5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία
«ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Ιστορικό
Δυνάμει του από …….1964 καταστατικού, το οποίο εγκρίθηκε µε την
υπ' αρ. 384/1964 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έβρου ιδρύθηκε το
Αθλητικό Σωματείο µε την επωνυμία «ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Το
καταστατικό αυτό καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικό βιβλίο αναγνωρισμένων
σωματείων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και έλαβε τον αριθμό 10/1964.
Μετέπειτα δυνάμει των σχετικών 30-6-1968, 26-7-1972, 10-4-1982 και 06-022000 Γενικών Συνελεύσεων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υπ' αριθ. 17/69,
170/73, 349/82 και 88/2000 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης που καταχωρήθηκαν νόμιμα στο ειδικό βιβλίο με α/α 11/69,
8/74, 8/83 και 50/00, τροποποιήθηκε το ιδρυτικό καταστατικό του άνω
αναφερόμενου σωματείου.
Σήμερα την 1/6/2022, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μελών του Σωματείου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον καταστατικό,
τις ισχύουσες αθλητικές διατάξεις και τον Αστικό Κώδικα, προβαίνει σε
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του Καταστατικού
αυτού με στόχο την εναρμόνιση του με τον νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις
αυτού σύμφωνα με τους Ν. 4726/20 ,Ν. 4778/21 και 4908/22 και
συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Ακολουθεί το κείμενο του Καταστατικού, τροποποιημένο –
συμπληρωμένο και κωδικοποιημένο:
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία
«ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στην Αλεξανδρούπολη Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία
«ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ», με έδρα τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αλλαγή της έδρας επιτρέπεται μόνο με
αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟ 2°
ΣΚΟΠΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ
1)Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και
ανάπτυξη των σωματικών, ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των
αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αγώνες των αθλημάτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
Επίσης, σκοπός του σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη
των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών, η
δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με χρησιμοποίηση της
γυμναστικής, της αγωνιστικής κλπ., ασκήσεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή
μορφωτικού προγράμματος στους αθλούμενους, η διάδοση του
Ναυταθλητισμού, η διαφύλαξη των ναυτικών μας παραδόσεων με τη
δημιουργία Ναυτικού και Λαογραφικού Μουσείου, εκθέσεων, διαλέξεων και
άλλων εκδηλώσεων, καθώς και η διάδοση του φίλαθλου πνεύματος.
2)Το σωματείο έχει διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια,
η δε λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
και από την υπάρχουσα νομοθεσία περί αθλητικών σωματείων και σωματείων
εν γένει. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, στην πιο πάνω
αυτονομία του, χωρίς διάταξη του νόμου που να παρέχει τέτοιο δικαίωμα δεν
γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε, κάθε φορά που παρουσιάζεται τέτοια
περίπτωση, απορρίπτεται από τη διοίκηση αυτού.
3)Το σωματείο έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς.
Απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό αυτό χωρίς
τροποποίηση του παρόντος, κυρίως δε ανάμιξη αυτού στην πολιτική.
4)Για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου ιδρύονται ναυταθλητικό
κέντρο μετά των απαραίτητων για την πλήρη λειτουργία του έργων και
εγκαταστάσεων και ο εφοδιασμός του κέντρου αυτού με επαρκή αριθμό λέμβων
και σκαφών προς άθληση των μελών του σωματείου, γυμναστήρια, καθώς και
πάσης φύσεως ασκητήρια, εγκαταστάσεις ή χρησιμοποιούνται αθλητικές
εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή άλλων φορέων.
Το σωματείο διατηρεί σε λειτουργία τα πιο κάτω αγωνιστικά τμήματα:
1. Ιστιοπλοΐας
2. Κλασσικής Κολύμβησης
3. Τεχνικής Κολύμβησης
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4. Υδατοσφαίρισης
5. Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης
6. Υποβρύχιας δραστηριότητας
7. Ερασιτεχνικής αλιείας
8. Θαλάσσιου σκι
9. Κωπηλασίας
Το σωματείο μπορεί να καλλιεργήσει και κάθε άλλο άθλημα που έχει
σχέση με το υγρό στοιχείο. Η ίδρυση νέων κλάδων άθλησης/αθλημάτων ή η
κατάργηση των υφισταμένων καθώς και η αναστολή λειτουργίας ή και η
μετέπειτα επαναλειτουργία κάποιου/ κάποιων από τα υφιστάμενα γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται σε έγκριση από την
πρώτη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση.
