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ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΙΤΛΟΣ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ
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Αρθρο 1°

^αθλητικό (εν ευρεία έννοια) Σωματείο υπό την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
^ίκΟ Σ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)», εδρεύον εν Αθήναις.
ς / του Ομίλου είναι η διάδοση και ανάπτυξη δια παντός νομίμου, θεμιτού και ηθικού
της Σωματικής αγωγής, η γυμναστική διαπαώαγώγκτη των αθλητών και η ηθική
[γωγη αυτής , για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Λρθρο 2°
Ο σ κ οπ ό ς του Ομίλου επιτυγχάνεται δια της κατασκευής και άλλων πλην των υπαρχουσών
εντός του ιδιοκτήτου γηπέδου αθλητικών εγκαταστάσεων, εντευκτηρίων, μέσω της
συγκροτήσεως και αναπτύξεως των Τμημάτων διαφόρων αθλημάτων, της τελέσης και
συμμετοχής σε αγώνες, της συνεργασίας μετά των επιδιωκόντων, παρομοίους σκοπούς
,Ν.Π ’[.Δ ., Ομίλων και Σωματείων, δια της οργανώσεως εκδρομών, εορτών και διαλέξεων, της
ιδρύσεω ς λέσχης, βιβλιοθήκης ως και της εκδόσεως ιδίας εφημερίδος και περιοδικού. Ο ι
α νω τέρω επιδιώξεις, ενδεικτικώς αναφερόμεναι, πραγματοποιούνται τηρουμένων των νόμων
του Κίράτους και των εντολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Αρθρο 3°
Ο Ό μ ιλ ο ς έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της λειτουργίας του διεπομένης υπό των
διατάξεω ν του παρόντος και της περί Σωματείων Νομοθεσίας. Επέμβαση ετέρου Σωματείου,
ανεξαρτήτω ς βαθμού, στην αυτονομία του
δεν γίνεται αποδεκτή, απορριπτομένη
υποχρεωτικώς και εκάστοτε υπό του ΔΣ τούτου.
Α παγορεύεται απολύτως κάθε παρέκκλιση
των ανωτέρω, άνευ τροποποιήσεως του
παρόντος.
Α παγορεύεται ανάμιξη του Ομίλου στην Πολιτική .
Αρθρο 4°
Το Σωματείο υφίσταται εφ ' όσον τα μέλη αυτού δεν μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι, ο ι
αθλη τές του περιορισθούν σε αριθμό κάτω των τριάκοντα.
Αρθρο 5°
Δια τη ν επίτευξη των σκοπών του Ομίλου ιδρύονται Γυμναστήρια ως και πάσης φύσεως
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Η ίδρυση ετέρων αγωνιστικών Τμημάτων, εκτός αυτών στο παρόν ρητώς αναφερομένων ή η
κατάργηση λειτουργούντων γίνεται με απόφαση του ΔΣ. και τροποποίησης του
Καταστατικού . Της
ρυθμίσεως αυτής ρητώς εξαιρούνται τα αγωνιστικά τμήματα
Ποδοσφαίρου, Στίβου, Καλαθοσφαιρίσεως, Κολυμβήσεως, για την κατάργηση των οποίων
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, λαμβανομένη δια πλειοψηφίας των
V* των παρόντων μελών και ακολουθεί τροποποίηση Καταστατικού ομοίω ς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ
Αρθρο 6°
Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί ο καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες
προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου , όχι όμως και οι
εν ενεργεία αθλητές, εξαιρούμενων μόνο των αθλητών στα αθλήματα που προβλέπονται από
την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.
Μπορούν όμως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και την αποχώρησή
τους από την ενεργό αθλητική δραστηριότητα να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου με
απόφαση της Γ.Σ.

Αρθρο 7°
I. Δεν μπορεί να εγγραφεί και να είναι μέλος του Ομίλου:
α) Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα
σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει
καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε
βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία
δεκαετία, είτε σε "ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους" είτε, ανεξάρτητα από το
ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία,
κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,
παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί
ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

■Ομοιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
αυώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Ο ποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις-του:άρθρου 130 του ν. 2725/1999
νόμ ου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία."

