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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Πανιώνιος Γυμναστικός 

Σύλλογος Σμύρνης» 

ΣΜΥΡΝΗ 1890 – ΑΘΗΝΑ 1922 – Ν. ΣΜΥΡΝΗ 1940 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 

 

1.  Το φίλαθλο σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ιδρύθηκε στην Σμύρνη τον Σεπτέμβριο του 1890. 

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή το Σωματείο μετέφερε την έδρα του στην 

ελεύθερη πατρίδα όπου συνεχίζει το έργο του. 

2.  Η 12η Νοεμβρίου 1922 ανοίγει την δεύτερη Συλλογική περίοδο με 

έδρα την Αθήνα. Αφ’ ότου δε ο Σύλλογος απέκτησε το δικό του Γυμναστήριο 

στη Νέα Σμύρνη, στις 13-9-1940, έδρα του είναι η Νέα Σμύρνη, διέπεται δε 

από τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και το Ν. 

2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τελευταίο το Ν. 4726/2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

1.  Σκοπός του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης είναι η 

δημιουργία ισχυρών και ευγενών χαρακτήρων, χρήσιμων στην οικογένεια, την 

κοινωνία και την πατρίδα μέσω γυμναστικών ασκήσεων και αγωνιστικών 

διαγωνισμών σε συνδυασμό με εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος. 

2. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται:  
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α) Με την ίδρυση και συντήρηση των απαιτούμενων για κάθε άθλημα 

γυμναστηρίων, ασκητηρίων, εντευκτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

β) Με την σύσταση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων. 

γ) Με την τακτική φοίτηση στα γυμναστήρια του Συλλόγου και άσκηση σε όλα 

τα είδη και συστήματα αθλήσεως και γυμναστικής των αθλητών του, υπό την 

άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικών προπονητών και καθηγητών 

φυσικής αγωγής και των βοηθών αυτών, με απώτερο σκοπό την συστηματική 

βελτίωση των δυνατοτήτων των αθλητών και την ενίσχυσή τους για να 

συμμετέχουν σε αγώνες, εκπροσωπώντας τον Ελληνικό αθλητισμό στα 

Ελληνικά αλλά και στα Διεθνή στάδια. 

δ) Με την διάδοση και προαγωγή των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που 

καλλιεργεί ο Σύλλογος και την ενίσχυση κάθε προσπάθειας που τείνει στην 

ανύψωση του επιπέδου των αθλημάτων. 

ε) Με την συμμετοχή του Συλλόγου σε Αθλητικούς και άλλους αγώνες που 

οργανώνονται από τα προϊστάμενά του Σωματεία (Σύνδεσμοι, Υπερκείμενες 

Ενώσεις, Ομοσπονδίες) ή μεταξύ συλλόγων καθώς και σε Διεθνείς αγώνες 

εντός και εκτός της Ελλάδας. 

Στ) Με την οργάνωση και τέλεση αθλητικών ημερίδων, στις οποίες, ύστερα 

από απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν και άλλα σωματεία που 

επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με τον Σύλλογο σκοπούς. 

ζ) Με την τέλεση από τον σύλλογο των Πανιώνιων αγώνων και συναφών 

εκδηλώσεων. 

η) Με την ίδρυση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, την οργάνωση διαλέξεων, 

εορτών και εκδρομών, συναυλιών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, την έκδοση 

αθλητικού δελτίου, περιοδικού, εφημερίδας, ηλεκτρονικό, μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης και κάθε άλλο μέσο που κρίνεται πρόσφορο για την 

αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 

θ) Με την ανάπτυξη αγαθών σχέσεων και συνεργασία με άλλους συλλόγους 

που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. 
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3. Ο Σύλλογος έχει περιοριστικά τον ως άνω σκοπό. Απαγορεύεται ρητά 

κάθε απόκλιση από αυτό τον σκοπό, και ιδιαίτερα η ανάμειξη του συλλόγου 

σε ζητήματα πολιτικών κομμάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

1. Ο Σύλλογος διατηρεί σήμερα σε λειτουργία τα παρακάτω Ερασιτεχνικά 

τμήματα: 

α)  Στίβου 

β)  Ποδοσφαίρου 

γ)  Καλαθοσφαίρισης 

δ)  Πετοσφαίρισης 

ε)  Χειροσφαίρισης 

Στ) Κολύμβησης 

ζ) Υδατοσφαίρισης 

η) Ενόργανης Γυμναστικής 

θ) Ζατρικίου (σκάκι) 

ι) Τζούντο 

ια) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

ιβ) Ράγκμπι 

ιγ) Πετάνγκ  

ιδ) Γυμναστράδα-Γυμναστική για όλους 

ιε) Πυγμαχία 

ιστ) Ποδόσφαιρο εσωτερικού χώρου (σάλας) 

Ως Σύλλογος με μακρά παράδοση στον αθλητισμό και ευρύτατη απήχηση 

στους φιλάθλους και στους αθλητές έχει ως επιδίωξη την ανάπτυξη όσο το 

δυνατόν περισσότερων αθλημάτων, προς όφελος της νέας γενιάς. Για το λόγο 
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αυτόν, με απλή απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, μπορεί να ιδρύσει 

οποιοδήποτε Ολυμπιακό ή άλλο άθλημα. 

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των μελών του, μπορεί 

να εγκρίνει την ίδρυση και κάθε άλλου τμήματος, όταν κρίνεται ότι πρέπει να 

καλλιεργηθεί και άλλη φίλαθλη ή γυμναστική δραστηριότητα. Ειδική μνεία 

γίνεται για τη δυνατότητα ίδρυση αθλητικών τμημάτων για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, στο πλαίσιο του πάγιου κοινωνικού ενδιαφέροντος και της 

ευαισθησίας που διαπνέει το Σύλλογο. 

3. Το αθλητικό γυμναστικό Τμήμα Στίβου, το Ποδοσφαιρικό Τμήμα 

(Ερασιτεχνών) και το Τμήμα Καλαθοσφαιρίσεως (Ερασιτεχνών) αποτελούν 

παράδοση για τον Σύλλογο και κυριότερη βάση του σκοπού του. 

Ο Σύλλογος μπορεί να καταργήσει ή να θέσει προσωρινά σε αδράνεια ένα 

τμήμα έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των ανωτέρω 

τριών. Στην περίπτωση αυτή που είναι αναγκαία η κατάργηση ενός των 

ανωτέρω τμημάτων, αυτό αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης διάλυσης του Συλλόγου, 

η οποία συντελείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 

Α) Τακτικά Μέλη: Για να αποτελέσει φίλαθλος μέλος του Πανιώνιου 

Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω 

προϋποθέσεις, άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν. 4726/2020: 

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων 

διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή 

αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να 

αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων 
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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 ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική 

απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς 

και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της 

ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη 

πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του N. 2725/1999 ή για 

χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, 

υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 

δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, 

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

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί 

ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 

 γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις 

παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και 

της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν 

οι στερήσεις αυτές. 

 δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του N. 2725/1999 

και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

 2. Τα κωλύματα της περ. β` της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για 

τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση 

καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε 

μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού 
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Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, 

δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του 

παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 

περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις 

αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή 

οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης 

της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη 

χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον 

Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής 

ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από 

εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για 

την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, 

απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί. 

 3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων 

συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου 

άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί 

τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία 

προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού 

σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να 

μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε 

καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως 

αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς 

ολυμπιακούς αγώνες. 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 οποιονδήποτε τρόπο, 

συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην 
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οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, 

παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο 

(2) μηνών από την κατάθεση. 

 4. Οι 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, ούτε να είναι αντιπρόσωποί 

του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου 

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

σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της 

τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους 

κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

 5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον 

έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. 

Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την 

οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. 

 6. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του 

μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του 

παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του 

θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της 

αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων 

αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να 

εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 

άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα 

αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν 

συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση 

του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του 
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ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, 

εφόσον είναι ενήλικες. 

 7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του 

σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με 

αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι 

συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση 

έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο 

χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για 

έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την 

παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να 

είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού 

σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή 

ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, 

έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών 

και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, 

οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας 

και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των 

εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους 

μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν 

επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής 

αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες 

ενώσεις ή ομοσπονδίες. 

 8. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., 

μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται 

παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή 
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αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται 

παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που 

συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, 

μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για 

τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης 

απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή 

εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του 

άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους 

διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, 

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

κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή 

εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το 

οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, 

αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του 

προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού 

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

οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, 

όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής 

ιδιότητες: 

 (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων 

προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 

4002/2011 (Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, 

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

στην οποία οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη 

διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την 

επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών 

απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του 
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στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας 

περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που 

είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού 

μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό 

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

δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 

είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου 

και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις 

μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο 

εδάφιο. 

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

νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή 

εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, 

απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες 

μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α`, 

που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`. 

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

Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α` και 

 (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει 

μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`, 

 9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του 

παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. 

 β) 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 του 

κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η 
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πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), 

όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω 

προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του 

μέλους του 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.» 