5)Το σωματείο θεωρείται ότι λειτουργεί, εφόσον τα τακτικά μέλη του δεν
είναι λιγότερα από είκοσι (20)
6)Με τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου, το
σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου, Ένωσης,
Συνδέσμου, Ομοσπονδίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΛΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΔΙΑΓΡΑΦΗ
1) Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται α) σε τακτικά και β) σε επίτιμα,
α) Την ιδιότητα του τακτικού μέλους έχουν τα πρόσωπα που
συγκεντρώνουν τις απαραίτητες γι' αυτό προϋποθέσεις του παρόντος και του
νόμου και εφόσον εγγραφούν στο σωματείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει το παρόν και ο νόμος.
β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση αυτοί που
παρέχουν εξαίρετες υπηρεσίες για την εν γένει προαγωγή του αθλητισμού ή
του σωματείου, καθώς και αθλητές του σωματείου με διεθνείς διακρίσεις στο
άθλημά τους, μετά από πρόταση του Δ.Σ.
2) Ο αριθμός των μελών οποιασδήποτε κατηγορίας είναι απεριόριστος.
3) Μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο εφόσον έχει συμπληρώσει το
δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και συγκεντρώνει τις νόμιμες
προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν. 2725/1999 όπως αυτό ισχύει. Για την
εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο
συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου. Κάθε μέλος κατά
την υποβολή της αίτησης προσκομίζει το αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου, την ηλεκτρονική μαζί με την ταχυδρομική του διεύθυνση και μια
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του
κανένα κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και
στο Ν.2725/1999 όπως αυτός ισχύει.
4)Η αίτηση του μέλους απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο
πρέπει να αποφασίσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία των 60 ημερών από
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την ημέρα υποβολής της αίτησης, αν κάνει δεκτή την αίτηση. 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 μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την
εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του
να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του σωματείου.
Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές
Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος
εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση
βούλησης. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει για τυχόν αλλαγή
της ηλεκτρονικής αλλά και της ταχυδρομικής του διεύθυνσης. Οι ηλεκτρονικές
κοινοποιήσεις του Ομίλου προς τα μέλη του θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρες,
εκτός αν από τον Νόμο 2725/1999 και τον Αστικό Κώδικα περιορίζονται με
συγκεκριμένο τύπο.
5)Δεν απαιτείται η πρόταση των δύο (2) μελών προκειμένου περί
εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν
επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε
βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
6) Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά από πάροδο ενός
(1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
7) Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του Ομίλου γίνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
8)Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος
μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος
αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική
ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
9)Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων της
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
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
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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 νόμου 2725/1999 όπως
υφίσταται και ισχύει ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων
φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία,
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 Ν.
2725/1999 (Τήρηση Φίλαθλου Πνεύματος) και για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η τιμωρία.
ε) 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 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.
στ) 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.
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ζ) 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 ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ
και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
η) 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.
θ) 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.
ι) 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
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,
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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 παρ. αα`,
κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία
στην οποία οι εταιρείες της παρ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή
των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των
γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης
αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. 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 δευτέρου βαθμού προσώπου που
έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`,
10)Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του
παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική
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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 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.
11)Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ποσού για
δικαίωμα εγγραφής και για ετήσια ή έκτακτη εισφορά. Τα παραπάνω ποσά
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και δύνανται να αυξομειώνονται με
απόφαση του Δ.Σ. Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. τελούν υπό τη διαλυτική αίρεση
της έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση.
12)Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τις τυχόν
αλλαγές της ηλεκτρονικής ή της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, να
συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, να καταβάλουν τις συνδρομές τους, να
συμμορφώνονται με το καταστατικό του σωματείου και με τις νόμιμες
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων.
13)Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους επί δύο
έτη συνεπάγεται τη διαγραφή του, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να διαγράφει οποιοδήποτε μέλος που καθυστερεί περισσότερο από δύο
χρόνια την καταβολή οποιασδήποτε οφειλής του προς τον Όμιλο. Μέλος το
οποίο έχει διαγραφεί για αυτόν τον λόγο μπορεί να επανεγγραφεί αφού
καταβάλει τις μέχρι την ημέρα εκείνη ληξιπρόθεσμες οφειλές του.
14) To Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ορίζει από τα τακτικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμμετοχή στις Συνελεύσεις υπερκείμενων
σωματείων, ενώσεων ή ομοσπονδιών και εκλογή τους στις διοικήσεις αυτών.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Αντιπροσώπευση του
σωματείου σε υπερκείμενο σωματείο χωρίς έγγραφη εντολή του Διοικητικού
Συμβουλίου απαγορεύεται απόλυτα.
