Τα μέλη τοσ Δ.Σ. προέρτονται από μέλη τοσ σωματείοσ.
Κωλύματα για να είναι κάποιος μέλος, άρα και μέλος Δ.Σ.

Άρθρο 3
1. Δελ κπνξεί λα είλαη κέινο αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ ή κέινο ησλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο ζσκαηείνπ, έλσζεο, νκνζπνλδίαο, επαγγεικαηηθνύ ζπλδέζκνπ ή
αζιεηηθήο αλώλπκεο εηαηξείαο ή εηδηθόο ζπλεξγάηεο απηώλ, νύηε κπνξεί λα
αλαιάβεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ή απόθαζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ
νπνηαδήπνηε αξκνδηόηεηα ή έξγν, ιδίως ζτεηικά με ηην εκπροζώπηζη,
διοίκηζη ή διατείριζη ηοσ θορέα:
α) …
β) Όπνηνο έρεη παξαπεκθζεί ζην δηθαζηήξην γηα θαθνύξγεκα κε θιεηήξην
ζέζπηζκα ζύκθσλα κε ην Ν. 663/1977, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά ή κε ηειεζίδηθν
βνύιεπκα ή έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο, θαζώο θαη
όπνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί ζε βαζκό πιεκκειήκαηνο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απόθαζε πνπ εθδόζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είηε ζε πνηλή θπιαθίζεσο
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ είηε, αλεμάξηεηα από ην ύςνο ηεο πνηλήο, γηα ηα
πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ παξόληνο λόκνπ, ή γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνύο
ρώξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηώλ ή κεζόδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, θαηαζθνπεία,
θινπή, ππεμαίξεζε, δόιηα ρξενθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία,
δσξνιεςία, παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, έγθιεκα θαηά
ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,
παξάβαζε ηνπ λόκνπ πεξί λαξθσηηθώλ, πεξί όπισλ θαη πεξί κεζαδόλησλ. Εάλ κε
ηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε δηαηάρζεθε ε αλαζηνιή εθηειέζεσο ηεο πνηλήο (άξζξα
99, 100 θαη 100Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα) ην θώιπκα παύεη λα ηζρύεη κεηά ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ηεο αλαζηνιήο, εθηόο εάλ απηή άξζεθε ή αλαθιήζεθε θαηά ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα.
γ) …
δ) …
…
7. Πξόζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε από ηα πην πάλσ θσιύκαηα,
ράλεη απηνδηθαίσο ηελ ηδηόηεηά ηνπ. Η δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζεο εθδίδεηαη
από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ ζσκαηείνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15)
εκεξώλ αθόηνπ έιαβε γλώζε. Σε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ
πξνζεζκία, ε δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα Αζιεηηζκνύ
κέζα ζηελ ίδηα σο άλσ πξνζεζκία.

