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ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ (I.Μ.Α.Ε.Σ.)»
____________________________________________________________

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.- Ιδρύεται  στην  Νέα  Επίδαυρο  Αργολίδος,  Σωματείο  με  την  επωνυμία 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΜΙΚΡΩΝ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ  ΝΕΑΣ  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  – 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ (Ι.Μ.Α.Ε.Σ.)»  και  επιδιώκει  σκοπό μη κερδοσκοπικό με  έδρα την  Νέα 

Επίδαυρο.

2.- Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου και εμπορικής επιχείρησης (άρθρο 

7 § 5 του ν. 2725/1999).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ –

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1.- Κύριος  σκοπός  του  Σωματείου  είναι  η  συστηματική  καλλιέργεια  και  η 

ανάπτυξη  των δυνατοτήτων  των αθλητών του  για  τη  συμμετοχή τους  σε  αθλητικούς 

αγώνες (άρθρο 1 του ν. 2725/1999). Επίσης σκοπός του Σωματείου είναι η παρόρμηση 

της αγάπης του κοινού προς τη θάλασσα, η ανάπτυξη της αγάπης προς την αλιεία και το 

ναυτικό αθλητισμό, η μελέτη και η προστασία τούτων και γενικότερα η πρόοδος και ο 

εξευγενισμός αυτών ως θαλάσσιας ψυχαγωγίας και άθλησης με αγνή φίλαθλη έννοια και 

προσαρμογή τούτων προς το φίλαθλο πνεύμα. Η σύσφιξη των σχέσεών τους,  για τον 

εξωραϊσμό  της  περιοχής  με  εκτέλεση  έργων  οδοποιίας,  φωτισμού,  υδρεύσεως, 

δεντροφυτεύσεως και γενικά με την εκτέλεση κάθε έργου, που έχει κοινωφελή, χρήσιμο 

και εξυπηρετικό για την περιοχή χαρακτήρα.
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2.- Ο σκοπός επιτυγχάνεται με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο και αναλόγως των 

οικονομικών  δυνατοτήτων  του  Σωματείου  με  την  ίδρυση  και  λειτουργία  διαφόρων 

αθλητικών τμημάτων.

Με  την  ίδρυση  επίσης  ναυτικών  βάσεων,  αθλητικών  εγκαταστάσεων  πάσης 

φύσεως,  εντευκτηρίου,  της  οργάνωσης  κάθε  κατά  θάλασσα,  αθλητικής  αγωνιστικής 

κίνησης,  θαλάσσιων  και  χερσαίων  εκδρομών,  εορτών,  παραστάσεων,  χοροεσπερίδων, 

διαλέξεων,  της  συμμετοχής  του  Σωματείου  σε  όλες  τις  συναφείς  αθλητικές  ναυτικές 

εκδηλώσεις εντός και εκτός της Ελλάδας, της απόκτησης οργάνων, πλοιαρίων και παντός 

αθλητικού  υλικού,  της  έκδοσης  εντύπων  και  περιοδικών  και  παντός  άλλου  νομίμου 

μέσου  συμβάλλοντος  στην  εκπλήρωση  του  σκοπού  του,  της  υποστήριξης  κάθε 

προσπάθειας επιστημονικής, τεχνικής ή καλλιτεχνικής που αφορά την ελληνική αλιεία 

και το ναυτικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με την τουριστική προώθηση της χώρας μας 

και με κάθε φίλαθλο γενικώς τρόπο ανάπτυξης κίνησης εξυπηρετικής της σωματικής και 

πνευματικής ανάπτυξης της νεολαίας και των μελών του Σωματείου.

3.- Το Σωματείο,  προς εκπλήρωση του σκοπού του,  διατηρεί  σε λειτουργία τα 

κάτωθι τμήματα :

α) Αλιείας θαλάσσης επιφανείας και υποβρύχιας

β) Κολύμβησης μετά πτερυγίων

γ) Υποβρύχιας κολύμβησης και κολύμβησης επιφάνειας

δ) Μηχανοκινήτων και ταχυκινήτων σκαφών

ε) Ιστιοπλοΐας

στ ) Θαλάσσιου σκι

η) Σκακιστικό και

θ) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

4.- Ίδρυση νέων τμημάτων ή η κατάργηση υφισταμένων γίνεται μόνο με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτο πλειοψηφία και εγκρίνεται από 

τη Γενική Συνέλευση.

5.- Το  Σωματείο  έχει  αποκλειστικώς  τον  ως  άνω  σκοπό  και  απαγορεύεται 

απολύτως κάθε παρέκκλιση από το σκοπό αυτό χωρίς τροποποίηση του παρόντος, ιδία δε 

η ανάμιξη αυτού στην πολιτική.

6.- Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του 

διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και της αθλητικής και της περί σωματείων 

κειμένης νομοθεσίας.
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7.- Το Σωματείο υφίσταται εφόσον τα μέλη και οι αθλητές δεν είναι λιγότερα των 

είκοσι (20).

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.- Το  Σωματείο  μπορεί  να  γίνει  μέλος  υπερκείμενων  ενώσεων,  ύστερα  από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Το  Σωματείο  εκπροσωπείται  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  των  Αθλητικών 

Ομοσπονδιών ή Ενώσεων με έναν αντιπρόσωπό του, που πρέπει απαραιτήτως να είναι 

μέλος με δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται.