15)Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο, υπό
τους όρους του άρθρου 87 ΑΚ. Η αποχώρηση των μελών πρέπει να
γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού
έτους και ισχύει για το τέλος του. Ο αποχωρών ευθύνεται για τις υποχρεώσεις
που είχε αναλάβει από και για το σωματείο κατά το χρονικό διάστημα που ήταν
μέλος του.
16)Οι αθλητές του σωματείου, οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο
σεβασμό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Εφόρους και
προπονητές τους, να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται πρόθυμα στις
οδηγίες των προαναφερόμενων προϊσταμένων τους. Να σέβονται την
περιουσία του Συλλόγου, να μεριμνούν για την διαφύλαξη και συντήρηση του
ρουχισμού τους, των αθλητικών οργάνων και των ασκητηρίων γενικά. Είναι
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υποχρεωμένα να αποζημιώσουν για οποιαδήποτε φθορά που ίσως
προκάλεσαν. Να φέρονται αθλοπρεπώς. Ειδικές ποινές για τους παραβάτες
των υποχρεώσεων αυτών προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του
τμήματος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Κάθε μέλος του οποίου η διαγωγή
κριθεί ασυμβίβαστη προς τις αρχές του Συλλόγου, διαγράφεται ή αποβάλλεται
για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ποινές αυτές είναι δυνατόν να επιβληθούν αν οι πράξεις ή ενέργειες του
μέλους βλάπτουν νόμιμα συμφέροντα του Σωματείου.
17)Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στη διαγραφή των μελών
από τον Όμιλο στις περιπτώσεις που το μέλος:
1)ενεργήσει αποδεδειγμένα κατά των συμφερόντων του Ομίλου, ή
2)συμμετέχει σε διοίκηση άλλου Ομίλου που έχει παρεμφερείς
δραστηριότητα με αυτό , ή
3)παραβεί σημαντικές διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού, ή
4)δεν καταβάλει επί δύο έτη την συνδρομή του και εφόσον έχει
προειδοποιηθεί εγγράφως προ 3 μηνών από το Σωματείο για την τακτοποίηση
των οικονομικών του εκκρεμοτήτων προς αυτό,
Το υπό διαγραφή μέλος μπορεί να παραστεί στην συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ακουστεί και να αναπτύξει τις απόψεις
του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με ενισχυμένη
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΟΡΟΙ
1)Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες
εισφορές μελών. Τα ανωτέρω ποσά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β) Οι επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας αθλητισμού, των ΟΤΑ Α΄
και Β΄ βαθμού καθώς και οι λοιπές νόμιμες επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 2725/1999 μετά την παρέλευση ενός έτους από τη
χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης,
γ) δωρεές ή κληροδοτήματα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
δ) έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις,
ε) το αντίτιμο από υπηρεσίες που θα παρέχει το σωματείο για την
εκμάθηση των αθλημάτων που καλλιεργεί, τηρουμένων των υποχρεώσεων
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Κ.Β.Σ. Το αντίτιμο
καθορίζεται από το Δ.Σ. με απόφασή του που υπόκειται στην έγκριση της
πρώτης μετά τη λήψη της απόφασης συνερχόμενης Γενικής Συνέλευσης. Η
διάταξη του εδαφίου αυτού δεν έχει εφαρμογή για τους αθλητές των
αγωνιστικών ομάδων του σωματείου,
στ) κάθε άλλο ποσό που περιέρχεται με νόμιμο τρόπο στο σωματείο.
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2)Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που
αντιβαίνουν τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
3)Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή
πωλείται για λογαριασμό του σωματείου μόνο ύστερα από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.
4)Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο ύστερα από
δικαιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα
πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του.
5)Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ'
εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν
πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη,
επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν
τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα
ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του ΚΠολΔ δικαστήριο. Η αίτηση
υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
6)Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό
σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών.
7)Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή
διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα 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.
8)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.
9)Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, όλα τα περιουσιακά του
στοιχεία περιέρχονται μετά την εκκαθάριση στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
για αθλητικούς σκοπούς.
ΑΡΘΡΟ 5°
ΒΙΒΛΙΑ
Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
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α) μητρώου μελών
β) πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου
δ) εσόδων - εξόδων
ε) περιουσιακών στοιχείων
στ) πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο
εξουσιοδοτημένο όργανο. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου
συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 6°
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1)Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 Τακτικά Μέλη και 3
Αναπληρωματικά Μέλη. Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό
Συμβούλιο που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό
γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα, τον ταμία και τέσσερις συμβούλους.
