλίου. 

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι ανάλογες με το παράπτωμα του μέλους 
και είναι οι εξής: 

 Προφορική επίπληξη 

 Γραπτή επίπληξη 

 Προσωρινός αποκλεισμός από κάθε εκδήλωση και από τις εγκαταστάσεις του 

σωματείου 



 Διαγραφή 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην αμέσως 
προσεχή Γενική Συνέλευση του σωματείου με αίτησή του που προκαταθέτει στον 
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου το αργότερο ένα (1) μήνα από την 
έκδοση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τη γνωστοποίησή του προς το 
ενδιαφερόμενο μέλος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΘΡΟ 26 

Σε κάθε Γενική Συνέλευση που εκλέγεται Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγεται 
ταυτόχρονα και εξελεγκτική επιτροπή από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών. 

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των βιβλίων του σωματείου 
και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση ή σε κάθε Συνέλευση κατά την οποία τίθεται 
θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Απολογισμού, την έκθεσή της για την 
οικονομική κατάσταση του σωματείου και τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ 27 
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, 

είναι τριμελής και υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. 
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει ένα από τα μέλη της σαν Πρόεδρο και μετά το 

τέλος των αρχαιρεσιών συντάσσει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει αυτούς που 
εκλέχθηκαν, καθώς και τους αναπληρωματικούς τους και το οποίο πρακτικό το παραδίδει 
στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 28 
Πόροι του σωματείου είναι: 

1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι συνδρομές των μελών, καθώς επίσης και 

κάθε ποσό που προσφέρεται από τα μέλη. 

2. Οι πρόσοδοι από την παρουσία των μελών του σωματείου. 

3. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του σωματείου. 

4. Έσοδα από εκδηλώσεις, γιορτές, αγώνες του σωματείου. 

5. Έσοδα από χορηγήσεις και διαφημίσεις. 

6. Επιχορηγήσεις κρατικές, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

7. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων που γίνονται 

δεκτές όπως ορίζει ο νόμος. 

ΑΡΘΡΟ 29 
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την 

εκκαθάριση, περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση 
αθλητικών σκοπών, όπως ο νόμος ορίζει.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 30 
Το σωματείο έχει σφραγίδα που γράφει περιφερειακά τις λέξεις «Αυτοκινητιστικός 

Όμιλος Θεσσαλονίκης», αναφέρει το έτος ίδρυσης του σωματείου (1969) και σε ιδιαίτερο 
διασχηματισμό εμφανίζει την ελληνική σημαία καθώς και την καρό σημαία τερματισμού των 



αγώνων με ένα ελλειπτικό τρίγωνο.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 31 

Το σωματείο αποδέχεται και καθιστά αρμόδιο ως διοικητικό όργανο για την επίλυση 
κάθε αθλητικής και αγωνιστικής διαφοράς μόνον τα Όργανα και τις Επιτροπές που 
προβλέπονται από το νόμο και τους οικείους κανονισμούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 32 
Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση και 

μόνον, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων απαρτίας και πλειοψηφίας που 
ορίζει ο νόμος. 

 
ΑΡΘΡΟ 33 

Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από δύο (2) διαδοχικές γενικές συνελεύσεις 
που πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και στις οποίες είναι 
υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς 
ενημερωμένων μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
παρόντων. 

ΑΡΘΡΟ 34 
Το καταστατικό αυτό περιέχει 34 άρθρα και κωδικοποιήθηκε, εγκρίθηκε σήμερα την 

12-01-2020 από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου και θα ισχύσει από την 
καταχώρισή του στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης         Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης 

    ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                          ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
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