Την απόφαση για την πιο πάνω εκπροσώπηση παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο 

του  Σωματείου.  Με  την  ίδια  απόφαση  του  Δ.Σ.  ορίζεται  ο  αναπληρωτής  του 

αντιπροσώπου,  που  πρέπει  επίσης  να  συγκεντρώνει  τις  πιο  πάνω  αναφερόμενες 

προϋποθέσεις.  Διορισμός  αντιπροσώπου  του  Σωματείου  σε  υπερκείμενη  Ένωση  ή 

Ομοσπονδία με άλλο τρόπο, εκτός από τον πιο πάνω, απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΘΛΗΤΕΣ- ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑI 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ –  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.- Μέλη  του  Σωματείου  μπορούν  να  γίνουν,  ανεξάρτητα  από  το  φύλο,  τα 

πρόσωπα που  έχουν  συμπληρώσει  το  δέκατο  όγδοο  (18°)  έτος  της  ηλικίας  τους  και 

συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό.

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά,  δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή 

άλλες παρόμοιες κατηγορίες.

Ο  αριθμός  των  μελών  του  Σωματείου  είναι  απεριόριστος.  Σε  εξαιρετικές 

περιπτώσεις  μπορεί,  με  πρόταση  των  δύο  τρίτων  (2/3)  του  συνόλου  των  μελών  του 

Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να απονέμεται ο τίτλος 

του  επίτιμου  σε  μέλη  ή  μη  του  Σωματείου,  τα  οποία  έχουν  προσφέρει  εξαίρετες 

υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του Σωματείου.

Τα πρόσωπα που ανακηρύσσονται επίτιμα έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις 

Γενικές  Συνελεύσεις  και  δικαίωμα  έκφρασης  γνώμης  όχι  όμως  δικαίωμα  ψήφου  και 

δικαίωμα  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι.  Αυτά  δύνανται  να  παραιτηθούν  οριστικώς  της 

ιδιότητάς τους αυτής και να καταστούν αμέσως, με αίτησή τους προς το Δ.Σ., μέλη, με τα 
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δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται  από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του 

Δ.Σ. ύστερα από απόφαση αυτού, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψήφους 

εννέα (9), πρόσωπα που προσέφεραν ύψιστες υπηρεσίες προς το Σωματείο και σε όλως 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι επίτιμοι Πρόεδροι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις 

Γενικές  Συνελεύσεις  με  δικαίωμα  έκφρασης  γνώμης  και  ψήφου  και  δικαίωμα  του 

εκλέγειν,  μπορούν  να  παραιτούνται  προσωρινά  από  την  ιδιότητά  τους  αυτή  και  να 

αποκτούν αμέσως, με αίτησή τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών. Η περί 

παραίτησης αίτησή τους και η απόκτηση της ιδιότητας μέλους πρέπει να υποβληθεί στο 

Δ.Σ.  δέκα  (10)  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  χρονολογία  σύγκλησης  της  Γενικής 

Συνέλευσης.

2.- Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ. :

α) Αίτησης του ενδιαφερομένου.

β)  Πρότασης  δύο  (2)  μελών του  Σωματείου,  για  την  εγγραφή του  υποψηφίου 

μέλους, που επισυνάπτεται στην αίτηση.

γ) Υπεύθυνης δήλωσης του ν.  1599/1986,  ότι  δεν υφίσταται  στο πρόσωπό του 

κανένα κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στον 

ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

Επίσης  απαιτείται  η  καταβολή  του  δικαιώματος  εγγραφής  στο  Σωματείο,  του 

ποσού  συνδρομής  έξι  (6)  μηνών  και  των  τυχόν  έκτακτων  εισφορών  που  έχουν 

αποφασιστεί από την τελευταία Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να εκδώσει απόφαση μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) 

ημερών  από  την  υποβολή  της  αίτησης.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  αυτή  η 

έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει 

εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. 

Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. 

μπορεί  με  αιτιολογημένη  απόφασή  του,  να  μην  εγκρίνει  την  αίτηση  εγγραφής 

ενδιαφερομένου ως μέλους.

Δεν  απαιτείται  η  πρόταση  των  πιο  πάνω  δύο  (2)  μελών,  προκειμένου  περί 

εγγραφής αθλητών που ανήκαν στο Σωματείο και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη (1η) έως 

όγδοη  (8η)  νίκη  σε  Ολυμπιακούς  Αγώνες  ή  σε  Παγκόσμια  ή  Πανευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα, πρώτη (1η) έως τρίτη (3η) νίκη σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς Αγώνες 

ή Πανελλήνιους Αγώνες.
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Τα μέλη, ύστερα από πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν 

εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να 

εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.

Τα  μέλη  του  Σωματείου  υποχρεούνται  στη  καταβολή  :  α)  εφάπαξ  ποσού  για 

εγγραφή,  β)  μηνιαίας  συνδρομής  προς  το  Σωματείο.  Τα  ανωτέρω ποσά δύνανται  να 

αυξομειούνται με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως τ’ 

ανωτέρω μέλη που έχουν σκάφος υποχρεούνται στην καταβολή  : γ) εφάπαξ ποσού για 

εγγραφή του σκάφους, δ) μηνιαία εισφορά για επιτήρηση του σκάφους, ε ) εισφορά για 

ανέλκυση του σκάφους. Το ύψος των αναφερομένων ανωτέρω γ΄, δ΄ και ε΄ υποχρεώσεων 

καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, στ) τις 

από  τη  Γενική  Συνέλευση  και  το  Δ.Σ.  οριζόμενες  εκάστοτε  υποχρεωτικές  έκτακτες 

εισφορές προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Οι  οικονομικές  υποχρεώσεις  των μελών του Σωματείου προκαταβάλλονται  και 

είναι  απαιτητές  την  πρώτη  κάθε  μήνα,  αυτές  δε  προς  εγγραφή  νέων  μελών 

υπολογιζομένων και καθισταμένων απαιτητών για μεν τους εγγραφόμενους από την 1η 

έως 15η του μήνα, την 1η του μήνα, για δε τους εγγραφόμενους από την 15η έως την 31η 

του μήνα την 1η του επομένου μήνα από την εγγραφή τους,  υπολογιζόμενης από της 

ημερομηνίας έγκρισης αυτής από το Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.- Διαγράφεται κάθε μέλος με απόφαση του Δ.Σ. :

α) Εάν καθυστερήσει την καταβολή των συνδρομών, ως και των λοιπών σε χρήμα 

υποχρεώσεών του προς το Σωματείο πλέον των έξι (6) μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση 

λήψης της περί διαγραφής απόφασης για την προκείμενη αιτία είναι η έγγραφη σχετική 

επί αποδείξει πρόσκληση του ταμία του Σωματείου και η άπρακτη πάροδος προθεσμίας 

ενός (1) μήνα από τη χρονολογία επίδοσής της στο μέλος.