Β) Επίτιμοι Πρόεδροι και Επίτιμα Μέλη: 1) Επίτιμα μέλη ονομάζει ο 

Σύλλογος, τιμής ένεκεν, αυτούς που χωρίς να είναι μέλη του Πανιώνιου Γ.Σ.Σ., 

προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες για την εν γένει προαγωγή του 

αθλητισμού ή του Συλλόγου. Η πρόταση για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους 

υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του 

συλλόγου, η δε αποδοχή της προτάσεως πρέπει να τύχει της πλειοψηφίας 

των ¾ του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. Επίτιμο μέλος μπορεί να 

ανακηρυχθεί και εν ενεργεία μέλος του Πανιώνιου Γ.Σ.Σ. ως επιβράβευση της 

προσφοράς του στον σύλλογο. 2) Επίτιμοι Πρόεδροι: Υπό τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις μπορεί μέλος που έχει διατελέσει πρόεδρος του Πανιωνίου 

Γ.Σ.Σ. να ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος. 

 

Δικαιώματα επίτιμων Μελών και Προέδρων:  

1) Οι επίτιμοι πρόεδροι: απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής, διατηρούν 

όμως όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους.  

2) Τα επίτιμα μέλη: Απαλλασσόμενα της ετήσιας συνδρομής,  μετέχουν στις 

εργασίες των Γ.Σ. με δικαίωμα γνώμης, η παρουσία τους δεν λαμβάνεται 

υπόψη κατά τις ψηφοφορίες ή όταν πρόκειται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι 

απαρτίας κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, στερούνται του δικαιώματος ψήφου 

και συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.   

 

ΑΡΘΡΟ 4α 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 
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Για να εγγραφεί κάποιος τακτικό μέλος πρέπει: 

Να υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, συνοδευόμενη από την 

έγγραφη πρόταση δύο τακτικών μελών, στην οποία μεταξύ άλλων να δηλώνει 

ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του παρόντος 

καταστατικού ή σχετικών νόμων και διατάξεων. Σε περίπτωση που η 

κατατεθείσα δήλωση είναι αναληθής, το μέλος διαγράφεται άνευ άλλου τινός, 

με απόφαση του Δ.Σ. 

Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 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 πρώτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης. Για την 

εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής αυτής πράξης 

το νέο μέλος έχει την υποχρέωση να καταβάλει το υπόλοιπο της ετήσιας 

συνδρομής, συμπεριλαμβανομένου του μήνα εκδόσεως της πράξης, 

προκειμένου να είναι ταμειακώς τακτοποιημένο για το υπόλοιπο του έτους. 

Γίνεται μνεία ότι για τον ανωτέρω υπολογισμό το έτος χωρίζεται σε δύο 

εξάμηνα (Ιανουάριος έως και Ιούνιος, Ιούλιος έως και Δεκέμβριος) και δεν 

γίνεται σε καμία περίπτωση μηνιαία αναγωγή. Αυτό ισχύει για όλες τις 

συνδρομές.  

Το 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 προβλεπόμενη διαδικασία είτε για αναγνώριση του 

δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε 

δήλωση βούλησης. 
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ΑΡΘΡΟ 4β 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα 

του Συλλόγου ένα πλήρες έτος από την εγγραφή τους. Ως χρόνος εγγραφής 

νοείται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 4α. 

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και 

έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη συζήτηση κάθε θέματος, να κάνουν 

προτάσεις και να ψηφίζουν. Τα επίτιμα μέλη και Πρόεδροι μετέχουν υπό τις 

προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού. Η παρουσία τακτικού ή επίτιμου 

μέλους στη συνέλευση δια πληρεξουσίου απαγορεύεται. Ρητά απαγορεύεται η 

επιστολική ψήφος ή δι’ αντιπροσώπου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

δύναται να επιτραπεί ψήφος με ηλεκτρονικά μέσα. 

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, όπως και τα επίτιμα, έχουν δικαίωμα να 

χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανιωνίου σε προγράμματα 

άθλησης που δημιουργεί ο σύλλογος για το κοινό. Σε αυτά τα προγράμματα 

τα μέλη του Πανιωνίου συμμετέχουν κατά προτεραιότητα, δικαιούμενα 

έκπτωσης που καθορίζει κάθε φορά το κάθε τμήμα. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά καθορίζεται από το τμήμα που τα 

οργανώνει και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση του συλλόγου να 

καλύψει της ανάγκες άθλησης όλων των ως άνω μελών του. 

 Ο αριθμός των τακτικών μελών του Συλλόγου είναι απεριόριστος. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Το τακτικό μέλος οφείλει: Να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Καταστατικού. 

2. Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

3.  Να είναι συνεπές στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο. Τα 

τακτικά μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν στο Ταμείο του ετήσια συνδρομή 
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που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία 3/5. Η ετήσια συνδρομή 

αφορά στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. Καταβάλλεται δε το πολύ έως 10 Νοεμβρίου κάθε έτους, με ποινή 

απαγόρευσης συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές, Καταστατικές ή 

Έκτακτες). Κατ’ εξαίρεση για τις πρώτες εκλογές που θα διενεργηθούν με το 

παρόν καταστατικό, η συνδρομή θα μπορεί να εξοφληθεί μέχρι και δύο ημέρες 

πριν τη διεξαγωγή των πρώτων αυτών εκλογών. 

4.  Να μετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου. 

5.  Να λαμβάνει μέρος στις αθλητικές και στις λοιπές εκδηλώσεις. 

6.  Να καταβάλει κάθε προσπάθεια με την οποία είναι δυνατή η εξυπηρέτηση 

και προαγωγή των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4γ  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 

1. Η ιδιότητα του μέλους  χάνεται με την αποχώρηση ή την διαγραφή. 

2. Η αποχώρηση από τον Σύλλογο είναι ελεύθερη για κάθε μέλος. 

Πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ., τρεις τουλάχιστον μήνες 

πριν να λήξει το οικονομικό έτος και λαμβάνεται υπόψη από την αρχή του 

επόμενου της υποβολής της δήλωσης οικονομικού έτους. 

3. Μέλος το οποίο καθυστερεί να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για 

τέσσερα έτη, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει αποχωρήσει από τον Σύλλογο με 

την θέλησή του. Το μέλος αυτό ενημερώνεται για τον κίνδυνο διαγραφής του 

με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Η ενημέρωση του μητρώου 

μελών του Συλλόγου και στις δύο ως άνω περιπτώσεις (αποχώρηση ή 

διαγραφή) επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. και ολοκληρώνεται με την 

έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η οποία 

κοινοποιείται στον αποχωρήσαντα με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα με 

συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Τα μέλη που αποχώρησαν ή 
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διαγράφηκαν για τους ως άνω λόγους μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα 

του τακτικού μέλους κατά τους όρους του άρθρου 4α, δηλαδή υπό τις 

προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε νέο μέλος του Συλλόγου. Η νέα εγγραφή 

αποκλείεται, σε περίπτωση διαγραφής λόγω οφειλών-συνδρομών προς το 

Σύλλογο, εκτός εάν αυτές εξοφληθούν πλήρως. 

 

ΑΡΘΡΟ 4δ  

ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Διαγράφονται από τον Σύλλογο τα μέλη που: 

1. Έπαυσαν να συγκεντρώνουν τα προσόντα του τακτικού μέλους, όπως αυτά 

ορίζονται στο νόμο και στο παρόν καταστατικό. 

2. Επιδεικνύουν ιδιαιτέρως αναξιοπρεπή συμπεριφορά ή διαγωγή που δεν 

συμβιβάζεται με την ιδιότητα μέλους του Πανιώνιου Γυμναστικού Συλλόγου. 

3. Παραβιάζουν συστηματικά τους όρους του παρόντος καταστατικού όπως 

και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. 

4. Αποδεδειγμένα έχουν βλάψει τα συμφέροντα του Πανιώνιου Γ.Σ.Σ. με 

πράξεις ή κατόπιν βαριάς αμέλειάς τους. 

Η διαγραφή για τους υπό στοιχεία 2, 3 και 4 λόγους γίνεται με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου η οποία πρέπει να 

επικυρωθεί από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. 

Μέλος που διαγράφηκε λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, δεν 

μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή, εφόσον δεν περάσουν τρία (3) έτη από 

την ημέρα οριστικής διαγραφής, ήτοι από την επικύρωση της διαγραφής με 

απόφαση της Γ.Σ. του και αφού προηγουμένως έχει υποβάλει ενώπιον του 

Δ.Σ. έγγραφο με το οποίο ζητά συγγνώμη για την συμπεριφορά του. Για την 

εγγραφή του ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 4α, δηλαδή εγγράφεται 

ως μέλος υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε νέο μέλος του 

Συλλόγου. Εφόσον το διαγραφέν λόγω πειθαρχικού παραπτώματος μέλος 
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μπορεί να προσκομίσει νέα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την αθωότητά 

του, μπορεί να τα υποβάλει με έγγραφο υπόμνημα που κατατίθεται στη 

γραμματεία του Πανιωνίου. Η απόφαση για την επανεγγραφή του κρίνεται 

στην αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. Το μέλος που θα αποκατασταθεί από την 

Γ.Σ. ανακτά από την ημέρα έκδοσης της απόφασης της Γ.Σ. τα πλήρη 

δικαιώματα τακτικού μέλους. 