2)Επτά μέρες μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, συνέρχεται το
Δ.Σ. που έχει εκλεγεί και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή του προέδρου,
αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα, ειδικού γραμματέα, ταμία και των
συμβούλων του.
3)Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των
παρόντων μελών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας το θέμα κρίνει η ψήφος του
προέδρου του Δ.Σ.
4)Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που
αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, εκτός
από την ακίνητη περιουσία, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση,
καθώς και για τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση
τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης
που έληξε για την απαλλαγή του από την διαχειριστική ευθύνη. Αντίγραφο του
απολογισμού παραδίνει έγκαιρα στην εξελεγκτική επιτροπή για έλεγχο.
Αποφασίζει για κάθε δαπάνη που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο από την
Γενική Συνέλευση Προϋπολογισμό. Διορίζει και παύει το έμμισθο προσωπικό
του Ομίλου. Ορίζει επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του ή και από μέλη
του Ομίλου και καθορίζει τον σκοπό και τον χρόνο για την περάτωση του έργου
τους. Συντάσσει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό και παρακολουθεί την
τήρηση του από τα μέλη. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται
από το Καταστατικό ύστερα από προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής
Συνελεύσεως. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
προτείνει την επιβολή έκτακτων προαιρετικών εισφορών για την απόκτηση
αθλητικού υλικού, την βελτίωση των εγκαταστάσεων ή την κατασκευή
απαραίτητων έργων στον Όμιλο. Δεν δύναται να είναι μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, άτομα, τα οποία είναι συγχρόνως και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
άλλου ναυτικού σωματείου.
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5)Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, και εκτάκτως κάθε
φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε
τρεις τακτικές συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και
αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.
6)Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργούνται για οποιονδήποτε
λόγο, πληρούνται από τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής
τους.
7)Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Αρχίζει από την ημέρα της εκλογής
του και λήγει το αργότερο την αντίστοιχη ημερομηνία (με απόκλιση τριάντα
ημερών) μετά την πάροδο των τριών ετών.
8)Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και
επιτυχία του σκοπού του σωματείου μπορεί: α) να αναθέτει καθήκοντα εφόρου
αθλητικού τμήματος σε μέλος του σωματείου, εκτός του Δ.Σ., β) να διορίζει
τεχνικούς συμβούλους στα διάφορα αθλητικά τμήματά του, από τα μέλη του
σωματείου ή και με σύμβαση σε μη μέλη του σωματείου και γ) να προσλαμβάνει
ειδικό έμμισθο προσωπικό.
Οι εκτός διοικήσεως οριζόμενοι έφοροι τμημάτων και τεχνικοί
σύμβουλοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εφόσον αυτό συζητεί το
θέμα που αφορά τον τομέα της δραστηριότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
9)Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις
εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες
συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. , με τους/τις συζύγους,
τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία
μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική
απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και
άμισθη. Επιτρέπεται να καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. τα έξοδα κίνησης,
διαμονής και διατροφής, όταν αυτά μετακινούνται εκτός του τόπου της νόμιμης
κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο.
10) Δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής
του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις
ή ομοσπονδίες:
α) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και
όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο, μέλη των οικείων συνδέσμων στα
ατομικά αθλήματα που αφορούν το σωματείο.
β) έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι,
διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας
και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο
εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών
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γ) όσοι διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες των
αθλημάτων που αφορούν το σωματείο, καθώς και οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι
γονείς τους.
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω
κωλύματα, χάνει αυτοδίκαια την αντίστοιχη ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη
της έκπτωσής του εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μέσα
σε προθεσμία 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία , η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον
Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ο οποίος θεωρείται πρώτος μεταξύ ίσων, εκπροσωπεί το
σωματείο σε όλες του τις σχέσεις, υποχρεούται δε να γνωστοποιεί στο Δ Σ. όλες
του τις ενέργειες. Συγκαλεί, με απόφαση του Δ.Σ., τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις, τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., υποχρεούται να συγκαλεί αυτό
εκτάκτως όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο τουλάχιστον από τα μέλη του και
κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, όσες φορές κρίνει
αυτό αναγκαίο, και δίνει εντολή στον ταμία για κάθε δαπάνη. Υπογράφει μαζί
με το γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά την
προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτόν ο
πρεσβύτερος των συμβούλων.
2) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου,
συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων
των Γενικών συνελεύσεων, το βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων και το βιβλίο του μητρώου των μελών και φυλάσσει την
σφραγίδα του Σωματείου. Τον Γενικό Γραμματέα απουσιάζοντα ή κωλυόμενο,
αντικαθιστά ο Ειδικός γραμματέας και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας
από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.
3) Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ., τηρεί το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ και το αρχείο του
Σωματείου, γενικά δε βοηθά τον Γεν. Γραμματέα στα καθήκοντά του.
4) Ο ΤΑΜΙΑΣ. Τηρεί το βιβλίο εσόδων - εξόδων, το βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων και γενικά κάθε είδους λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με
τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του
σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις των
εισπράξεων υπογράφει και ο πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών
υπογράφει επίσης ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας. Επί των ενταλμάτων
πληρωμών, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ.
με την οποία ενεκρίθει η δαπάνη. Ο ταμίας συντάσσει καταστάσεις της
ταμειακής διαχείρισης και κίνησης, υποβάλλοντας αυτές στο Δ.Σ. κατά το τέλος
κάθε τριμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα
έξοδα μαζί με τις σχετικές δικαιολογητικές αποδείξεις. Ο ταμίας υποχρεούται να
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καταθέτει σε κάποια Τράπεζα και στο όνομα του Σωματείου τα χρήματα που
εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό που θα καθορίζεται κάθε φορά από το
Δ.Σ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Ο
ταμίας υποχρεούται να έχει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο, το ταμείο του
σωματείου, κάθε φορά που το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο. Ο ταμίας μεριμνά για την
κανονική είσπραξη των συνδρομών και κρατά ενήμερο το Δ.Σ. για τις
καθυστερούμενες συνδρομές. Ο ταμίας μαζί με τον πρόεδρο αναλαμβάνουν ,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. όλες τις υφιστάμενες καταθέσεις.
5) ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα ειδικά
καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει. Υπογράφουν στο βιβλίο των πρακτικών
συνεδριάσεων του Δ.Σ. Αναλαμβάνουν τα καθήκοντα Εφόρου ενός ή
περισσότερων τμημάτων τα οποία διευθύνουν, εισηγούνται στο Δ.Σ. τη λήψη
αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων και αναλαμβάνουν την εκτέλεση αυτών των
αποφάσεων. Προτείνουν διορισμούς προσωπικού, είναι υπεύθυνοι για την
καλή λειτουργία των τμημάτων που τους ανατέθηκαν. Καταρτίζουν εσωτερικούς
κανονισμούς της λειτουργίας των τμημάτων τους, τους οποίους υποβάλλουν
προς έγκριση στο Δ.Σ., στο οποίο εισηγούνται την τοποθέτηση ή την απόλυση
ενός ή περισσότερων κατά τμήμα Αρχηγών τμημάτων, οι οποίοι είναι όργανα
του Δ.Σ. και ειδικότερα του Συμβούλου - Εφόρου Τμήματος, στις διαταγές του
οποίου υπάγονται. Τα καθήκοντα των Αρχηγών καθορίζονται από τον
Εσωτερικό Οργανισμό του τμήματος στο οποίο τοποθετήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 8°
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την τριμελή εξελεγκτική επιτροπή και δύο
αναπληρωματικούς τους. Η εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται κατά τις
αρχαιρεσίες επίσης για 3ετή θητεία.
Η εξελεγκτική επιτροπή προσκαλείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του
σωματείου, μετά τον καταρτισμό του Απολογισμού και του Ισολογισμού για τη
λήγουσα χρήση, διενεργεί τον έλεγχο της λήγουσας διαχειριστικής χρήσης. Στη
διάθεση της τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των
Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, το βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και
εξερχομένων εγγράφων, η αλληλογραφία και το αρχείο του σωματείου, τα
δικαιολογητικά του ταμείου, οι αποδείξεις, το βιβλίο μητρώου μελών,
αποδεικτικά και βιβλιάρια καταθέσεων και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να
βοηθήσει στη διενέργεια του ελέγχου.
Η εξελεγκτική επιτροπή δικαιούται, όποτε νομίσει ότι είναι αναγκαίο να
προβαίνει στον έλεγχο της διαχείρισης του ομίλου, το δε Δ.Σ. είναι
υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεση της επιτροπής τα παραπάνω στοιχεία.
Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει στην Γ.Σ. έκθεση για τον
διενεργηθέντα έλεγχο της διαχείρισης του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ
1)Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να
παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του , αποτελεί το ανώτατο όργανό
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του και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του, που δεν υπάγεται σύμφωνα με το
νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της
εξελεγκτικής επιτροπής, εγκρίνει τον απολογισμό δράσεως , τον απολογισμό
και τον προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και απαλλάσσει τη
διοίκηση της διαχειριστικής και διοικητικής ευθύνης. Αποφασίζει επί προτάσεων
μομφής κατά των μελών του Δ.Σ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του
καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου. Κατ’ αυτήν απαιτείται η παρουσία
το ένα δεύτερο (1/2) συν ένα (+1) των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των
παρόντων.