β) Εάν δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Δ.Σ. και των εσωτερικών κανονισμών.

γ) Εάν ζημιώνει εν γένει το Σωματείο έργω ή λόγω, καθώς και σε κάθε περίπτωση, 

κατά  την  οποία  η  εν  γένει  συμπεριφορά  του  είναι  αντίθετη  και  επιζήμια  προς  τα 

συμφέροντα του Σωματείου.

Πριν από κάθε επιβολή ποινής διαγραφής για λόγους προβλεπομένους στο παρόν 
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άρθρο, καλείται εγγράφως το υπό κατηγορία μέλος από το Δ.Σ. όπως εντός 48 ωρών από 

τη λήψη του εγγράφου προς απολογία καταθέσει έγγραφη απολογία στη Γραμματεία του 

Σωματείου. Αν παρέλθει η τασσομένη προθεσμία, το Δ.Σ. δύναται να επιβάλει την ποινή 

της  οριστικής  διαγραφής  και  χωρίς  την  απολογία  του  υπό  την  κατηγορία  τελούντος 

μέλους. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. τίθεται υπόψη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης προς 

επικύρωση.

2.- Eπανεγγραφή διαγραφέντος μέλους λαμβάνει χώρα, με αίτηση αυτού προς το 

Δ.Σ. και με πρόταση του Δ.Σ., από τη Γενική Συνέλευση εκτός των περιπτώσεων των 

αναφερομένων στην  περίοδο γ’  της  §  1  του παρόντος  άρθρου.  Η Γενική Συνέλευση 

αποφαίνεται περί της αποδοχής ή μη της πρότασης του Δ.Σ.. Αν γίνει αποδεκτή η αίτηση 

επανεγγραφής, τούτο αποκτά την ιδιότητα του μέλους, από τη επομένη της χρονολογίας 

της  απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  αφού  εκπληρώσει,  βάσει  της  ισχύουσας 

συνδρομής, όλες τις οφειλόμενες προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις, που είχε 

προ της διαγραφής και εκείνες μέχρι της υποβολής της αίτησης προς το Δ.Σ., η οποία 

υποβάλλεται δέκα μέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Τα  μέλη του  Σωματείου  έχουν  τα  δικαιώματα που  τους  παρέχει  το  παρόν 

Καταστατικό  και  οι  διατάξεις  της  αθλητικής  και  σωματειακής  νομοθεσίας  και  έχουν 

υποχρέωση να καταβάλλουν τη συνδρομή και τις τυχόν έκτακτες εισφορές στο Σωματείο, 

να  μετέχουν  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  και  να  συμμορφώνονται  με  τα  οριζόμενα  στο 

παρόν, στους τυχόν Εσωτερικούς Κανονισμούς του Σωματείου, με τις αποφάσεις των 

οργάνων αυτού και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του και να συμβάλλουν ενεργά με 

κάθε δυνατό τρόπο το σωματείο στην επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΘΛΗΤΕΣ

1.- Αθλητές του Σωματείου θεωρούνται οι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας, 

που εκδίδεται από την αθλητική Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος και οι οποίοι έχουν 

ενεργό αθλητική δραστηριότητα. Η ενεργός δραστηριότητα του αθλητή του Σωματείου 

προκύπτει  από  τις  ειδικές  καταστάσεις  αθλητών,  εγκεκριμένες  από  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο,  που υποβάλλουν οι  έφοροι  των αθλητικών τμημάτων μέσω του Αρχηγού 

Αθλητισμού και Εκπαίδευσης στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου για κάθε άθλημα ή 

και κατά τη διάρκεια αυτής. Βάσει των πιο πάνω καταστάσεων ενημερώνεται το Βιβλίο 

Μητρώου Αθλητών.
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2.- Οι αθλητές έχουν όσα δικαιώματα τους απονέμονται από το νόμο, το παρόν 

καταστατικό και από τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου. Τα δικαιώματα 

αυτά αφορούν μόνο τους ενεργούς αγωνιστικά αθλητές και διατηρούνται επί ένα (1) έτος 

από την οριστική διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.

3.- Οι αθλητές., όταν αποχωρήσουν από την ενεργό αθλητική τους δραστηριότητα, 

μπορούν  να  εγγραφούν  μέλη  στο  Σωματείο,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 

προϋποθέσεις  του  καταστατικού,  ένα  (1)  τουλάχιστον  έτος  μετά  την  τελευταία 

συμμετοχή  τους  σε  επίσημο  αθλητικό  αγώνα.  Επίσημος  αθλητικός  αγώνας  είναι  ο 

αγώνας που διοργανώνεται  από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την 

έγκρισή της (άρθρο 3§ 4 του ν. 2725/1999). Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων 

της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και της 

αναρρίχησης, του παγκρατίου, του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου, μπορούν να 

εγγράφονται μέλη στο Σωματείο, εφόσον αυτό καλλιεργεί τα πιο πάνω αθλήματα, με την 

προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας 

τους.