2. Δ ε ν επιτρέπεται να είναι μέλη ταυ Ομίλου πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν σας
απαγορευτικές διατάξεις των παραγράφων 2 , 3 , 4 , 5 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999.
3.Π ρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως
την ιδιότητα του μέλους, η έκπτωση του εκδίδεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον
ανωτέρω νόμο διαδικασία.
Αρθρο 8°
Ι.Η εγγραφή μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου προς αυτό, που πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) μελών του
σωματείου. Η σχετική πρόταση γίνεται εγγράφως και σε αυτήν πρέπει να βεβαιώνεται
υπευθαινως ότι ο προτεινόμενος έχει όλες τις απαιτούμενες από το Νόμο και το Καταστατικό
προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις αυτών .Έγκριση του ΔΣ
παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία αυτή, η έγκριση θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και για την εγγραφή
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη
απόφοιση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής. Κατά της αποφάσεως αυτής ως και της
παραλχίψεως εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος -έχει το δικαίωμα να
προσφύγει στο αρ μόδ ιο Δικαστήριο,- σύμφωνα :με το Νόμο.. -- - ·.
2. Δ εν απαιτείται η πρόταση τη ς:προηγούμενης παραγράφου_πμόκειμένου περί εγγραφής
αθλητώ ν του Ομίλου και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς
Α γώ νες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, πρώτη έως Τρίτη νίκη σε
Μ εσογειακούς και σε Βαλκανικούς Αγώνες ή πρώτη έως Τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους
Αγώνες.
3. Τα νέα μέλη του Ομίλου, μετά πάροδο ενός (I) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν
δικαίω μα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα αυτού.
4. Ο αριθμός των μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος.
5. Το δικαίωμα της εγγραφής και η μηνιαία εισφορά καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εκτφορές των μελών καταβάλλονταιεφάπαζ .^καταβλητέες εντός του έτους . Η παράλειψη
καταβολής τριών συνεχών ετήσιων δόσεων εισφοράς συνεπάγεται αυτομάτως την διαγραφή
του υπόχρεου και την απώλεια της ιδιότητάς του ως μέλους.
6. Δικαίωμα ψήφου αποκτούν τα μέλη τα οποία καταβάλλουν την εισφορά των ληγμένων
δόσεων.

Αρθρο 9°
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, τιμής ένεκεν από του ΔΣ ή από της ΓΣ όσοι προσέφεραν
προς το ν Όμιλο ή προς τον Αθλητισμό γενικώς, εξαιρετικές υλικές ή ηθικές υπηρεσίες.
Αυτοί απαλλάσσονται της εισφοράς, δεν μετέχουν των ΓΣ και στερούνται του δικαιώματος
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα,επίτιμα μέλη-έχουν, δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε όλες τις
εκδηλώσεις του Ομίλου,'στους οποίους $ινε;τατ/κάΐ δΜκ^ριμένη^Ojeotj:”.. - ·
Αρθρο 10°
Τα μέλη του Ομίλου μετέχουν στην δράση αυτού, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι και συμμετοχής στη Διοίκηση του Ομίλου, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 3 και 6

του άρθρου 8 του παρόντος και γενικότερα απολαμβάνουν όλων των εκ του πο
των εσωτερικών Κανονισμών του Ομίλου απορρεόντων δικαιωμάτων, υπέχ<
αντίστοιχες εξ αυτών υποχρεώσεις.
Αρθρο 11°
Η ιδιότητα του μέλους απόλλυται δια : α) της αποβολής, β) της παραιτήσεως, γ) τη
εκπτώσεως , δ) του θανάτου αυτού και ε) σε περίπτωση που στραφούν καταχρηστικώς
δικαστικά ενάντια στα συμφέροντα του Ομίλου ή συκοφαντικά δυσφημούν αυτό .
Μέλη απωλέσαντα την ιδιότητα των για όιονδήποτε λόγο πλην των προβλεπομένων στο
άρθρο 7 διαλαμβανόμενων τοιούτων, περίπτωση κατά την οποία έχουν εφαρμογή τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 , μπορούν να επανεγγραφούν , με αιτιολογημένη απόφαση του
οργάνου (ΔΣ ή ΓΣ) που έλαβε αυτή την απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΟΡΟΙ
Αρθρο 12°
I .Οι πόροι του Ομίλου είναι:
α. Τα δικαιώματα εκ της εγγραφής των μελών.
β. Οι εισφορές αυτών.
γ. Οι πάσης φύσεως εισπράξεις από της χρήση του γηπέδου καθώς και των λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων από τρίτους.
δ. Οι εισπράξεις από εισιτήρια αγώνων, εορτών, εκδρομών, κλπ.
ε. Οι τόκοι των καταθέσεων του Ομίλου.
στ. Ο ι πάσης φύσεως οικονομικές ενισ χύ σ εις,είτεεν ζωή, είτε αιτία θανάτου εκ μέρους
τρίτων.
ζ . Το αθλητικό 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 (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των
αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

η. Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικό ή νομικό
πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος
και των λοιπών διακριτικών
στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική
εκμετάλλευση.
θ. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι
παραπάνω
εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν. ή: -δεν εξυπηρετούνπλέο.ντις αγωνιστικές ανάγκες του
σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ιινάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή
απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες τού η η αλλαγή χρήσής. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αρθρο 13°
Παναθηναϊκός Α.Ο. διοικείται από εννιαμελές Συμβούλιο (ΔΣ), εκλεγμένο ανά διετία, η δε
τεία. τούτου λήγει το τρίτο .Jtemήμ8p^.·τe)U^{fl^^'^ΘHviQp^mOTqv::δJroτέpoυ έτους. Η
Εκλογή ΔΣ γίνεται από τ
θ
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μυστική ψηφοφορία και σχετικής πλειοψηφίας, του κλήρου άπόφάίνομένου σε 7τερίπτωση
οψηφία. Εάν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή νέου ΔΣ κατά τα οριζόμενα στο παρόν ,
„αθή κοντά τόιούτου ασκεί το υπάργόν. Μέλη του ΔΣ εκλιπόντα ή παραιτηθέντα ή εκπέσαντα
αντικαθίστανται από των κατά την αυτή ΓΣ εκλεγέντων τριών (3) αναπληρωματικών μελών
ΔΣ κ ατά σειρά επιτυχίας μελών. Μέλος του ΔΣ το οποίο απουσιάζει επί τέσσερις (4) συνεχείς
Συνεδριάσεις άνευ λόγου εκπίπτει του αξιώματος του μετά από απόφαση του ΔΣ.
Ε ά ν ο αριθμός των μελών εκάστου ΔΣ λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί
κάτω των 2/3 και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωτές, συγκαλείται τακτική ΓΣ προς
ανάδειξη νέας Διοικήσεως. Σε περίπτωση όπου το ΔΣ επιθυμεί να παραιτηθεί ή ήθελε κατά
ουονδ ήποτε τρόπον να αποχωρήσει πριν της λήξη της θητείας του, είναι υποχρεωμένο πλέον
να ορίσ ει εκλογές και μέχρι την εκλογή ή διορισμό και ανάληψης των καθηκόντων του νέου
Δ.Σ. , ως αυτό προκύψει,φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των μέχρι τότε υποχρεώσεων του
, μ έχρι την αντικατάσταση αυτού από νέο Δ.Σ. . Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Δ Σ . , ή όποιο
μέλος τον αντικαταστήσει , οφείλει να προβεί στις απαραίτητες εκτελεστικές διαχειριστικές
πράξεις ως αυτές αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου .
Τ α μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα, υπεύθυνα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους απέναντι στη Γ Σ . Δεν έχουν ευθύνη μόνο για τις αποφάσεις που
λαμβόινονται σε συνεδριάσεις, στις οποίες δεν πήραν μέρος ή μειοψήφησαν και εφόσον η
απουσία τους ή η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Είναι επίσης υπεύθυνα για την καλή διοίκηση του Σωματείου και δίνουν λόγο για τις πράξεις
τους στη Γ Σ