2)Οι γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές
συνελεύσεις συγκαλούνται από το Δ.Σ. κάθε χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο και
αποφαίνονται επί του απολογισμού του προηγούμενου έτους και του
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους. Αποφασίζουν επί παντός άλλου
θέματος, το οποίο φέρει το Δ.Σ. τους συζήτηση ή την συζήτηση που έχει ζητήσει
το 1/20 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, με έγγραφη αίτηση
που αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα.
3)Οι έκτακτες συγκαλούνται οποτεδήποτε ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ.
ή όταν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η
σχετική αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο Δ.Σ. και αναγράφει υποχρεωτικά τα
προς συζήτηση θέματα. Το δε Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός
τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αίτησης.
4)Για να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποσταλεί πρόσκληση σε
όλα τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του Συλλόγου είτε ταχυδρομικά είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον το Σωματείο διαθέτει ιστότοπο τότε θα
πρέπει επίσης να αναρτήσει την πρόσκληση και σε αυτόν, τουλάχιστον προ
δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την Γενική Συνέλευση (15 ημέρες γιατί 10
πριν πρέπει να ανακοινωθεί η λίστα δικαιούμενων συμμετοχής – δεν μετράει η
ημέρα της συνέλευσης και η ημέρα της ανακοίνωσης). Η πρόσκληση καθορίζει
τον τόπο, την ώρα έναρξης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως έχουν
προκύψει από πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο, με πλήρη σαφήνεια και φέρει
τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Επίσης αναφέρεται
και ο επαναληπτικός χρόνος της συνόδου, σε περίπτωση μη απαρτίας.
5)Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις
αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη. Ουδεμία δε άλλη πρόταση ή θέμα προς συζήτηση ή προς λήψη
απόφασης και για οποιονδήποτε λόγο γίνεται αποδεκτή, ούτε σημειώνεται στα
πρακτικά.
6)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
δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με 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
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των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση
συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο
διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου δύναται να 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 τους.
7)Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και η
διαδικασία ξεκινάει άνευ ετέρας με την εκλογή του Προεδρείου της ήτοι του
Προέδρου και του Γραμματέα της. Στη Γ.Σ. προεδρεύει ένα μέλος ως πρόεδρος,
που εκλέγεται με ψηφοφορία από τα παριστάμενα μέλη. Κατά τον ίδιο τρόπο
εκλέγεται και ο Γραμματέας της Γ.Σ. που κρατάει τα πρακτικά τους. Μέλος του
παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είτε μέλος υποψήφιο για το επόμενο Δ.Σ. (σε
περίπτωση εκλογικής Γ.Σ.) δεν μπορεί να εκλεγεί στο Προεδρείο της Γ.Σ.
8)Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, όταν συμμετέχει σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο
(1/2) συν ένα (+1) των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι των
ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και όσων έχει παρέλθει ένα έτος
από την εγγραφή τους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2725/1999.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, τότε διενεργείται επαναληπτική σύνοδος, μέσα σε 8
το πολύ ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας Γ.Σ., όπως ορίζεται και
στην πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική αυτή σύνοδο, θεωρείται δεδομένη η
απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
9)Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία μυστική ή με ανάταση της χειρός
ή με ονομαστική κλήση ουδέποτε όμως δια βοής. Μυστική ψηφοφορία
διεξάγεται σε θέματα: α) εκλογής προσώπων για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική
επιτροπή, β) εμπιστοσύνης τους στη Διοίκηση, γ) προσωπικά θέματα.
10)Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή (σχετική) πλειοψηφία των παρόντων,
εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά στο παρόν καταστατικό άλλη
πλειοψηφία.
11)Η Γενική Συνέλευση ακόμη και με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην
ημερήσια διάταξη. Σε τέτοια περίπτωση η όποια απόφαση είναι άκυρη.
12)Η Γενική Συνέλευση, εφόσον αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό
Συμβούλιο, ή επιβάλλεται νομοθετικά για έκτακτους λόγους, δύναται να
διεξάγεται με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που
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υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων από
δύο φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: Zoom, Skype, Webex), εφόσον στην
ημερήσια διάταξή της δεν περιλαμβάνεται η διενέργεια αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη καταστατικών οργάνων, που προβλέπονται στην ισχύουσα κάθε φορά
κείμενη νομοθεσία. Ομοίως και εφόσον επιβάλλεται νομοθετικά για έκτακτους
λόγους, η Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες του σωματείου δύναται να
διεξάγεται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά κείμενη
νομοθεσία. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις
ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
13)Η Γ.Σ. (εκλογική Γ.Σ.) εκλέγει μέχρι το τέλος Ιουνίου (διορθώνεται σε
«μέχρι το τέλος Ιουνίου» )μέσα στο μήνα Ιούνιο κάθε τρία (3) έτη τη Διοίκηση
του σωματείου που αποτελείται από 9 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά.