4.- Η  αγωνιστική  δραστηριότητα  των  αθλητών  του  Σωματείου,  εφόσον  δεν 

διατηρεί  Τμήμα  Αμειβόμενων  Αθλητών,  δεν  αποτελεί  άσκηση  επαγγελματικής 

δραστηριότητας.  Οικονομικές  ή  άλλες  παροχές  που  δίνονται  από το  Σωματείο  στους 

αθλητές του, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν 

αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του 

ν. 2725/1999.

5.- Η  πιστοποίηση  της  υγείας  των  αθλητών  είναι  υποχρεωτική  και  αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή 

γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία. Το δελτίο υγείας, με 

μέριμνα  του  Σωματείου,  θεωρείται  από  νομαρχιακό  νοσοκομείο  ή  υγειονομική 

στρατιωτική μονάδα ή  από έχοντες  οποιαδήποτε  σχέση με  το Δημόσιο ή  με  Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου  Δικαίου  γιατρούς.  Το  δελτίο  υγείας  ισχύει  για  ένα  έτος  από  τη 

θεώρησή  του  και  τηρείται  από  τον  Αρχηγό  Αθλητισμού  και  Εκπαίδευσης,  ο  οποίος 

μεριμνά για την κατά νόμο ιατρική θεώρηση και ανανέωση του δελτίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του Σωματείου ή ν’ ασκούν τα δικαιώματά τους 
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που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους  τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν τα 

προβλεπόμενα  κωλύματα  και  οι  προβλεπόμενοι  περιορισμοί  στο  άρθρο  3  του 

ν.2725/1999.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΟΡΟΙ – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1.- Πόροι  του  Σωματείου  είναι:  α)  Τα  ποσά  τα  προερχόμενα  από  εγγραφές, 

συνδρομές,  επιτήρηση και  ανέλκυση των σκαφών,  έκτακτες  εισφορές  των μελών και 

τόκους από καταθέσεις, β) Οι εισπράξεις από λαχεία, εορτές, εσπερίδες, εκδρομές, γ ) Οι 

κρατικές και δημοτικές επιχορηγήσεις και δ) Δωρεές ή κληροδοτήματα, καθώς και κάθε 

άλλη είσπραξη προερχόμενη από νόμιμη αιτία.

2.- Δωρεές ή διαθήκες υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντιβαίνουσες προς 

τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.

3.- Η  ακίνητη  περιουσία  του  Σωματείου  αποκτάται  και  μεταβιβάζεται  για 

λογαριασμό αυτού, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Τα  κεφάλαια  του  Σωματείου  διατίθενται  μόνον  κατόπιν  δικαιολογημένης 

απόφασης του Δ.Σ., καταχωρούμενης στα πρακτικά υπέρ των σκοπών του.

5.- Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα και από 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιτρέπεται  στο  Σωματείο,  εφόσον  τηρούνται  οι  κανονισμοί  της  Δ.Ο.Ε.,  να 

συνάπτει  συμβάσεις  χορηγίας  ή  διαφήμισης  με  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  για  την 

ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της § 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 του Σωματείου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

6.- Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των 

τυχόν 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 άρθρο 825 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του 

Σωματείου,  ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού,  που λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 ) των μελών του.
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7.- Το Σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων 

που καλλιεργεί, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, 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 § 3 του 

άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Το Σωματείο δεν μπορεί 

να ορίζει το πιο πάνω αντίτιμο στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων.

8.- Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή του Σωματείου σε άλλο αθλητικό σωματείο ή 

η μεταγραφή αθλητή από άλλο σωματείο επιτρέπεται  και  με  οικονομικό αντάλλαγμα 

εφόσον,  για  την  παραχώρηση  του  δελτίου  αθλητικής  ιδιότητας  του  αθλητή,  εκδοθεί 

παραστατικό  του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  με  τον  αναλογούντα  φόρο 

προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων – Εξόδων των δύο σωματείων 

(άρθρο 33 § 3 του ν. 2725/1999).

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.- Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο 

από τη Γενική Συνέλευση με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία, το οποίο ασκεί τη 

διοίκηση του Ομίλου. Τα μέλη του Δ.Σ. δέον να είναι Έλληνες πολίτες φίλαθλοι και να 

έχουν  τα  υπό  του  Νόμου οριζόμενα  προσόντα.  Επίσης  πρέπει  να  είναι  απαραιτήτως 

ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου.

2.- Εντός  οκτώ  (8)  ημερών  το  βραδύτερο  από  την  εκλογή  από  τη  Γενική 

Συνέλευση  το  μέλος  που  συγκεντρώνει  τις  περισσότερες  ψήφους  συγκαλεί  με  την 

προεδρία του τα εκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση, κατά την οποία, εφόσον είναι παρόντα 

τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων ο 

Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Έφορος αθλητισμού και 

εκπαίδευσης, ο Έφορος λιμενικών εγκαταστάσεων και εντευκτηρίου. Το Δ.Σ. δύναται να 

τροποποιεί τις ονομασίες και τον αριθμό των εφόρων.

3.- Οι πέντε (5) πρώτοι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί,  καλούμενοι 

κατά σειρά επιτυχίας σε αντικατάσταση των παραιτουμένων ή απομακρυνομένων μελών 

του Δ.Σ.

4.- Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής (2).