Τα μέλη που τελούν υπό διαγραφή από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου και μέχρι την επικύρωση της 

διαγραφής τους από την Γ.Σ., τελούν υπό αναστολή της ιδιότητας του μέλους 

του Πανιώνιου Γ.Σ.Σ, συνεπώς δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Έχουν όμως το δικαίωμα να παρουσιαστούν ενώπιον της Γ.Σ. και να 

αναπτύξουν τους ισχυρισμούς περί της αθωότητάς τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 ε 

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου κάθε χρόνου πρέπει να 

ολοκληρώνεται η εκκαθάριση μητρώου του Συλλόγου. Η εκκαθάριση γίνεται 

με επιμέλεια της γραμματείας, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου Διοικητικών 

και του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου. Τα υπό διαγραφή μέλη (όσα 

στερούνται τις προϋποθέσεις μέλους ή όσοι δεν έχουν καταβάλει συνδρομές 

επί τέσσερα έτη) ειδοποιούνται από τη γραμματεία του Πανιώνιου Γ.Σ..Σ 

εγγράφως για τον κίνδυνο διαγραφής τους, το αργότερο μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Η απόφαση περί της διαγραφής λαμβάνεται 

από το Δ.Σ. Η μη διεξαγωγή εκκαθάρισης μελών κατά τις συγκεκριμένες 

προθεσμίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου Διοικητικού και του Γενικού Γραμματέα, το οποίο μπορεί να 

επιφέρει μέχρι και την ποινή της αυστηρής επίπληξης με ανακοίνωση. 
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Αντίστοιχα, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα των ίδιων μελών του Δ.Σ. η 

επιλεκτική εκκαθάριση του μητρώου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Οι πόροι του συλλόγου είναι: 

 α) Τα ποσά που προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του 

Συλλόγου και τα οποία καθορίζονται από απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία 

3/5. 

 β) Κάθε επιχορήγηση προς το Σύλλογο από Κρατική, Δημοτική ή άλλη Αρχή 

ή Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο και κάθε έκτακτη εισφορά ή δωρεά/χορηγία 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό τις προϋποθέσεις που 

θέτει ο νόμος. 

  γ) Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τους αγώνες. 

 δ) Κάθε είδους πρόσοδος του Συλλόγου που προκύπτει από την 

εκμετάλλευση του Γυμναστηρίου και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από 

νόμιμη αιτία. 

Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για 

λογαριασμό του, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, με 

πλειοψηφία των ¾ των ταμειακώς ενήμερων μελών, και όπως ο νόμος ορίζει. 

Τα κεφάλαια του Συλλόγου διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του 

και μόνο αφού προηγηθεί έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που 

καταχωρείται στα πρακτικά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

Τα τακτικά όργανα του Συλλόγου είναι: 
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α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 

δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: 

1. Την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συλλόγου αποτελούν μόνο τα ταμειακώς 

ενήμερα μέλη καθώς και τα επίτιμα με τους όρους του παρόντος. Για να είναι 

ένα τακτικό μέλος ταμειακώς ενήμερο θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις 

υποχρεώσεις του το αργότερο έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, άλλως 

αποκλείεται από τη συμμετοχή του σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει για κάθε άλλη 

Γενική Συνέλευση, Έκτακτη ή Καταστατική. 

2. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του 

Συλλόγου. Στην αποκλειστική της αρμοδιότητα υπάγονται: α) Όσες υποθέσεις 

ορίζονται ρητά στο παρόν καταστατικό, β) Η ανάδειξη των λοιπών οργάνων 

του Συλλόγου, γ) Η εποπτεία των ενεργειών και αποφάσεων οργάνων της 

διοίκησης του συλλόγου, δ) Όλες οι υποθέσεις που δεν παραχωρούνται με 

ρητή διάταξη του νόμου και του παρόντος καταστατικού σε άλλο όργανο του 

συλλόγου. 

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται έπειτα από πρόσκληση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και 

Καταστατικές. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναγράφει το οίκημα, 

την ώρα της Συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, 

γνωστοποιείται δε δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα 

που ορίστηκε για την Συνέλευση, χωρίς να προσμετράται, και στις δύο 

ανωτέρω περιπτώσεις, ούτε η ημέρα της ανακοίνωσης της σύγκλησης της 

Γενικής Συνέλευσης ούτε η ημέρα διεξαγωγής της.  

4. 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 
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δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή 

του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου 

πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των 

γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω 

τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και 

τον 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. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα 

να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών 

από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των 

αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) 

πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της 

γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις 

γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο 

τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται 

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

5. 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. 

6. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται εντός του Δεκεμβρίου 

εκάστου έτους λαμβάνει χώρα: 

 α) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων αυτού.                                    



20 
 

 β) Ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 γ) Έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσεως που έληξε. 

 δ) Ψήφιση του προϋπολογισμού της νέας χρήσεως. 

 ε) Συζήτηση και απόφαση και επί άλλων θεμάτων, εφ’ όσον αυτά 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αναγράφονται ως θέματα αυτής. 

7. Η Τακτική Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών συγκαλείται 

κάθε τρία χρόνια εντός του μηνός Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει τα ανωτέρω 

θέματα πλέον της διενέργειας αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή 

εκπτώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο χρονικό σημείο του έτους και 

αφού συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών, η θητεία 

του Δ.Σ. που προέρχεται από τις νέες αυτές αρχαιρεσίες λήγει κατά τη 

συμπλήρωση της αρχικής τριετίας, όπως αυτή είχε αρχίσει να προσμετράται 

για το παραιτηθέν ή έκπτωτο Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεούται εντός 

τριών ημερών από την ημέρα της τακτικής Γ.Σ. να κοινοποιήσει προς τους 

εκλεγέντες τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Τη χρονιά κατά την οποία 

διενεργούνται αρχαιρεσίες, δεν συζητείται στη Γ.Σ. ο προϋπολογισμός του 

νέου έτους κατά τον μήνα Δεκέμβριο, αλλά εισέρχεται προς συζήτηση στο νέο 

Δ.Σ. έως τα τέλη Ιανουαρίου, προκειμένου να καταρτιστεί από το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Έκτακτη Γενική συνέλευση των μελών συνέρχεται:                                                                

α) Όποτε αποφασίζει το Δ.Σ. με πλειοψηφία 3/5 των μελών του. 

β) Όποτε το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τα 3/5 των μελών του 

Συλλόγου που είχαν δικαίωμα ψήφου στις τελευταίες εκλογές, πριν από την 

υποβολή της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική δημοσιευθείσα 

λίστα προ των εκλογών αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος και ασχέτως 

εάν τότε προσήλθαν να ψηφίσουν,  

 Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρονται επακριβώς τα προς συζήτηση 

θέματα. Εάν ως θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η υποβολή 
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πρόταση μομφής κατά της διοίκησης του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., τότε το αίτημα 

πρέπει να υποβληθεί από τα 4/5 των μελών που υποβάλλουν την πρόταση 

μομφής, από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου στις τελευταίες εκλογές, κατά τα 

ανωτέρω. 

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή σ’ αυτό της σχετικής αιτήσεως, 

άλλως εκπίπτει των καθηκόντων του. 

γ)  Σε περίπτωση που το Δ.Σ. συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα 

την διενέργεια πρόωρων εκλογών ή αυτές διενεργούνται κατόπιν 

παραιτήσεως μελών που δεν μπορούν να αναπληρωθούν, το Δ.Σ. 

υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την σχετική απόφαση. 

 

Απαρτία Γ.Σ.:  α) Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες βρίσκονται σε 

απαρτία όταν οι παρόντες είναι το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών που 

δικαιούνται ψήφου και είναι ταμειακώς ενήμεροι, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. 

Οι αποφάσεις σε αυτές λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

με μυστική ή φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί 

απαρτία κατά τον οριζόμενο χρόνο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, τότε 

δίδεται παράταση μίας ώρας. Αν τελικά δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την 

πρώτη συνεδρίαση, αυτή συνέρχεται σε δεύτερη συνεδρίαση μία εβδομάδα 

μετά, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός 

παρόντων και ταμειακώς ενήμερων μελών αποτελεί απαρτία. Η Γ.Σ. μπορεί 

να διακόπτει τις εργασίες της και να τις επαναλαμβάνει όχι μετά από 

παρέλευση μεγαλύτερη των δέκα ημερών και μόνο για μία φορά. Κατά την 

επανάληψη των εργασιών της διακοπείσας Γενικής Συνέλευσης, δικαίωμα 

ψήφου έχουν μόνο τα μέλη τα οποία ήταν ταμειακώς ενήμερα πριν από την 

έναρξη της Γενικής Συνέλευσης που διακόπηκε και όχι μέλη τα οποία 

κατέστησαν ταμειακώς ενήμερα ή απέκτησαν δικαίωμα ψήφου στο 
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μεσοδιάστημα και αυτό γιατί πρόκειται για συνέχιση της ίδιας Γενικής 

Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και κατά την διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών 

τακτικών ή πρόωρων.     

 

Λοιπές ρυθμίσεις για την Γ.Σ.:  Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ., τα δε πρακτικά τηρεί ο Γενικός Γραμματέας, εκτός των Γ.Σ. 

αρχαιρεσιών, οπότε ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται 

δικηγόρος της Περιφέρειας έδρας του Συλλόγου, κατά τα ανωτέρω, τα δε 

λοιπά δύο μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία θα 

διεξαχθούν αρχαιρεσίες. 

  Στη δικαιοδοσία της Γ.Σ. υπάγονται επίσης: 

α) Η ποινή της οριστικής διαγραφής μέλους από τον Σύλλογο. 

β) Η ανακήρυξη των προσώπων, που με χρήματα ή άλλες υλικές παροχές 

βοήθησαν το έργο του Συλλόγου, σε ευεργέτες ή δωρητές. 

γ) Η διάλυση ή συγχώνευση του Συλλόγου υπό τους όρους των σχετικών 

άρθρων. 

Καταστατική Γενική Συνέλευση 

Η καταστατική Γ.Σ. συγκαλείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την 

τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, τη διάλυση του 

σωματείου ή τη συνένωσή του με άλλα αθλητικά σωματεία. 