Κατά την ίδια Γ.Σ. εκλέγεται εξελεγκτική επιτροπή, που αποτελείται από 3
τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά.
14)Η Γ.Σ. ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του σωματείου, τους
επίτιμους προέδρους και τα επίτιμα μέλη.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1)Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει για την ανάδειξη του Προέδρου, των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στις εκλογές, που
διεξάγονται, όταν λήξει η θητεία τους, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο
νόμος ή το παρόν καταστατικό.
2)Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να
συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν
τα Τακτικά μέλη του σωματείου, μετά πάροδο ενός (1) πλήρους έτους από την
εγγραφή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2725/1999 και
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Τα
λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν
στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως
με μία μόνο ψήφο ανά Τακτικό μέλος. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου
συμμετοχή τόσο στην Γ.Σ. όσο και ψηφοφορία. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν
υποψηφιότητα τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Εξελεγκτική
Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν στην γραμματεία του Ομίλου έγγραφη αίτηση
τρείς (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκληση της γενικής
συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος των οργάνων διοίκησης ή και
εκπρόσωπος του σωματείου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία, όποιος έχει
τα κωλύματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2725/1999.
3)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.
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4)Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει
την τήρηση των νόμων και του καταστατικού κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
που γίνεται με βάση μία ονομαστική κατάσταση των παρόντων μελών, στην
οποία υπογράφουν οι ψηφίζοντες και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που
ανακύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται.
5)Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού
σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και
συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο 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. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν
(1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να
σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου
των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. 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 υποψηφίων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με την διαδικασία
που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Σε
περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για
ισοψηφίσαντες 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 προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το
προαναφερθέν
κλάσμα
προκύπτει
δεκαδικός
αριθμός,
αυτός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα
6)Ο αντιπρόεδρος, 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
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 αθλητικού σωματείου δεν
εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο
εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του
προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων
καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος καταστατικού.
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7)Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ομίλου
διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων μελών. Ο εκλογέας δικαιούται να
σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς
εκλογή θέσεων. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που έχουν λάβει τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης,
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Για την διατήρηση του οφειλόμενου σεβασμού και την αρμονική
διαβίωση των μελών του Ομίλου, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία αυτού,
το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί πειθαρχική εποπτεία επί όλων των μελών, για
παράβαση του εσωτερικού κανονισμού και του Καταστατικού του. Πειθαρχική
αρμοδιότητα επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί η Γενική
Συνέλευση. Πριν από την λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως από το Διοικητικό
Συμβούλιο εναντίον μέλους κατηγορούμενου για πειθαρχικά παραπτώματα,
καλείται τούτο σε έγγραφη ή προφορική απολογία. Εάν το καλούμενο μέλος δεν
προσέλθει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δεν υποβάλει
έγγραφη απολογία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της
προσκλήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προχωρήσει στην λήψη
της σχετικής απόφασης επιβολής της ποινής. Η απόφαση για την επιβολή της
ποινής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των μελών,
είναι δε αιτιολογημένη. Έφεση εναντίον αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία επιβάλλεται μόνο η ποινή της διαγραφής, ασκείται
από το ενδιαφερόμενο μέλος ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Προς τούτο
οφείλει να καταθέσει εντός πέντε (5) ημερών από της κοινοποιήσεως της
αποφάσεως της επιβολής ποινής, ένσταση.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1)Σε περίπτωση παράβασης του νόμου, του καταστατικού, των
κανονισμών, των αποφάσεων της Γ.Σ ή του Δ.Σ ή της πρέπουσας σε φίλαθλη
συμπεριφοράς και ευταξίας, ανεξαρτήτως της τυχόν υφιστάμενης ποινικής ή
άλλης ευθύνης του παραβάτη το Δ.Σ δύναται να επιβάλλει τις παρακάτω
ποινές:
• της εγγράφου παρατηρήσεως
• της αυστηρής εγγράφου επιπλήξεως
• της απαγόρευσης εισόδου στις εγκαταστάσεις τού σωματείου
για καθορισμένο χρονικό διάστημα
• της οριστικής διαγραφής και αποβολής, υποκείμενης στην
έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Ν.2725/1999 και
του Αστικού Κώδικα.