Αρθρο 14® ;Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη ΔΣ ή να εκπροσωπούν το Σωματείο οπουδήποτε πρόσωπα
που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999 και κάτω
υπό τ ις άνωθεν προϋποθέσεις.
Οι υπηρεσίες των μελών του ΔΣ είναι πάντοτε'άμισθοι και τιμητικοί. Μέλη της Διοικήσεως
του Ομίλου δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή εξηρτημένη εργασία ή συνάπτουν μετά
αυτού συμβάσεις συνεπαγομένες την λήψη για τη προσφορά πάσης φύσεως άλλων
υπηρεσιών ή αποβλέπουν εις την επίτευξη κέρδους μέσω της αναλήψεως έργου, προμήθειας
ή οιασδήποτε άλλης παροχής προς τον Όμιλο.
Επιφυλασσόμενων των περί εντολή διατάξεων του Α.Κ ως προς τις δαπάνες των μελών της
Διοικήσεως, καμία αποζημίωση για ημεραργία λόγω απασχολήσεως των στις υποθέσεις του
Ομίλου δικαιούνται, εκτός των εξόδων κινήσεως και διαμονής για μετακινήσεις κατ' εντολής
του Δ Σ στην ημεδαπή και τη αλλοδαπή προς διεκπεραίωση υποθέσεων του Ομίλου.
Αρθρο 15°
Εντός δεκαημέρου από της εκλογής του το ΔΣ συνέρχεται εις σώμα υπό την Προεδρία του
πλειονμηφίσαντος Συμβούλου και αναδεικνύει δια μυστικής ψηφοφορίας τους εξ αυτών
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρό, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Γενικό Αρχηγό , Έφορο Εγκαταστάσεων,
και τρ ία μέλη οι οποίοι απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή.
α. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο
διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με ουτό και για ένα (I) 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'εΐτε ως ομόρρυΘμοι εταίροι .είτε ως διαχειριστές
Ε.Π.Ε. ή Μέλη διοικητικού συμβουλίου'άνώνύμής εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η
σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (i) χρόνο μετά τη λήξη,
με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την· παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Εμποροι

αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίρο l διαχειριστές και Μέλη του διοι^ητ^
συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας,/
αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθ^~ΐί
αθλητικών ειδών,
τ ■ "νΗ!
β. δεν επιτρέπεται να είναι Μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής ε
αθλητικού
σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσ^
ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτ
προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς
τους, αλλό μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου
περιλαμβάνονται οτα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί τό πρακτορείο,
και
γ . 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 αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν
επιτρέπεται όμως να είναι Μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής
του σωματείου αυτού . Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές
και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ
και του αεραθλητισμού.

Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος
άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.
Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την
εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης . άπρακτης της ως άνω
προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον 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.
Αρθρο 16°
Η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί παντός θέματος τρεχούσης
φύσεως, σχετικά με των σοβαροτέρων από αύτών μελετά και εισηγείται προς το ΔΣ προς
λήψη αποφάσεων. Συνεδριάζει νομίμως, παρόντων τριών (3) εκ των μελών της, συνέρχεται
δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στο οποίο παρίσταται ο ίδιος ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του.
»Αρθρο 17°
Το ΔΣ επιμελείται και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο αφορά τους σκοπούς και τα
συμφέροντα του Ομίλου, με εξαίρεση όσων ανάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΣ.
Συνεδριάζει τακτικώς μηνιαίως , εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή
ζητήσουν τούτο εγγράφως τρείς (3) εκ των Συμβούλων.
Βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον
πέντε (5) μελών, οι αποφάσεις του
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταχωρούνται στα Πρακτικά.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση και δεύτερης
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το ΔΣ προβαίνει στην εκλογή των αντιπροσώπων ,του Ομίλου και των αναπληρωτών των
στις Ενώσεις, Συνδέσμους και Ομοσπονδίας,
οποfeq μετέχει, ^ός μέλος, οι οποίοι
μπορούν να είναι και μέλη του ΔΣ.
........ _..........
..
'
.....