Η σύγκληση της καταστατικής Γ.Σ. πραγματοποιείται: 

α) Ύστερα από απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. 

β) Με απόφαση του Δ.Σ. υπέρ της οποίας έχουν ψηφίσει τα 2/3 των τακτικών 

μελών. 

γ) Με γραπτή, πλήρως αιτιολογημένη και απόλυτα σαφή αίτηση προς το Δ.Σ. 

αριθμού μελών, ο οποίος να υπερβαίνει τα 3/5 των μελών που δικαιούνται 

ψήφου και είναι ταμειακώς ενήμερα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται η τροποποίηση η συμπλήρωση 

διατάξεων του καταστατικού, η αίτηση πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του 
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Καταστατικού, όπως αυτές προτείνονται να ισχύσουν με την τροποποίηση ή 

συμπλήρωση. Η σύγκληση της Γ.Σ. δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 

εξήντα (60) ημέρες, από τότε που κατά τα παραπάνω ελήφθη η σχετική 

απόφαση ή υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. 

δ) Η καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την καθορισμένη ημέρα 

και ώρα είναι παρόντα τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου αριθμού των ταμειακώς 

εντάξει μελών, της ταμειακής ενημερότητας ισχύουσας όπως αναπτύχθηκε 

ανωτέρω. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η παραπάνω ειδική 

απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη πρόσκληση σε μία 

εβδομάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε 

απαρτία όταν οι παρόντες υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθμού 

των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Εάν και κατά τη νέα σύγκληση δεν 

επιτευχθεί η μειωμένη απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται, τα δε θέματα που είχαν 

περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να επανατεθούν πριν από 

την πάροδο έξι μηνών. Εξαίρεση ισχύει μόνο κατά τη περίπτωση κατά την 

οποία η τροποποίηση του Καταστατικού συνίσταται σε υποχρεωτική 

τροποποίηση/προσαρμογή του στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση 

αυτή, εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία κατά την πρώτη 

συνεδρίαση της Γ.Σ., κατά την επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται απαρτία 

ανεξαρτήτως των παρισταμένων μελών. 

ε)  Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία 

και εφόσον συγκεντρώνουν τα 3/5 των ψήφων του όλου αριθμού των 

παρόντων μελών. Εξαίρεση και πάλι αποτελούν οι 

τροποποιήσεις/προσαρμογές στην κείμενη νομοθεσία, όπου αρκεί και η 

απόλυτη πλειοψηφία την παρόντων. Οι εργασίες της καταστατικής Γ.Σ. 

μπορούν να συμπέσουν με τις εργασίες της Τακτικής ή της Έκτακτης Γ.Σ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί Γ.Σ. ως και οι ειδικές, 

κατά περίπτωση διατάξεις περί τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. 

 



24 
 

     Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου (Δ.Σ.) αποτελείται από εννέα (9) 

μέλη (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) που εκλέγονται  από τη Γενική 

Συνέλευση που συγκαλείται κάθε τρία (3) χρόνια κατόπιν μυστικής 

ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίου και τέσσερα (4) αναπληρωματικά τους μέλη. 

β) Δικαίωμα εκλογής έχει κάθε μέλος που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο και 

υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού (άρθρο 6), αλλιώς δεν γίνεται 

αποδεκτή (με την εξαίρεση του άρθρου 4Β παρ. Β περίπτωση 3). 

γ) Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συλλόγου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή Ομοσπονδίες όλα 

τα πρόσωπα που αναλυτικώς αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος 

αναφορικά με τα κωλύματα των μελών, που ισχύουν και στην παρούσα 

περίπτωση. 

δ) Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό 

σωματείο από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την αντιμετώπιση 

επειγουσών αναγκών και μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ. 

ε) Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., 

όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά 

οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα 

κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

στ) Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση αυτή των αποτελεσμάτων 

συνέρχεται με πρόσκληση του νέου Προέδρου, που έχει ήδη εκλεγεί από τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και εκλέγει μεταξύ των 

μελών του, με μυστική ψηφοφορία δύο Αντιπροέδρους (Οικονομικών και 

Διοικητικού), Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Έργων – Γηπέδου και Γενικό 

Αρχηγό. Επίσης εκλέγει τους Εφόρους των αγωνιστικών και άλλων τμημάτων 

του Συλλόγου και τους επίκουρους, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, πρόσωπα 
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δηλαδή που βοηθούν τους εφόρους στην εκτέλεση των εργασιών τους ή 

προΐστανται επιμέρους τμημάτων αθλητικού τμήματος.  

η) Το απερχόμενο Δ.Σ. παραμένει μέχρις ότου παραδώσει τα καθήκοντά του 

στο νέο Δ.Σ. που προέρχεται είτε από αρχαιρεσίες, είτε από τον διορισμό του 

Προέδρου Πρωτοδικών σύμφωνα με τον Νόμο, οφείλει δε ιδιαίτερα να 

παραδώσει στη νέα διοίκηση με πρωτόκολλο εντός πενθημέρου, τα 

προβλεπόμενα από το καταστατικό Βιβλία του Συλλόγου. 

θ) Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, 

βρίσκεται δε σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη 

του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών, 

σε ισοψηφία δε, το αποτέλεσμα κρίνει η ψήφος του Προέδρου του 

Συμβουλίου. 

ι) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς 

συνεδριάσεις εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών, θεωρείται παραιτηθέν και 

αυτοδικαίως αντικαθίσταται υποχρεωτικά από αναπληρωματικό μέλος. Κενές 

θέσεις συμβούλων ή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου που δημιουργήθηκαν από οποιοδήποτε λόγο συμπληρώνονται 

από αναπληρωματικά μέλη. Κατά τη διάρκεια μίας τριετούς θητείας ενός 

διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν έως τέσσερα (4) 

τακτικά μέλη. Σε περίπτωση παραιτήσεως περισσότερων μελών, 

διενεργούνται υποχρεωτικά πρόωρες εκλογές για ανάδειξη νέου διοικητικού 

συμβουλίου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

ια) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται τα αναπληρωματικά 

μέλη του Δ.Σ., να διατυπώνουν την άποψή τους, χωρίς όμως να έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

ιβ) Το Δ.Σ. ενεργεί κάθε τι που απαιτείται για την εκπλήρωση κατά τον 

επωφελέστερο τρόπο των σκοπών του Συλλόγου. Είναι αρμόδιο να 

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του Συλλόγου και τη 

διαχείριση της περιουσίας του εκτός από τις υποθέσεις της Γενικής 
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Συνελεύσεως. Συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του έτους 

που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό του νέου έτους που αρχίζει και τους 

υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Το Δ.Σ. έχει την ανώτατη 

εποπτεία του συλλόγου και εκπροσωπείται δια του Προέδρου σε κάθε 

κρατική, αθλητική και άλλη αρχή. 

ιγ) Το Δ.Σ. επιλέγει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στις υπερκείμενες 

ενώσεις και ομοσπονδίες και ορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του 

Συλλόγου που σύμφωνα με το καταστατικό της Πανιώνιος Π.Α.Ε και Κ.Α.Ε., 

να μετέχουν σαν μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

Ιδ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής (3ετής) πλην των περιπτώσεων που 

προβλέπονται στο παρόν καταστατικό. 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται για τρία χρόνια από την συνερχόμενη τον 

μήνα Δεκέμβριο Τακτική Γ.Σ. για αρχαιρεσίες. Οι υποψηφιότητες για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται όπως και οι υποψηφιότητες των μελών 

του Δ.Σ., ακολουθεί δε την τύχη του Δ.Σ. 

2. Έργο της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ο έλεγχος του οικονομικού 

απολογισμού και της εν γένει οικονομικής διαχειρίσεως του συλλόγου και η 

σύνταξη σχετικής εκθέσεως προς την Γ.Σ. Δικαιούται να προβαίνει 

οποτεδήποτε κατά το διάστημα της θητείας της στον έλεγχο των τηρουμένων 

πάσης φύσεως βιβλίων, λογαριασμών και στοιχείων. 

3. Το Δ.Σ. καλεί την εξελεγκτική επιτροπή τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για να προβεί στον 

ανωτέρω έλεγχο, θέτει δε στη διάθεση της όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

4. Τηρεί βιβλίο πράξεων και εκθέσεων των διενεργουμένων ελέγχων. 
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5. Η εξελεγκτική επιτροπή συνεπικουρούμενη από δύο μέλη του Δ.Σ., 

διενεργεί έκτακτο οικονομικό έλεγχο, όταν αυτό απαιτείται και κατόπιν 

σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Όλα τα μέλη, οι προπονητές και οι αθλητές του συλλόγου υπόκεινται σε 

πειθαρχικό έλεγχο. 

2. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο 

ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. ως προς το χρόνο συγκρότησης και λειτουργίας 

του. Το πειθαρχικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους δύο 

Αντιπροέδρους του  Συλλόγου και από δύο μέλη του Συλλόγου, εκτός του 

Δ.Σ., τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., και έχουν συμπληρώσει 

τουλάχιστον δεκαετία έως εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου. 

1. Οι εγκαλούμενοι παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο κατόπιν 

ειδικά αιτιολογημένης απόφαση του Δ.Σ. Καταγγελία για πειθαρχικό 

παράπτωμα μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε εν ενεργεία μέλος του 

συλλόγου κατά άλλου με επώνυμη αίτηση που υποβάλλεται στην Γραμματεία 

του Συλλόγου και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Επί της 

αιτήσεως αυτής πρέπει να αποφανθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή του εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

της, απορρίπτοντας την καταγγελία εφόσον είναι προφανώς αβάσιμη ή 

παραπέμποντας την υπόθεση στο πειθαρχικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν 

αποχρώσες ενδείξεις ενοχής. 