5.- Το  Δ.Σ.  συνέρχεται  για  να  συνεδριάσει  και  αποφασίσει  επί  θεμάτων  του 
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Σωματείου, ύστερα από πρόσκληση, που αποστέλλεται προ 48 ωρών, με μέριμνα της 

Γραμματείας και που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επί των οποίων και 

μόνο συζητεί  και  αποφασίζει.  Το Δ.Σ.  συνεδριάζει  τακτικώς μία (1)  φορά τον μήνα, 

εκτάκτως δε : α) όταν τούτο κριθεί αναγκαίο παρά του Προέδρου και β) εάν ζητηθεί 

τούτο  από  τέσσερα  (4)  από  τα  μέλη  του  με  αίτησή  τους  προς  τον  Πρόεδρο  του 

Σωματείου, αναγραφομένης της αιτίας της εκτάκτου σύγκλησης και του υπό συζήτηση 

θέματος επί του οποίου και μόνον αποφασίζει.

6.- Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) 

μέλη αυτού,  μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις αυτού 

λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων αυτού μελών, σε ισοψηφία δε επί φανερής 

ψηφοφορίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7.- Οι πράξεις του Δ.Σ. δεν δύνανται  να  αντίκεινται  στις  αποφάσεις  της  Γενικής 

Συνέλευσης.

8.- Με  εξαίρεση  τον  Πρόεδρο,  κάθε  μέλος  του  Δ.Σ.  που  ήθελε  απουσιάσει 

αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπίπτει από τη θέση και τα 

καθήκοντα αυτού και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο κατά σειρά 

αναπληρωματικό.

9.- Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς καιοι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη 

του Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον 

αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορεία ή την κατασκευή κάθε είδους 

αθλητικών ειδών,  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μέλη Δ.Σ.  ή  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  του 

Σωματείου ούτε  να  είναι  αντιπρόσωποί  του σε  υπερκείμενες  ενώσεις  ή  ομοσπονδίες. 

Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος Δ.Σ. του Σωματείου πρόσωπο που συμμετέχει ήδη 

σε διοίκηση άλλου αθλητικού σωματείου. Ακόμη δεν μπορεί να εκλεγεί ένα μέλος του 

Δ.Σ. σε περισσότερες της μιας θέσεις, ή ιδιότητες του Δ.Σ.

10.- 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 τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα 

αδέρφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η 

παράβαση της  ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται  την έκπτωση των μελών του Δ.Σ.  που 

έλαβαν  τη  σχετική  απόφαση.  Η  έκπτωση  ενεργείται  με  απόφαση  του  αρμοδίου 

δικαστηρίου.

11.- Η ιδιότητα του μέλους είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν 
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μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε 

υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και 

διατροφής.

12.- Σύναψη  δανείου  μεταξύ  του  Σωματείου  και  των  μελών  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση, που τυχόν 

γίνει, είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές άτοκες 

διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών 

αναγκών.

13.- Τ ο Δ.Σ. διοικεί υπευθύνως το Σωματείο βάσει του παρόντος καταστατικού 

και των αποφάσεων της Γ .Σ. και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά 

τη  διοίκηση  του  Σωματείου  για  την  εκπλήρωση  των  επιδιωκόμενων  σκοπών  και  να 

διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

14.- Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των 

διαφόρων ζητημάτων των αφορώντων το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης,  στην  οποία  και  μόνο  λογοδοτεί,  εφαρμόζει  πιστά  και  αυστηρά  το 

Καταστατικό και αποφασίζει εγκύρως επί όλων των θεμάτων.

15.- Συντάσσει Κανονισμούς και Οργανισμούς, δυνάμενο να τροποποιεί τούτους, 

εγκρινομένους από τη Γενική Συνέλευση. Μεριμνά γιατον  εμπλουτισμό  του  Σωματείου 

δι’  εμψύχου  και  αψύχου  υλικού,  ορίζει  ημερομηνίες  αγώνων,  εορτών,  εκδρομών, 

εσπερίδων και γενικώς δίνει την κατεύθυνση προς κάθε εκδήλωση.

16.- Αναθέτει  στα  μέλη  του  την  προεδρία  επιτροπών,  των  οποίων  τα  μέλη 

δύνανται να είναι και μέλη του Σωματείου, εκτός του Δ.Σ. ευρισκόμενα. Στις επιτροπές 

αναθέτει  την  εκτέλεση  απόφασης  προς  ευχερέστερη  επίτευξη  των  σκοπών  του 

Σωματείου.

17.- Το  Δ.Σ.  με  σκοπό τη  προώθηση ειδικών  εργασιών για  την  επιδίωξη  των 

σκοπών του Σωματείου και με πρόταση του Προέδρου αυτού, διορίζει επιτροπές : α) εκ 

των μελών αυτού, β) εκ των μελών του Σωματείου, γ) από πρόσωπα με ειδική κατάρτιση, 

ονομαζόμενα  ειδικοί  ή  τεχνικοί  ή  νομικοί  σύμβουλοι  ακόμη  και  εκτός  αυτού 

ευρισκόμενα  και  δ)  ή  και  μικτές,  οι  οποίες,  υπό  την  Προεδρία  του  προέδρου  του 

Σωματείου, αναλαμβάνουν την όλη προώθηση συγκεκριμένης εργασίας ή υπόθεσης του 

Σωματείου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., καθώς και του χρόνου περάτωσης της 

ανατεθείσας εργασίας. Αυτοί καλούμενοι κατά την κρίση του Προέδρου μετέχουν των 

συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  έχουν  συμβουλευτική  γνώμη.  Τα  μέλη  των  επιτροπών 
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ανακαλούνται καθ’ ον τρόπο διορίστηκαν.

18.- Ομοίως το Δ.Σ.  δύναται  να επιβάλει  ποινές μέχρι και  αυτή της οριστικής 

διαγραφής σε κάθε μέλος, ως δια του παρόντος καταστατικού ορίζεται και διορίζει και 

παύει το έμμισθο προσωπικό.