Αρθρο 18°
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο, δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον κάθε δικαστικής,
φορολογικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και προσωπων, προΐσταται των συνεδριάσεων τοιΡ*

\ %v,
^
ΔΣΝςοα των ΓΣ, συνυπογράφει τα πρακτικά, τα πάσης φύσεως έγγραφα, τα εντάλματα
και επιμελείται γενικώς της εφαρμογής του Καταστατικού και των Εσωτερικών
* %Μ· <2iI ^ α ν ο ^ ί ρ μ ώ ν του Ομίλου. Εττίσης έχει το δικαίωμα ελέγχου σε ολόκληρο το προσωπικό του
f

'

Μ ^ ό ε δ ρ ο ς λαμβάνοντας ειδική εντολής του Δ.Σ. δύναται, σε περίπτωση δε κωλύματος
οποτέδηποτε ορίζουν ειδικές περιστάσεις , να ορίζει αντικαταστάτη του προς
■<Χ—^ ν ^ ^ ^ * φ ΐ μ έ ν ε ς ενέργειες και να του εκχωρεί τα δικαιώματα του προς αυτές και μόνο .
'
αντιπροσώπευση του Συλλόγου με άλλο τρόπο εκτός από τον παραπάνω απαγορεύεται.
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. >Αρθρο 19°
/„
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει, τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται καθ' όλη
την έκταση της εξουσίας αυτού.
Αρθρο 20°
Ο Γενικός Γραμματεύς, συντάσσει και υπογράφει τα Πρακτικά του ΔΣ ως και κάθε έγγραφο.
Επιμελείται της αλληλογραφίας, τηρεί το μητρώον μελών, αθλητών, προπονητών,
υπαλλήλων και φυλάσσει την σφραγίδα του Ομίλου. Προϊσταται διοικητικώς του
προσωπικού του Συλλόγου. Ως αναπληρωτής τούτου ορίζεται υπό του ΔΣ εις εκ των Μελών .
Αρθρο 21°
Ο Ταμ,ίας, αναλαμβάνει τις εισπράξεις και πληρωμές, συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα
αξιόγραφα και καταθέτει τα χρήματα σε Τράπεζα , στο όνομα του Σωματείου , ως αυτή
ορίζεται εκάστοτε από του ΔΣ. Στο όνομα του Ομίλου, εξαιρουμένου ορισμένου ποσού το
οποίο καθορίζει το ΔΣ αναλόγως των υφισταμένων αναγκών και το οποίο φυλάσσεται στο
Χρηματοκιβώτιο του Ομίλου.
Αρθρο 22°
Για τ η ν ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις του Ομίλου απαιτείται η ύπαρξη των
υπογραφών του Πρόεδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμία ή των νομίμων αναπληρωτών
αυτών.
Αρθρο 23°
Ο ΓεΛοκός Αρχηγός επιμελείται της αθλητικής αγωνιστικής και εκδρομικής κινήσης του
Ο μίλου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού
αθλήσεω ς τούτου, προϊσταται των Προπονητών, διοικητικώς και των αρχηγών τω ν
Τμημάτων του Συλλόγου, παρακολουθεί τις προπονήσεις, τις επιδόσεις και την συμπεριφορά
των αθλητών, ρυθμίζει τη διάθεσης του γηπέδου μετά από συνεννόηση με τον έφορο και
φροντίζει για την συχνή και βάσει των κείμενων διατάξεων ιατρική εξέταση των αθλητών.
Τηρεί χα βιβλία αγώνων και αποτελεσμάτων, καθώς και το βιβλίο υγείας των αθλητών. Μ ετά
από πρόταση του Γενικού Αρχηγού ορίζονται υπό του ΔΣ οι
αρχηγοί των αθλητικών
Τμημάτων και η αρμοδιότητα αυτών.