2. Πριν το Δ.Σ. αποφασίσει τη συνδρομή ή μη των λόγων πειθαρχικού 

ελέγχου, ορίζει από τα μέλη του έναν σύμβουλο ως εισηγητή, κοινοποιεί στον 

εγκαλούμενο τις κατηγορίες που του προσάπτονται και τον καλεί, με 

συστημένη επιστολή, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 
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την κοινοποίηση γραπτό υπόμνημα. Κατόπιν αυτών και με τις προϋποθέσεις 

της ως άνω παραγράφου, παραπέμπει την υπόθεση στο πειθαρχικό 

συμβούλιο. 

3. Προκειμένου το πειθαρχικό συμβούλιο να αποφανθεί επί των 

αποδιδόμενων κατηγοριών, συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και αποφασίζει 

με μυστική ψηφοφορία και με τη συνήθη πλειοψηφία. Η ειδική αυτή 

συνεδρίαση γίνεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση 

του κατηγορητηρίου στο μέλος, το οποίο καλείται  με συστημένη επιστολή να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κατά την 

ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, προκειμένου να αναπτύξει και 

προφορικά τους ισχυρισμούς του. Η κοινοποίηση της κλήσης πρέπει να 

επιδοθεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, το αργότερο πέντε 

ημέρες πριν από την συζήτηση της υπόθεσης.  

Ο καθορισμός της σοβαρότητας του πειθαρχικού παραπτώματος του είδους 

και του ύψους της ποινής αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του 

πειθαρχικού συμβουλίου. Υπό τους παραπάνω όρους το πειθαρχικό 

συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον παρεκτρεπόμενο (μέλος, αθλητή, 

στέλεχος του συλλόγου) τις παρακάτω ποινές, σε αναλογία με την 

σοβαρότητα του παραπτώματός του: 

α) Προφορική παρατήρηση 

β) Έγγραφη επίπληξη 

γ) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση 

δ) Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους του 

Συλλόγου 

ε) Απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μέχρι ένα 

έτος 

Στ) Εισήγηση στην Γ.Σ. για οριστική διαγραφή από τον Σύλλογο. 

Σε περίπτωση που υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ο πρόεδρος του 

Συλλόγου, ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών, ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. τότε 
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αποφασίζει ολόκληρο του υπολειπόμενο Δ.Σ. με την ψήφο και των δύο 

ορισθέντων μελών εκτός Δ.Σ. και προεδρεύει το αρχαιότερο σε ηλικία μέλος 

του Δ.Σ. Σε περίπτωση που στον πρόεδρο του Συλλόγου επιβληθεί ποινή 

αυστηρότερη της έγγραφης επίπληξης, τότε θεωρείται αυτοδικαίως έκπτωτος 

του αξιώματός του. 

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου με τις οποίες επιβάλλονται οι  

ποινές των στοιχείων α) έως και ε) ισχύουν άμεσα από την έκδοση της 

απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώ η ποινή υπό στοιχεία Στ) ισχύει 

από την έκδοση της απόφασης της Γ.Σ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της 

Γ.Σ. το κατηγορούμενο μέλος τελεί σε αναστολή της ιδιότητας του μέλους του 

Πανιώνιου Γ.Σ.Σ. 

  

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Κάθε μέλος που έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και επιθυμεί να εκλεγεί 

Πρόεδρος, Τακτικό ή Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, πρέπει πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν τη σχετική Γ.Σ. κατά 

την οποία θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες, να καταθέσει ενυπόγραφη δήλωση 

στη Γραμματεία του Συλλόγου. Εξυπακούεται ότι για να γίνει δεκτή η κάθε 

υποψηφιότητα, πρέπει κατά την υποβολή της ο υποψήφιος να είναι ταμειακώς 

ενήμερος, κατά τις διατάξεις του παρόντος, αλλιώς αυτή απορρίπτεται 

αυτοδικαίως (με την επιφύλαξη του άρθρου 4Β παρ. Β περίπτωση 3 του 

παρόντος). 

Με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ. και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες 

πριν τις εκλογές ζητείται από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο ο διορισμός 

δικηγόρου που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες κατά την κείμενη νομοθεσία 

(άρθρο 26 παρ. 4 ν. 4603/2019 και άρθρο 7 παρ. 3 ν. 4639/2019, άρθρο 2 

παρ. 4 Ν. 4726/2020). 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  

 

Με μέριμνα της Γραμματείας του Συλλόγου εκτυπώνονται τα ψηφοδέλτια και 

προετοιμάζεται όλο το αναγκαίο υλικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.  

Την ημέρα των αρχαιρεσιών η Γ.Σ. προβαίνει στην εκλογή της Εφορευτικής 

Επιτροπής των εκλογών από τα μέλη της Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία, η οποία 

θα συγκροτηθεί σε σώμα υπό την προεδρία του διορισθέντος δικηγόρου. Στην 

Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να μετέχουν μέλη της απερχόμενης 

διοίκησης και, προφανώς, ουδείς υποψήφιος. Η Εφορευτική Επιτροπή 

αποτελείται από τον διορισθέντα δικηγόρο και τα δύο μέλη που θα εκλεγούν 

από τη Γ.Σ. Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής επακολουθεί ο 

Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και η 

υποβολή της παραιτήσεώς του, όπως και των μελών των λοιπών οργάνων 

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. και 

επακολουθεί η έγκριση τους με ανάταση της χειρός. Έπειτα δίδεται ο λόγος 

στους υποψήφιους που επιθυμούν να μιλήσουν προς υποστήριξη της 

υποψηφιότητάς τους. Ο μέγιστος χρόνος κάθε ομιλίας σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 λεπτά. 

Μετά το πέρας των ανωτέρω τοποθετήσεων, τα μέλη του Συλλόγου που 

έχουν δικαίωμα του εκλέγειν, προσέρχονται ενώπιον της Τριμελούς 

Εφορευτικής Επιτροπής και αφού αναγνωριστούν με την επίδειξη της 

αστυνομικής τους ταυτότητας (ή διαβατήριο, έστω και όχι ανανεωμένο, 

δίπλωμα οδήγησης, ασφαλιστικό βιβλιάριο) παίρνουν από την Εφορευτική 

Επιτροπή έναν φάκελο χρώματος λευκού με τη σφραγίδα του Συλλόγου και 

μονογεγραμμένο από το διορισμένο δικηγόρο που προεδρεύει της 

Εφορευτικής Επιτροπής και τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια, καθώς και λευκό 

ψηφοδέλτιο. 
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Στη συνέχεια αποσύρονται σε μέρος από το οποίο δεν είναι θεατοί, βάζουν 

στον φάκελο το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας τους και επιστρέφουν για να ρίξουν 

το φάκελο στις ψηφοδόχους, αφού προηγουμένως υπογράψουν το σχετικό 

πρωτόκολλο ψηφοφορίας. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ηλεκτρονικές ψήφοι, η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθορίζεται από το απερχόμενο Δ.Σ. με 

πλειοψηφία 3/5. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με 

ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια 

διαιρούνται σε περισσότερα επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο 

τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική 

σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, 

αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των 

υποψήφιων συμβούλων. Στο τρίτο τμήμα αναγράφονται, επίσης με 

αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μελών της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο, τους 

υποψήφιους σύμβουλους και τους υποψήφιους της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του 

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

υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει 

υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς 

εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Για τα μέλη της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής ομοίως ο εκλογέας δικαιούται να σταυροδοτήσει 

υποψήφιους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων. 



32 
 

Εάν στο ψηφοδέλτιο έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι σταυροί (σε 

οποιαδήποτε κατηγορία υποψηφίων) ή κανένας σταυρός, οι σταυροί δεν 

λαμβάνονται υπόψη, αλλά το ψηφοδέλτιο προσμετράται μόνο υπέρ του 

συνδυασμού. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται τα ξύσματα, οι προσθήκες και οι 

διαγραφές, οι οποίες καθιστούν άκυρο το ψηφοδέλτιο, όπως επίσης άκυρο το 

καθιστά και κάθε προδήλως διακριτικό γνώρισμα, κατά την εκλογική 

νομοθεσία. Ψηφοδέλτιο που έχει τεθεί σε λάθος φάκελο ή σε λάθος κάλπη 

είναι άκυρο. 

 Οι πρώτοι οκτώ σε σταυρούς υποψήφιοι εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. 

και οι τέσσερις επόμενοι εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 

Ομοίως εκλέγονται τα τρία μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και οι δύο 

αναπληρωματικοί τους. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης 

προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται 

στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών 

προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που 

κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι 

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

Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου 

συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς 

προτίμησης.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων 

προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο 

εδάφιο της παρ. 2, αμέσως κατωτέρω. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ 

υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν 

λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με 

κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων 

από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του 

αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του 
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προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν 

κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 

ακέραιη μονάδα. Σε κάθε δε κατηγορία υποψηφιοτήτων, αναγράφεται ρητά ο 

μέγιστος αριθμός σταυρών που μπορεί να τεθεί σε κάθε κατηγορία 

υποψηφίων, προς διευκόλυνση των εκλογέων. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων προέδρων, γίνονται 

επαναληπτικές εκλογές, μία εβδομάδα μετά, στον ίδιο τόπο και χρόνο, μόνο 

μεταξύ των ισοψηφισάντων προέδρων. Στις εκλογές αυτές δεν υπάρχει 

σταυροδοσία συμβούλων. Τέλος στην (μάλλον δύσκολη περίπτωση στην 

πράξη) ισοψηφίας των υποψηφίων προέδρων και στη δεύτερη-επαναληπτική 

εκλογή, τότε ο νικητής πρόεδρος αναδεικνύεται με κλήρωση. 