19.- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, όσων απορρέουν από το παρόν καταστατικό, τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

20.- Τέλος, επί μη προβλεπομένου αντικειμένου υπό του παρόντος, αποφαίνεται, 

υπό τον όρο έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ. πάντοτε εντός των πλαισίων των 

ισχυουσών διατάξεων των κειμένων νόμων και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού και ιδίως ενώπιον 

των διοικητικών και δικαστικών αρχών, επιβλέπει σε όλα έχοντας το δικαίωμα ελέγχου 

σε κάθε λειτουργία του Σωματείου. Συγκαλεί το Δ.Σ. του Σωματείου, όπως με το παρόν 

καταστατικό  ορίζεται,  φροντίζει  να  τηρούνται  πιστά  και  αυστηρά  οι  διατάξεις  του 

παρόντος καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών και προασπίζει, λαμβάνοντας 

κάθε  μέτρο,  τα  συμφέροντα  του  Σωματείου.  Κηρύσσει  την  έναρξη  και  τη  λήξη  και 

γενικώς  προεδρεύει  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  της  Γενικής  Συνέλευσης,  της 

τελευταίας,  ύστερα  από  απόφαση αυτής.  Δίνει  το  λόγο  στους  αιτούντες  αυτόν  κατά 

σειρά,  αφαιρεί  και  ανακαλεί  στην  τάξη  τους  τυχόν  παρεκτρεπόμενους  και  θέτει  τα 

ζητήματα σε ψηφοφορία. Δύναται να διακόψει ή διαλύσει οιανδήποτε συνεδρίαση, αν 

κρίνει τούτο σκόπιμο, η οποία είναι θορυβώδης και όταν απειλούνται προστριβές και 

αντεγκλήσεις. Δικαιούται να ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των καθηκόντων όλων των 

μελών.  Υπογράφει  πάντα  τα  έγγραφα,  τα  διπλώματα  αγώνων,  τα  γραμμάτια  και 

διπλότυπα είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών. Υπογράφει ομοίως μετά του Γενικού 

Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, όταν 

προεδρεύει  αυτής  και  κάθε  έγγραφο,  το  οποίο  φροντίζει  να  φέρει  τη  σφραγίδα  του 

Σωματείου. Συγκαλεί, δια του Γενικού Γραμματέα, το Δ.Σ. όπως με το παρόν ορίζεται, 

εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., συντάσσει μετά του Γενικού 

Γραμματέα την ημερήσια διάταξη, με προτεραιότητα των θεμάτων και απαγορεύει κάθε 
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εκτός της ημερήσιας διάταξης συζήτηση. Επιβλέπει την διαχείριση του ταμία, όταν κρίνει 

τούτο αναγκαίο, προς τον οποίο, με απόφαση του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. 

Δίνει λόγο των πράξεών του και του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση και δικαιούται να καλεί 

τα  μέλη  του  Δ.Σ.  και  του  Σωματείου  στην  εκπλήρωση  των  προς  το  Σωματείο 

υποχρεώσεων,  ζητώντας,  σε  περίπτωση  απείθειας,  την  εφαρμογή  του  παρόντος 

καταστατικού.  Τον  Πρόεδρο  κωλυόμενο  ή  απουσιάζοντα  αναπληροί,  σε  κάθε  αυτού 

αρμοδιότητα, ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος είναι  άμεσος βοηθός του Προέδρου και ιδιαίτερος σύμβουλος 

αυτού, αναπληρώνει δε αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, σε κάθε αυτού αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο  Γενικός  Γραμματέας  προΐσταται  των  γραφείων  του  Σωματείου  και  του 

υπαλληλικού προσωπικού τούτων, διευθύνει τις εσωτερικές υπηρεσίες αυτών και είναι ο 

εισηγητής στον πρόεδρο κάθε θέματος, θέτοντας υπόψη αυτού ταχέως κάθε εισερχόμενο 

έγγραφο.

Επιμελείται,  ενεργεί  και  συντάσσει  κάθε  αλληλογραφία  του  Σωματείου  και 

φροντίζει  για  την  ταχεία  διεκπεραίωση αυτής,  καθώς  και  κάθε  εγγράφου.  Φυλάσσει, 

κρατεί και τηρεί υπευθύνως :

α) Γενικό Μητρώο όλων των μελών και μεμονωμένο για κάθε κατηγορία μελών.

β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο Παρουσίας μελών Γενικής Συνέλευσης και Δ.Σ..

ε) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

στ) Γενικό Πρωτόκολλο Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Σωματείου.

ζ) Φακέλους Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.

η)  Το  Αρχείο  του  Σωματείου,  το  οποίο  παραδίδεται  και  παραλαμβάνεται  δια 

πρωτοκόλλου.

θ) Τη Σφραγίδα του Σωματείου, την οποία θέτει σε κάθε έγγραφο εξερχόμενο και 

σε  κάθε  δυνάμενο  να  συμβάλλει  στην  πλήρη  ενημέρωση  της  Γραμματείας  του 
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Σωματείου.

Συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ.,  συνυπογράφοντας ταύτα μετά του Προέδρου, 

καθώς  και  όλα  τα  έγγραφα,  τα  εντάλματα  πληρωμών  και  κάθε  έγγραφο  ανάληψης 

χρηματικού ποσού από Τράπεζα ή άλλη αρχή.