Αρθρο 24°
'—
Ο Εφορος Εγκαταστάσεων εποπτεύει τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και της
κινητής περιουσίας του Ομίλου, επιμελείται της βιβλιοθήκης και της λέαχης και τηρεί
ημερολόγιο σχετικά με αυτές και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Σωματείου . Τηρεί βιβλίο
αποθήκης αθλητικού υλικού και είναι υπεύθυνος διαχειριστικούς για το υλικό τούτο.
Προϊσταται του υπαλληλικού προσωπικού του γηπέδου.
Αρθρο 25°
Το ΔΣ δύναται εν περιπτώσει παραβάσεων να λαμβάνει κατά των παραβατών τα κάτωθι
ποινές:
α) Εις τα μέλη του Ομίλου:

I .Της εγγράφου παρατηρήσεως
2.Της αυστηρής εγγράφου επιπλήξεως.
3.
Της οριστικής διαγραφής εκ των μητρώων των μελών του Ομίλου, υποκείμενης
έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως.
β) Εις τους αθλητές:
I .Της εγγράφου παρατηρήσεως
2.Της αυστηρής επιπλήξεως
3.Της απαγορεύσεως συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρις ενός
έτους.
4.Της οριστικής διαγραφής από τα οικεία μητρώα.
Ουδείς εκ των ανωτέρω δύναται να τιμωρηθεί άνευ προηγουμένης απολογίας,
γ) Στο υπαλληλικό προσωπικό:
Τας υπό των σχετικών διατάξεων των κειμένων νόμων τα οποία προβλέπουν αυτά.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο για ζημιές που του
προκάλεσαν , έστω από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν οποτεδήποτε από
τη Γ.Σ. με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και
μόνο αν ο αριθμός των παρόντων μελών αντιπροσωπεύει τα 3/5 του συνόλου των
εγγεγραμμένων και ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 26°
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ομίλου και αποφασίζει ως
κυρίαρχο σώμα για κάθε υπόθεση αυτού μη υπαγόμενης στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Η ΓΣ συνέρχεται τακτικώς μεν δύο φορές κατά περίοδο, εκτάκτως δε όσες φορές τη
προσκαλέσει το ΔΣ ή το 1/5 των τακτικών μελών του Ομίλου εγγράφως, εντός 15 ημερών
από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Η κατά μήνα Ιούνιο εκάστου δευτέρου έτους
τακτική συνερχόμενη ΓΣ επιλαμβάνεται της λογοδοσίας του ΔΣ, της εκθέσεως της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και της ,κγχρίοεως του απολογισμού της ληζάσης περιόδου.
Προβαίνει δε στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελώντου ΔΣ (εκλεγομένης
προς τούτο 3μελούς και 2 αναπληρωματικών μελών Εφορευτικής Επιτροπής). Τρεις μήνες
μετά την άνω ΓΣ συνέρχεται νέα τοιαύτη τακτική ΓΣ, η οποία εγκρίνει τον υπό του ΔΣ
καταρτισθέντα προϋπολογισμό συμφώνα με το'άρθρο 51 του Νόμου 2725/1999 .

Αρθρο 27°
Δεκαπέντε ημέρες πριν της ΓΣ αποστέλλεται προς τα μέλη μέσω ηλεκτρονικού τύπου (email) και δημοσίευσης αυτής σε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας περί του
τόπου, χρόνου αυτής και των θεμάτων. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονιαι κατ' απόλυτον
πλειοψηφία των παοόντίον μελών και δια ψηφοφορίας. Απόφαση επί θέματος μή
αναγραφομένου στη σχετική πρόσκληση είναι άκυρος. Απαρτία υφίσταται παρισταμένου του
Vi των όλων ψήφων. Μη επιτευχθείσης απαρτίας η ΓΣ συνέρχεται χωρίς πρόσκληση μετά τη
πάροδό οκταήμερου κατά την οποία
λογίζεται εν απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού
παρισταμένων. Προς λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή διαλύσεως
του σωματείου, απαιτείται 17^,
(τουλάχιστον των % των παρόντων και φανερά
ονομαστική ψηφοφορία.
Η Γ.Σ. ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Ομίλου.
Η Γ.Σ. δύναται να εγκρίνει τη συγχώνευση τμημάτων άλλων Σωματείων με το Σωματείο ,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2725/1999 σε συνάρτηση με την
Υ .Α .24731/1999 .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρθρο 28°

ι

)

έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως από τα μέλη του Δ.Σ. διεξάγεται κατ' έτος υπό της
εγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) .
' λ η ταύτης δεν μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ ή να έχουν συγγενική σχέση προς ταύτα
ι τρίτου βαθμού συγγενείας. Πρόεδρος της Ε.Ε ορίζεται ο λαβών τις περισσότερες
φους. Αυτός μετά των άλλων μελών προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει
εγγράφω ς εκθέσεις προς την ΓΣ. Η ύπαρξη και δράση της Ε.Ε δεν αποκλείει την διενέργεια
ελέγχου της διαχειρίσεως του Ομίλου από Ορκωτούς Λογιστές η από άλλο όργανο
εντεταλμένο προς τούτο από της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Π ρόεδρος της Ε.Ε ορίζεται ο λαβών τις περισσότερες ψήφους , σε περίπτωση ισοψηφίας δε
ο από κλήρωση ευνοηθείς. Η θητεία της είναι διετής, οι αποφάσεις της λαμβάνονται κ ατ'
απόλυτη πλειοψηφία. Ευρίσκεται σε απαρτία παρισταμενων τουλάχιστον δύο εκ των
τακτικώ ν μελών της.
Αρθρο 29°
Ο Ό μ ιλ ο ς τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
α. Μ ητρώου μελών
β. Προικτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνελεύσεως
γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Εσόδων-Εξόδων
ε. Περιουσιακών Στοιχείων
στ. Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομενων εγγράφων
Τα παραπάνω βιβλία πριν από την χρήση τους θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο
εξουσιοδοτημένο όργανο.
Αρθρο 30°
Π σφραγίδα του Ομίλου είναι στρογγυλή και φέρει εσωτερικά τον τίτλο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΘΛί (ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, παράσταση του τριφυλλιού και το.έτος ιδρύσέως 1908. Η σημαία
και το λάβαρο φέρουν τα άνωθεν σε πράσινο φόντο.
- .

Αρθρο 3 Γ
Ο Ο μιλος διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζεται τούτο από το νόμο.
Διαλυομένου του σωματείου κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία τούτου περιέρχεται κατά
κυριότητα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να χρησιμοποιηθεί προς παρεμφερή
σκοπό.

Αρθρο 32°
Δια τη ν εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου συντάσσεται από το ΔΣ Εσωτερικός Κανονισμός
λειτουργίας αυτού, και προσλαμβάνεται για αυτό τον λόγο το αναγκαίο προσωπικό.
Η Οικονομική Επιτροπή είναι τριμελής ( 3 ), εκ των οποίων ένα μέλος του Δ.Σ.
Ο Π ρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε) εισηγείται τα μέτρα της οικονομικής ευεξίας
και διαχειριστικής ευταξίας του Ομίλου, επιμελείται της συντάξης και εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, καταρτίζει τον Γεν. Απολογισμό αλλά και τον ειδικό που αφορά την
διαχείριση των κρατικών επιχορηγήσεων, συνυπογράφει επί των ενταλμάτων πληρωμών, ως
και επί των πάσης φύσεως εκδιδομενων εντύπων υπό
του Λογιστηρίου, υποδεικνύει στο ΔΣ τα μέλη της υπΓ αυτόν Επιτροπής, εποπτεύει της
διαθέσης των εισιτηρίων μετά των σχετικών δικαιολογητικών καί διορίζει την υπηρεσία των
αγώνων, συνεργαζόμενος προς τούτο μετά του Εφόρου και γενικότερα προϊσταται των
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου.

Αρθρςι 33°

Το παρόν Καταστατικό του εν Αθήναις εδρεύοντος και ανεγνωρισμένου Σωματείου
αριθμόν 1150 υπό την επωνυμία « ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΑΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ», ως
τροποποιηθέν εκυρώθη δια των υπ' αριθμ. 272/1924, 227/1925, 4463/1925,
9354/1939, 1144/1969 και 2990/1976 αποφάσεων εναρμονίζεται ήδη συμφώνως προς ΐοίς- ~ .
διατάξεις του Ν. 2725/1999.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν. Καταστατικό , ρυθμίζεται και διέπεται από την
ισχύουσα ϊτερί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού
Κ ώ δικα, οι οποίες είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών του Καταστατικού .
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