  Το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής δικαιούται να επιβλέπει ο κάθε 

υποψήφιος πρόεδρος ή αντιπρόσωπός του, ο οποίος μπορεί να υποβάλει 

εγγράφως ενστάσεις επί του έργου της, οι οποίες κρίνονται πάντοτε μετά το 

πέρας της εκλογικής διαδικασίας, κατά πλειοψηφία και κατόπιν ψηφοφορίας 

των μελών της. Ένσταση μπορεί να υποβάλλει εγγράφως και κάθε 

υποψήφιος που μετείχε της εκλογικής διαδικασίας. Όλες οι ενστάσεις 

απαντώνται μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και δεν παρακωλύουν 

την εξέλιξη και ολοκλήρωσή της. Κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων η 

επιτροπή ανοίγει ένα - ένα κάθε ψηφοδέλτιο. Εφόσον το ψηφοδέλτιο είναι 

έγκυρο, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μονογράφει το ψηφοδέλτιο 

και τους σταυρούς προτίμησης, αναγράφοντας την λέξη έγκυρο και 

αριθμώντας το ψηφοδέλτιο. Αντίστοιχα πράττει στα λευκά και στα άκυρα.  

 2. Οι αντιπρόεδροι, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων 

συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη 

συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, 

παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, 

ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της 
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παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη 

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

για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο δεν εξαντλήσει τη θητεία για 

την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό 

διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου, όπως ήδη 

αναφέρεται στο άρθρο 6 κεφ. Α περ. 7 του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του και 

ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης οιασδήποτε αρχής, 

υποχρεούμενος να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις ενέργειές του. Συμβάλλεται εξ 

ονόματος και για λογαριασμό του Συλλόγου κατόπιν προηγούμενης 

αποφάσεως του Δ.Σ. ή Γ.Σ. 

Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και εξ ονόματος του Δ.Σ. τις Γενικές 

Συνελεύσεις. Προΐσταται και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. 

(πλην αυτών περί αρχαιρεσιών) και υπογράφει τα πρακτικά αυτών. 

Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου. Επιβλέπει 

όποτε κρίνει αναγκαίο τη διαχείριση του Ταμείου προς το οποίο δίνει εντολή 

για την πληρωμή δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων που προσυπογράφονται 

και από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών για κάθε δαπάνη που προβλέπεται 

από τον προϋπολογισμό ή από απόφαση του Δ.Σ. 

Εισπράττει και παραλαμβάνει μαζί με τον Ταμία επ’ ονόματι του Συλλόγου 

κάθε ποσό είτε σε ρευστό χρήμα είτε σε τίτλους ή χρεόγραφα ή οιαδήποτε 

άλλη αξία κατατεθειμένη υπέρ αυτού στην Τράπεζα, Δημόσιο Ταμείο ή 

οπουδήποτε αλλού. 

Εποπτεύει σε όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες του Συλλόγου. Επιμελείται 

για την καλή τήρηση του παρόντος καταστατικού ως και των αποφάσεων του 
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Δ.Σ. και της Γ.Σ. και εν γένει μεριμνά για την προαγωγή και καλή διοίκηση του 

Συλλόγου. 

Συνυπογράφει υποχρεωτικά τις πληρωμές κάθε μήνα, κατόπιν ενημέρωσής 

του από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών και τον Ταμία. Ουδεμία πληρωμή 

λαμβάνει χώρα χωρίς την εντολή-υπογραφή του Προέδρου ή χωρίς έγγραφη 

εξουσιοδότηση από αυτόν. Όλες δε οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα από το 

Κεντρικό Ταμείο (πλην των 300 ευρώ ανά μήνα, που λαμβάνουν, πάλι από το 

Κεντρικό Ταμείο, οι Έφοροι, όπως αναφέρεται κατωτέρω). 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. με πρόταση του Προέδρου και τη 

σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία) δύναται να γίνει ανακατονομή 

αρμοδιοτήτων (επανασυγκρότηση) του Δ.Σ. 

2. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο καθ’ 

όλα αυτά τα δικαιώματα και καθήκοντα που άπτονται του αντικειμένου τους. 

Εάν δε και οι δύο αυτοί κωλύονται, τον Πρόεδρο αναπληρώνει το πρεσβύτερο 

μέλος του Δ.Σ. Την άσκηση των καθηκόντων του μπορεί ο Πρόεδρος με 

έγκριση του Δ.Σ. να αναθέσει στους Αντιπροέδρους ή ακόμα και στον Γενικό 

Γραμματέα. Ο ένας των αντιπροέδρων εφορεύει στις Διοικητικές λειτουργίες 

του Συλλόγου (Αντιπρόεδρος Διοικητικών).  

 Ο έτερος Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει την οικονομική εν γένει διαχείριση 

(Αντιπρόεδρος Οικονομικών) και υπογράφει αντί του κωλυομένου Προέδρου 

τα εντάλματα πληρωμών. Είναι ο οικονομικός σύμβουλος του συλλόγου που 

μεριμνά σε συνεργασία με τον Ταμία για την εύρυθμη διεκπεραίωση των 

οικονομικών εν γένει θεμάτων του συλλόγου. Προΐσταται του λογιστηρίου και 

όλων των οικονομικών υπηρεσιών του Συλλόγου, οργανώνει και διευθύνει τις 

εργασίες τους. Ελέγχει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τη χρηματική 

διαχείριση του Ταμείου, της Οικονομικής Επιτροπής αγώνων, των εφόρων 

προϊσταμένων τμημάτων, των εισπρακτόρων και εν γένει κάθε διαχείριση που 

διενεργείται στον Σύλλογο. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα προς τον 

Ταμία χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την πορεία των 
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οικονομικών του Συλλόγου, για την οποία ενημερώνει κάθε τόσο το Δ.Σ. και 

προειδοποιεί αυτό εγκαίρως σε περίπτωση που η εξέλιξή τους είναι 

δυσμενής. Συντονίζει τις πληρωμές με τις εισπράξεις και με βάση την 

οικονομική πραγματικότητα, προβαίνει στην ιεράρχηση των δαπανών και 

πληρωμών του συλλόγου. Συνεργάζεται με τον Ταμία για την σύνταξη των 

απολογισμών και του προϋπολογισμού. Επί χορηγήσεων για την εκτέλεση 

έργων ή επί άλλων για συγκεκριμένο σκοπό παρακολουθεί την πορεία των 

αντίστοιχων δαπανών μετά δε το τέλος του έργου ή την επίτευξη του σκοπού 

της επιχορηγήσεως συντάσσει σχετικό απολογισμό, τον οποίο υποβάλλει 

προς το Δ.Σ. και την επιχορηγήσασα αρχή. Ενημερώνει σε συνεργασία με τον 

Ταμία τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων και Περιουσιακών στοιχείων.  

      3. Ο Γενικός Γραμματέας: Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου. Την 

διαβάζει κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο 

κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και 

των Γενικών Συνελεύσεων τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και φροντίζει 

για την υπογραφή αυτών και από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Τηρεί ή 

επιβλέπει:  

α) Το Μητρώο των μελών του Συλλόγου και μεριμνά για την έγκαιρη 

ενημέρωση των μεταβολών που γίνονται και την εκκαθάριση αυτού. 

β) Δωρητών  - Ευεργετών. 

γ) Επίτιμων μελών και προέδρων. 

δ) Διακρίσεων. 

ε) Μεταβολών των διοικήσεων. 

στ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. 

ζ) Πρακτικά Γενικής  Συνέλευσης. 

η) Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων. 

θ) Παρουσιών Γενικής Συνελεύσεως. 

ι) Βιβλία αθλουμένων μελών για όλα τα αθλήματα. 

ια) Εξελεγκτικής Επιτροπής 
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ιβ) Εσόδων - Εξόδων. 

ιγ) Περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης, ασχολείται με τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

και των Γ.Σ., στην σύνταξη και διεκπεραίωση της τρέχουσας αλληλογραφίας, 

την αρχειοθέτηση στους φακέλους, την ενημέρωση του Βιβλίου Μητρώου των 

μελών καθώς και των υπολοίπων βιβλίων που τηρούνται στα γραφεία του 

Συλλόγου. Στο έργο του συνεπικουρείται από μέλος του Δ.Σ., το οποίο 

ορίζεται με απόφασή του. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να δημιουργηθεί και 

έμμισθη υπηρεσία Γραμματείας, στην οποία ανατίθεται όλη η γραφική εργασία 

του Συλλόγου και η οποία υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα. 