2) Ειδικότερα στα αθλητικά του μέλη εκτός από τις ανωτέρω ποινές
επιβάλλει και την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις μέχρι ενός
έτους.
Κανένας δεν μπορεί εκ των ανωτέρω να τιμωρηθεί χωρίς
προηγουμένως να απολογηθεί.
ΑΡΘΡΟ 13°
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Επίτιμοι πρόεδροι εκλέγονται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 3/5 αυτής,
άτομα τα οποία με τις μεγάλες και πολύτιμες υπηρεσίες τους ή υπηρεσίες προς
τον όμιλο έγιναν άξιοι της τιμής αυτής. Παρευρίσκονται στις εορτές του Ομίλου
και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τιμητικά. Οι επίτιμοι πρόεδροι είναι ισόβιοι, εκτός
αν ζητηθεί η αντικατάστασή τους από πενήντα τακτικά μέλη, οπότε αποφασίζει
η πρώτη τακτική Γ.Σ. Για να γίνει δεκτή η πρόταση πρέπει να συγκεντρώσει τα
3/5 των ψήφων των παρισταμένων μελών.
ΑΡΘΡΟ 14°
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1)Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα, η οποία φέρει τις λέξεις
«ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», κυκλικά και στο κέντρο
το σήμα του Ομίλου.
2)Το σωματείο έχει το δικό του σήμα, επισείοντα λευκού χρώματος μετά
τριών κυανών παράλληλων και οριζόντιων τεθλασμένων γραμμών,
διακοπτόμενων από κύκλο κυανού χρώματος, φέροντος αρχαίαν Ελληνικήν
τριήρη, ερυθρού χρώματος, μετά λευκού ιστίου επί του οποίου αναγράφεται με
γράμματα κυανού χρώματος τα αρχικά του σωματείου «Ν.Ο.Α.»
3)Το σήμα του σωματείου φέρουν υποχρεωτικά επί του ιστού τους τα
ιδιόκτητα σκάφη του σωματείου και των μελών αυτού. Το σήμα τούτο επαίρεται
και επί του ιστού του σωματείου στις εγκαταστάσεις του. Το ίδιο σήμα
επιράπτεται και στο πηλήκιο των μελών του, όταν αυτά επιβαίνουν σε σκάφη
σωματείου ή δικά τους. Επίσης, μπορούν οι αθλητές του σωματείου και τα μέλη
του σωματείου να φέρουν το σήμα αυτό στην κομβιοδόχη τους.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση της γενικής
συνέλευσης στην οποία μετέχει τουλάχιστον το ½ συν 1 των μελών και με
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από την γενική συνέλευση στην
οποία μετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μελών, με απαραίτητη
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη
απομένων λιγότερα από είκοσι (20) καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
προβλέπεται από το Νόμο.
ΑΡΘΡΟ 16°
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για
την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, αθλητικών κλπ. τμημάτων. Οι
πιο πάνω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση, χωρίς όμως να μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού.
2) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή άθληση του σε αγώνες που
γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την
οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
3) Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
Ν.2725/99, των νόμων περί σωματείων, καθώς επίσης και σε κάθε διάταξη του
νόμου που αφορά τη σωματική αγωγή.
4) Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
5) Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα
απονέμονται ή αφαιρούνται, εφόσον αυτό είναι νόμιμο, με τη συναίνεση όλων
των μελών, ποτέ όμως δεν μπορεί να δοθεί δικαίωμα αυξημένης ψήφου κατά τις
Γενικές Συνελεύσεις
6) Οι γενικές δημοσιεύσεις του Ομίλου, όπου ο Νόμος δεν απαιτεί ιδιαίτερη
δημοσίευση, θεωρούνται ότι είναι έγκυρες όταν γίνονται με έντυπα τα οποία
τοιχοκολλώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου ή στην επίσημη
ιστοσελίδα του Ομίλου η οποία είναι δηλωμένη στο Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
7) Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και
διέπετε από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις
οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες
και προέχουν αυτών των καταστατικών. Κάθε διάταξη του παρόντος που
αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2725/99 και του Α.Κ είναι ανίσχυρη.
8) Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
Το παρόν τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό που περιέχει
δεκαέξι (16) άρθρα εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και συνολικά και ψηφίστηκε ομόφωνα
στην Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, που διενεργήθηκε στις
1/6/2022, και θα ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των
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Σωματείων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 79,81 και 82 Α.Κ. .
Αλεξανδρούπολη 1/6/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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