Συντάσσει  μετά  του  Προέδρου  τη  λογοδοσία  των  πεπραγμένων  της  διοίκησης 

προς τη Γενική Συνέλευση και επικουρεί τον Πρόεδρο για τη σύνταξη της ημερήσιας 

διάταξης  του Δ.Σ.  θέτοντας  υπόψη αυτού  όλα τα  έγγραφα και  στις  περιπτώσεις  που 

αφορούν το Σωματείο. Το Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει 

σε κάθε αυτού αρμοδιότητά άλλως από τους συμβούλους, οριζόμενος με απόφαση του 

Δ.Σ. και ονομαζόμενος αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΤΑΜΙΑΣ

l.- Ο ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου κατά τις αποφάσεις της 

Γενικής  Συνέλευσης  και  του  Δ.Σ..  Μεριμνά  για  την  κανονική  είσπραξη  όλων  όσα 

περιλαμβάνονται στο παρόν έσοδα, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο προερχόμενο από 

απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  ή  του  Δ.Σ..  Ο  Ταμίας  εισπράττει  με  αριθμημένη 

διπλότυπη  απόδειξη,  που  φέρει  τις  υπογραφές  αυτού,  του  Προέδρου  και  του 

πληρώσαντος, καθώς και τη σφραγίδα του Σωματείου.

2.- Εκτελεί κάθε πληρωμή, δυνάμει αριθμημένων ενταλμάτων, υπογεγραμμένων 

uπ’ αυτού, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τα οποία φέρουν τη σφραγίδα του 

Σωματείου. Τη σχετική απόδειξη πληρωμής, δεόντως χαρτοσημασμένη, επισυνάπτει το 

οικείο  ένταλμα.  Επίσης  κάθε  πληρωμή  προϋποθέτει  απόφαση  του  Δ.Σ.,  η  οποία 

αναγράφεται  επί  του  εντάλματος  της  πληρωμής  και  επί  της  σχετικής  απόδειξης  του 

δικαιούχου, υπογεγραμμένης υπό του Προέδρου.

3.- Τηρεί τα σχετικά βιβλία Ταμείου υπογεγραμμένα παρά του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα, που έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια κρατική αρχή.

4.- Υποχρεούται κατά τετράμηνο ή κατά τη κρίση του Προέδρου, να συντάσσει 

κατάσταση Εσόδων και Εξόδων κατ’ είδος,  την οποία θέτει υπόψη του Δ.Σ..  Ομοίως 

συντάσσει το πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους και υποβάλει δια του Προέδρου στο Δ.Σ. 

γενικό απολογισμό της χρήσης που έληξε και εισηγείται το σχέδιο του κατά προσέγγιση 

προϋπολογισμού για να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση.

5.- Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε κάποια Τράπεζα, οριζόμενη υπό του 
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Δ.Σ. επ’ ονόματι του Προέδρου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ενός ποσού, το 

οποίο  καθορίζεται  εκάστοτε  από  το  Δ.Σ.,  αναλόγως  των  προβλεπομένων  τρεχουσών 

αναγκών.  Αναλαμβάνει  από  την  Τράπεζα  κάθε  ποσό  ή  όλες  τις  καταθέσεις,  μόνον 

κατόπιν  εγγράφου  υπογεγραμμένου  παρά  του  Προέδρου  ή  του  Γεν.  Γραμματέα  και 

κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ., ορίζοντος με απόφαση αυτού του ποσού. Επίσης 

δύναται να αναλάβει κάθε ποσό παρά της αρχής, με έγγραφο υπογεγραμμένο παρά του 

Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. 

προς  έλεγχο  το  Ταμείο  του  Σωματείου,  όταν  τούτο  ήθελε  κριθεί  αναγκαίο  και  τηρεί 

ενήμερο τούτο περί των καθυστερημένων εισπράξεων.

6.- Ο Ταμίας είναι προσωπικώς υπόλογος και υπεύθυνος απέναντι του Σωματείου, 

και  έχει  ποινική  και  αστική  ευθύνη,  για  κάθε  απώλεια  χρημάτων  ή  ανωμαλία  στη 

διαχείρισή  του  είτε  προέρχεται  αυτή  από  υπαιτιότητά  του  είτε  από  πρόσωπο  της 

εμπιστοσύνης του και όλα τα εμπιστευόμενα σ’ αυτό. Ομοίως ο Ταμίας είναι προσωπικά 

υπεύθυνος για κάθε πληρωμή, που ενήργησε χωρίς ένταλμα, χωρίς απόφαση του Δ.Σ..

7.- Ο Ταμίας διορίζει υπό την απόλυτη αυτού προσωπική ευθύνη κάθε άλλο μέλος 

του Δ.Σ. ή εκ των μελών του Σωματείου το οποίο να δύναται να αναπληρώνει αυτόν 

προσωρινώς όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο υποκατάστατος αυτός ευθύνεται μετά του 

Ταμία αλληλεγγύως.

8.- Η ιδιότητα του Προέδρου με εκείνη του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτει στο 

ίδιο πρόσωπο.

9.- Ο Ταμίας υποχρεούται να παραδίδει στην εξελεγκτική επιτροπή τα βιβλία του 

ταμείου, κατόπιν έγγραφης αίτησης αυτής προς το Δ.Σ.

10.- Σε περίπτωση παραίτησης ή απομάκρυνσης του Ταμία, τα καθήκοντα τούτου 

ανατίθενται υπό του Δ.Σ. σε ένα από τα μέλη αυτού, το οποίο παραλαμβάνει υπό του 

προκατόχου του με πρωτόκολλο.

11.- Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί τα υπό 

τούτου οριζόμενα, κηρύσσεται έκπτωτος με μέριμνα του Προέδρου και, με απόφαση του 

Δ.Σ., αντικαθίσταται εντός οκτώ (8) ημερών.

12.- Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΕΦΟΡΟΙ
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1.- Οι Έφοροι: α) Αθλητισμού και Εκπαίδευσης, β) Λιμενικών εγκαταστάσεων και 

γ)  Τουρισμού και  Εντευκτηρίου,  εκτελούν τα  καθήκοντα εκείνα,  που ορίζει  σχετικός 

εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος καταρτίζεται παρά του Δ.Σ.