 

4. Ταμίας: Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου. Εισπράττει τις 

συνδρομές των μελών και τα διάφορα άλλα έσοδα και εκδίδει τη σχετική από 

αριθμημένο στέλεχος απόδειξη (διπλότυπη). Πληρώνει τα χρέη του Συλλόγου, 

αφού παραλάβει από τον δικαιούχο τη σχετική εξοφλητική απόδειξη και 

καλύπτεται με την έκδοση αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής που φέρνει την 

υπογραφή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Οικονομικών. Είναι 

προσωπικά υπεύθυνος για τα φυλασσόμενα απ’ αυτόν χρήματα και για κάθε 

πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς εντάλματα. Καταθέτει στην Τράπεζα, στο 

όνομα του Συλλόγου εισπραττόμενα χρήματα εξαιρέσει ενός ποσού Ταμείου 

που καθορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ., αναλόγως των προβλεπομένων  

τρεχουσών αναγκών. Αναλαμβάνει με την υπογραφή του και την υπογραφή 

του Προέδρου τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα στο όνομα 

του συλλόγου ή άλλες αξίες. Φροντίζει για την κανονική και έγκαιρη είσπραξη 

των συνδρομών των μελών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες 

συνδρομές. Υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. προς έλεγχο το 

Ταμείο του Συλλόγου, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Συντάσσει ιδιαίτερες 

λεπτομερείς κατά χρονολογική σειρά καταστάσεις των εισπράξεων και 
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πληρωμών που ενήργησε, τις οποίες εγκαίρως παραδίδει μετά των σχετικών 

δικαιολογητικών στην υπηρεσία του Λογιστηρίου για την περαιτέρω 

καταχώρησή τους στα προβλεπόμενα από τον νόμο Λογιστικά Βιβλία. 

Συντάσσει επίσης σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών:                                            

α) Τον Οικονομικό και ταμειακό απολογισμού κάθε μήνα και τον θέτει υπόψιν 

του Δ.Σ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου έτους. 

β) Τον οικονομικό απολογισμό της χρήσεως που έληξε καθώς και τον 

προϋπολογισμό της νέας χρήσεως και του υποβάλλει προς έγκριση στην 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Λογοδοτεί προς την Γ.Σ. επάνω σε θέματα 

οικονομικού απολογισμού και παραδίδει στον διάδοχό του όλη την περιουσία 

του Συλλόγου σε μετρητά ή άλλες αξίες, τα λογιστικά βιβλία και κάθε ταμειακό 

ή περιουσιακό έγγραφο. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον 

αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ. Σε 

περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών δεν υποβάλλει προς έγκριση 

τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως, τότε 

υποπίπτει αυτοτελώς σε πειθαρχικό αδίκημα. 

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι οι πάσης φύσεως χρηματικές καταβολές, 

συνδρομές μελών, οικονομική ενίσχυση των αθλητών υπέρ του Συλλόγου, 

δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή 

φυσικά πρόσωπα, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά και μόνο στο Κεντρικό 

Ταμείο του Συλλόγου. Με απόφαση του Δ.Σ. και για διευκόλυνση των μελών 

του Συλλόγου, των γονέων και των αθλητών, λόγω και της χωροταξίας των 

γηπέδων-γυμναστηρίων του Συλλόγου, δύνανται να εξουσιοδοτηθούν και 

άλλα πρόσωπα από το γραμματειακό/υπαλληλικό προσωπικό του Συλλόγου 

να αναλάβουν χρέη Ταμία, σε προκαθορισμένα σημεία, με την υποχρέωση 

στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας να αποδίδουν τα εισπραχθέντα 

ποσά στο Κεντρικό Ταμείο. 
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5. Οι Έφοροι έχουν τη διοικητική εποπτεία στα υπ’ αυτούς αγωνιστικά 

τμήματα. Έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη διορισμού προπονητών και 

μισθοδοσίας. Οι Έφοροι επιμελούνται για την εύρυθμη λειτουργία και την εν 

γένει πρόοδο των τμημάτων που εποπτεύουν και ενημερώνουν το Δ.Σ. για τα 

θέματα και τις ανάγκες αυτών. Οι Έφοροι είναι καταρχήν άμισθοι και ορίζονται 

με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ωστόσο μπορεί να προσληφθεί 

Έφορος με σύμβαση εργασίας (με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται στο 

πρόσωπό του άλλο κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος). Οι Έφοροι 

(πλην των τυχόν εμμίσθων) δεν εισπράττουν χρήματα για κανένα λόγο, τα 

οποία, κατά τα ανωτέρω, καταβάλλονται απευθείας στο Κεντρικό Ταμείο του 

Συλλόγου. Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα είναι η είσπραξη ποσού 

τριακοσίων (300) ευρώ κάθε μήνα, το οποίο οι Έφοροι μπορούν εφ’ άπαξ 

κάθε μήνα να το παραλάβουν από τον Ταμία του Συλλόγου από το Κεντρικό 

Ταμείο, για τις τρέχουσες δαπάνες του τμήματος (π.χ αναλωσίμων). Τα μέλη 

του Δ.Σ. μπορούν να είναι Έφοροι-πάντοτε άμισθοι όμως και μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν ορίζονται από την απόφαση συγκρότησης του Δ.Σ. σε 

σώμα, σε καμία από τις προβλεπόμενες θέσεις αρμοδιότητας στο Δ.Σ. (ήτοι 

Αντιπρόεδροι, Γραμματέας, Ταμίας, Γενικός Αρχηγός, Έφορος Γηπέδων). 

Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. αναλάβει τέτοια θέση 

αρμοδιότητας, οφείλει εντός τριών ημερών να παραιτηθεί από έφορος, άλλως 

αυτοδικαίως εκπίπτει από το Δ.Σ. και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος 

εκλεγείς αναπληρωματικός υποψήφιος. 

 Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε θέμα κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του Εφόρου-μέλους του Δ.Σ. εις βάρος του και το θέμα αυτό 

εισαχθεί προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση, το 

μέλος του Δ.Σ.-Έφορος του τμήματος έχει μόνο δικαίωμα υποβολής γραπτού 

υπομνήματος με τις απόψεις του, αλλά απέχει και από τη συζήτηση και από 

την ψηφοφορία επί του θέματος αυτού. Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να 

ζητήσει την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιόν του, εφόσον αυτό είναι 
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αναγκαίο για την παροχή διευκρινίσεων. Η μη συμμετοχή του ελεγχόμενου 

μέλους Δ.Σ.-Εφόρου τμήματος δεν επηρεάζει κατ’ ουδένα τρόπο τη 

διαπίστωση της προβλεπόμενης απαρτίας, στην οποία λογίζεται ως να ήταν 

παρόν, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υπολοίπων μελών, 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επίκουροι είναι πρόσωπα τα οποία 

βοηθούν τους Εφόρους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν 

αναλάβει την διοίκηση επιμέρους κλάδου αθλητικού τμήματος, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ως άνω. Καθορίζονται με εισήγηση των Εφόρων, πάντοτε όμως 

με τη σύμφωνη (κατά πλειοψηφία) γνώμη του Δ.Σ. 

6. Τεχνικοί Σύμβουλοι: Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη 

εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να διορίζει σαν Τεχνικούς 

Συμβούλους για τα διάφορα αγωνιστικά τμήματα και μέλη του Συλλόγου χωρίς 

βέβαια μισθό ή και με μισθό, αλλά μη μέλη του συλλόγου. 

7. Έφορος Έργων και Γηπέδου: Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση 

των έργων του γηπέδου και φροντίζει για τη διατήρηση εν γένει των 

γυμναστηρίων σε καλή κατάσταση. Δίδει εντολές για μικροεπισκευές μέχρι 

ποσού που καθορίζεται από το Δ.Σ.. Ο Έφορος έργων και γηπέδων πρέπει 

να είναι μέλος του συλλόγου και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..  

Τα μέλη του Δ.Σ. (τακτικά και αναπληρωματικά), οι Έφοροι και τα ως άνω 

στελέχη είναι άμισθα. 

8. Γενικός Αρχηγός: Ο Γενικός Αρχηγός ηγείται και έχει τη γενική εποπτεία 

των αγωνιστικών τμημάτων του Συλλόγου. Συντονίζει σε συνεργασία με τους 

οικείους Εφόρους τις αγωνιστικές  εκδηλώσεις και τη γενική αθλητική 

δραστηριότητα του Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ 

 

Ο Σύλλογος ανακηρύσσει με εισήγηση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ και ΔΩΡΗΤΕΣ του Συλλόγου πρόσωπα, μέλη και 
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μη, που προσέφεραν είτε σε χρήματα είτε σε είδος, σημαντική βοήθεια σ’ 

αυτόν. 

Οι Ευεργέτες και οι Δωρητές αναγράφονται σε χωριστές μαρμάρινες πλάκες 

αναρτημένες προ της κυρίας εισόδου του Σταδίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Ο Σύλλογος κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση ελλείψεως 

δυνατότητας σύγκλησης του Δ.Σ., με απόφαση του Προέδρου κατόπιν 

Εισήγησης του αρμοδίου Εφόρου, μετέχει διά των αθλητών του σε όλους τους 

αγώνες για τους οποίους καλείται προς τούτο και που οργανώνονται είτε από 

τις υφιστάμενες Αθλητικές Αρχές είτε κατόπιν εγκρίσεώς τους, από 

συνάδελφα σωματεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

Ο Σύλλογος διοργανώνει και δικούς του αγώνες κατά τμήμα, μεταξύ των 

οποίων πρωτεύουσα θέση κατέχουν οι ΠΑΝΙΩΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, οι οποίοι 

τελούνται σε ανάμνηση των Πανιώνιων Αγώνων που καθιερώθηκαν στην 

Σμύρνη. 

Οι αγώνες πρέπει να έχουν πανηγυρικό χαρακτήρα και πανελλήνια 

συμμετοχή αθλητών, γίνονται δε με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης 

κάθε τμήματος. 

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ αποτελεί την ανώτερη διάκριση του 

Συλλόγου και απονέμεται σύμφωνα με τα παρακάτω: 
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α) Σε αθλητή ή αθλήτρια του συλλόγου που θα καταρρίψει σε επίσημους 

αγώνες σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα του Ολυμπιακού 

προγράμματος Πανελλήνια επίδοση κατηγορίας ανδρών ή γυναικών. 

β) Σε αθλητή ή αθλήτρια του συλλόγου κατηγορίας ανδρών ή γυναικών που 

έλαβε μέρος κατ’ επανάληψη σε Ελληνική Εθνική ομάδα και διακρίθηκε όλως 

ιδιαίτερα στο άθλημά του ή επί σειρά ετών ευδόκιμα και με άμεμπτο ήθος 

τίμησε τα χρώματα του συλλόγου. 

γ) Σε άτομα, μέλη ή μη του συλλόγου, που προσέφεραν πολύ υψηλές 

υπηρεσίες στο σύλλογο ή στην πατρίδα. 

δ) Σε αθλητές άλλων συλλόγων που κατέρριψαν Πανελλήνια επίδοση του 

Ολυμπιακού προγράμματος σε Πανιώνιους αγώνες στην κατηγορία ανδρών ή 

γυναικών ή που κατέκτησαν τέτοια διεθνούς σημασία διάκριση σε άλλους 

αγώνες, ώστε να τιμάται ιδιαίτερα ο Ελληνικός Αθλητισμός. 

Για την απονομή του Χρυσού Σταυρού στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ απαιτείται 

απόφαση του Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση με πλειοψηφία 3/5 του όλου 

αριθμού των μελών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

α) Επιτρέπεται η συγχώνευση του Πανιώνιου Γ.Σ.Σ. με άλλο ή άλλα αθλητικά 

σωματεία. Αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του 

Πανιώνιου Γ.Σ.Σ. με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των Καταστατικών 

Γενικών Συνελεύσεων, και αντίστοιχα με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων 

του ή των λοιπών συγχωνευόμενων αθλητικών  σωματείων. Το νέο αθλητικό 

σωματείο μπορεί να φέρει την επωνυμία του Πανιώνιου Γ.Σ.Σ. ή του άλλου ή 

περισσότερων από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία ή οποιαδήποτε 

άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο 

εντάσσεται, κατ’ άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία 
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της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή 

έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνιστεί, κατά τους κανονισμούς και τις διατάξεις 

που εκάστοτε ισχύουν, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά 

σωματεία. 

β) Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων 

αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η 

συγχώνευση σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου 

υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι 

όροι  οι προϋποθέσεις και οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη 

συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, οι περιορισμοί σε περιπτώσεις 

επανασυστάσεως συγχωνευθέντος σωματείου η διαλυθέντος τμήματος που 

συγχωνεύτηκε και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις 

συγχώνευσης καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό 

Υπουργού. 

γ) Σε περίπτωση συγχώνευσης, ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο 

ταμίας κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) 

μηνών από τη συγχώνευση οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του 

σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην 

αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης οφείλουν να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία 

βιβλία του αρμόδιου δικαστηρίου στην παραπάνω υπηρεσία Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κατά την περιφέρεια τον 

τίτλο του, δηλαδή «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», 

στο κέντρο τις λέξεις: «ΣΜΥΡΝΗ 1890 – ΑΘΗΝΑ 1922 – Ν. ΣΜΥΡΝΗ 1940». 
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Σε περίπτωση δημιουργίας Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών, το Τμήμα θα 

έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα, όπου κατά τον εξωτερικό δακτύλιο φέρει 

τον τίτλο «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» κατά τον 

εσωτερικό δακτύλιο τις λέξεις «ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ» 

συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του αθλήματος.  

2. Ο Σύλλογος είναι αμέτοχος κάθε πολιτικής κίνησης. Μέσα στα Γυμναστήρια 

και τα Γραφεία του καθώς και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και Γ.Σ. 

απαγορεύονται στα μέλη του οι πολιτικές συζητήσεις με ποινή την οριστική 

διαγραφή τους. Απαγορεύονται πολιτικές δραστηριότητες και συγκεντρώσεις 

εντός των χώρων του Πανιώνιου Γ.Σ.Σ. είτε αυτοί αποτελούν αθλητικούς 

χώρους και γραφεία και καταστήματα που εκμισθώνει σε τρίτους. 

3. Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία του 

διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας. Το 

Δ.Σ. δύναται να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την εύρυθμη 

λειτουργία των αγωνιστικών του χώρων, των διαφόρων τμημάτων κ.λ.π. Οι εν 

λόγω εσωτερικοί κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του 

παρόντος. 

4. Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν Καταστατικό θα 

ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις τηρουμένων των ισχυουσών 

διατάξεων και των κειμένων νόμων. 

5. Ο Σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 

του Αστικού Κώδικα, των άρθρων του Ν. 281/1914 «περί σωματείων» και ως 

επίσης και με κάθε διάταξη Νόμου που αφορά στη Σωματική Αγωγή. 

Αυτονόητο δε είναι το ότι, σε κάθε τροποποίηση του ισχύοντος αθλητικού 

νόμου και των συναφών διατάξεων, αυτές υπερισχύουν του παρόντος στο 

μέτρο που έχουν διαφορετική, αναγκαστικού δικαίου ρύθμιση. 

6. Ο Σύλλογος εφ’ όσον οι πόροι του το επιτρέπουν μπορεί να έλθει αρωγός 

σε κάθε εθνική ή φιλανθρωπική οργάνωση ή και σε οικογένειες 
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αναξιοπαθούντων αθλητών ή και σε συνάδελφα σωματεία που έχουν ανάγκη 

υλικής ενισχύσεως. 

7.       α) Τα ετήσια έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται κατά οικονομικό έτος διά 

του προϋπολογισμού. 

ποσοστό.  

            β) Ο ισολογισμός κάθε χρόνο πρέπει να δημοσιεύεται σε μία 

τουλάχιστον ημερήσια πολιτική ή αθλητική εφημερίδα, καθώς και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

          γ) Η διάθεση κρατικής ενισχύσεως για άλλο σκοπό διάφορο από αυτόν 

που χορηγήθηκε για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή για την εκπλήρωση 

σκοπού ή επιδιώξεως συνιστά ποινικό αδίκημα, τιμωρείται δε ο Πρόεδρος, ο 

Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα περί απιστίας. Στον καταδικασθέντα επιβάλλεται με την ίδια απόφαση 

και χρηματική ποινή ισόποση προς τη χορηγηθείσα και κακώς διατεθείσα 

οικονομική ενίσχυση επί αμετακλήτου δε καταδίκης στερείται και της φιλάθλου 

ιδιότητας εφ’ όρου ζωής με απόφαση της Ε.Φ.Ι. 

8. Σύναψη δανείων μεταξύ Συλλόγου και των μελών απαγορεύεται, η δε 

δανειακή σύμβαση είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται 

μικρόποσες καταβολές, έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ως 

προσωρινές βραχυπρόθεσμες ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Σύλλογο. Σε 

περίπτωση που γίνει απαιτητή η επιστροφή του ποσού που χορηγήθηκε ως 

βραχυπρόθεσμη ταμειακή διευκόλυνση, εντός δύο ετών από την ημερομηνία 

καταβολής της, αυτή θεωρείται ως δωρεά προς τον Σύλλογο και δεν μπορεί 

να καταστεί απαιτητή ή να επιστραφεί. 

9. ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Τα χρώματα του Συλλόγου που φέρουν 

υποχρεωτικά οι στολές των αθλητών του, ερασιτέχνες και αμειβόμενοι, είναι 

το κυανό και το ερυθρό. Αλλαγή στα χρώματα αυτά επιτρέπεται μόνο στις 

μεμονωμένες περιπτώσεις αγώνων που το αντίπαλο σωματείο είχε τα ίδια 
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χρώματα, οπότε η αντιπροσωπευτική ομάδα του συλλόγου που αγωνίζεται 

σαν γηπεδούχος θα φέρει εξ ολοκλήρου κυανή ή λευκή. 

10. ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Το λάβαρο (σημαία) του συλλόγου έχει 

διαστάσεις 1,50 Χ 0,90 με βασικό χρώμα το ερυθρό και με περιθώριο από 

κυανά κρόσια. Στο κέντρο υπάρχει λευκός κύκλος διαμέτρου 0,50 εντός του 

οποίου αναγράφεται με κυανά ευανάγνωστα γράμματα η ονομασία του 

Συλλόγου «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.» και κάτω από αυτή η χρονολογία ιδρύσεως 

1890. 

11. Η οικονομική χρήση του Συλλόγου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 

Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

12. Ο Σύλλογος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε 

οικονομική υποχρέωσή του. Οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη των μελών του 

Δ.Σ. από ενέργειές τους, αναπτυσσόμενες στο πλαίσιο των διατάξεων του 

παρόντος καταστατικού και των καθηκόντων τους, αποκλείεται. 

13. Οι κληρονομίες που καταλείπονται στον Σύλλογο γίνονται δεκτές «επ’ 

ωφελεία απογραφής». Οι κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του 

Συλλόγου, για τις οποίες ο διαθέτης ή αυτός που κάνει τη δωρεά έχει θέσει 

ειδικούς όρους, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση. Οι τυχόν πρόσοδοι αυτών 

διατίθενται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από τον 

διαθέτη ή αυτός που έχει κάνει τη δωρεά. 

14. Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Ο Σύλλογος τηρεί στις τράπεζες που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα τραπεζικούς λογαριασμούς. Τους λογαριασμούς αυτούς 

έχει δικαίωμα να κινεί ο Ταμίας ή ο για κάθε συναλλαγή ειδικά 

εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος του Συλλόγου. 
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ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 
 

Το παρόν καταστατικό που περιέχει δεκαπέντε (15) άρθρα, εγκρίθηκε 

παμψηφεί κατ’ άρθρο και σε σύνολο κατά τη συνεδρίαση των μελών της 

Γενικής Συνέλευσης της ……………….. 

 

 

  

 

 

 