2.- Οι Έφοροι είναι διερμηνείς των αποφάσεων ή και των εντολών ακόμη του Δ.Σ. 

προς  τις  εφορίες  των  τμημάτων  τους  και  εν  γένει  μετέχουν  στο  Δ.Σ.  με  τα  αυτά 

δικαιώματα και χωρίς η ιδιότητα ως Εφόρου ενός κατ’ ιδίαν τμήματος να εμποδίζει τη 

συμμετοχή του ή να μειώνει το ενδιαφέρον αυτού στις αποφάσεις που αφορούν άλλα 

τμήματα ή τις γενικές κατευθύνσεις τoυ Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Σύμβουλοι μετέχουν στη διοίκηση του Σωματείου και των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. και εκτελούν τα υπό τούτου ανατιθέμενα σ’ αυτούς ειδικά καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η  Γενική  Συνέλευση  (Γ.Σ.)  αποτελεί  το  ανώτατο  όργανο  του  Σωματείου  και 

αποφασίζει  για  κάθε  υπόθεση  αυτού.  Οι  Γενικές  Συνελεύσεις  διακρίνονται  σε:  α) 

Τακτικές αυτού και  β) Έκτακτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κάθε έτος 

και εντός του μηνός Ιουνίου.

2.- Των  Γενικών  Συνελεύσεων  προΐσταται  ο  δια  ψηφοφορίας  εκλεγόμενος 

Πρόεδρος, δυνάμενος κατόπιν σχετικής απόφασης να είναι και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η 

Γενική Συνέλευση εκλέγει Γραμματέα πρακτικογράφο, ο οποίος όμως κατόπιν σχετικής 

απόφασης μπορεί να είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

3.- Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. δια του Προέδρου, κάνει λογοδοσία 

επί  των πεπραγμένων και της εν γένει  κατάστασης του Σωματείου, δια δε του Ταμία 

απολογισμό  της  διαχείρισης  του  λήξαντος  έτους.  Μετά,  διαβάζεται  η  έκθεση  της 

εξελεγκτικής επιτροπής για την παρελθούσα χρήση, ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του 

επόμενου  έτους,  συζητούνται  όλα  τα  στην  ημερήσια  διάταξη  αναγραφόμενα  άλλα 

θέματα, εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή και τέλος γίνεται η εκλογή του νέου Δ.Σ. και 
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της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά των δύο αναπληρωματικών αυτής μελών, 

όταν πρόκειται για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης,  όταν  παρίσταται  το  ήμισυ  πλέον  του  ενός  των 

ταμειακώς εντάξει μελών, με δικαίωμα ψήφου.

5.- Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, καλούνται τα μέλη εκ νέου σε Γενική 

Συνέλευση την επόμενη ημέρα απ’ αυτήν της ματαιωθείσας Γενικής Συνέλευσης στον 

ίδιο  τόπο  και  με  τα  αυτά  θέματα,  οπότε  θεωρείται  ως  ευρισκόμενη  σε  απαρτία  και 

συνεδριάζει  εγκύρως,  ανεξαρτήτως  αριθμού  παρόντων  με  δικαίωμα  ψήφου  και 

ταμειακώς  εντάξει  μελών.  Και  για  τις  δύο  περιπτώσεις  δύναται  να  αποσταλεί  μία 

πρόσκληση προς τα μέλη.

6.- Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, όπως με το παρόν ορίζεται, με έγγραφη 

ατομική  πρόσκληση,  γνωστοποιούμενη  προ  έξι  (6)  τουλάχιστον  ημερών  από  τη 

σύγκλησή της και περιέχουσα απαραιτήτως ημερομηνία, ώρα και οίκημα της σύγκλησης, 

την ακριβή διεύθυνση αυτού, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7.- Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται εκ των προτέρων 

από το Δ.Σ.

Απόφαση δε ληφθείσα επί  μη αναγραφομένου επ’  αυτής  θέματος είναι  άκυρη, 

απαγορευομένης απολύτως της συζήτησης κάθε θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

8.- Εάν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν κρίνει άλλως, οι αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται δια φανερής ψηφοφορίας (με ανάταση του χεριού 

και ουδέποτε δια βοής) και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου 

και ταμειακώς εντάξει μελών, σε ισοψηφία δε το θέμα λύεται δια κλήρου.

9.- Οι  ψηφοφορίες  για  την  ανάδειξη  Δ.Σ.  και  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  είναι 

μυστικές και δια ψηφοδελτίου. Επίσης μυστικές είναι και οι ψηφοφορίες που αφορούν 

προσωπικά θέματα, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

10.- Οι  αρχαιρεσίες  διενεργούνται  δι’  ενιαίου  ψηφοδελτίου,  στο  οποίο 

αναφέρονται,  κατ’  απόλυτη  αλφαβητική  σειρά,  τα  ονόματα  των  υποψηφίων  για  το 

Διοικητικό  Συμβούλιο,  κάτωθι  δε  αυτών,  κατά  την  αυτή  σειρά,  τα  ονόματα  των 

υποψηφίων  για  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή.  Η  προτίμηση  εκφράζεται  δια  της  μη 

διαγραφής εκείνων, τους οποίους ο εκλογέας επιθυμεί ν’ αποτελέσουν το Δ.Σ. και την 

Εξελεγκτική Επιτροπή. Το έγκυρο ή μη των ψηφοδελτίων εναπόκειται στην κρίση της 

τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
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11.- Η Γ.Σ. εκλέγει εντός του μηνός Ιουνίου της διετούς θητείας διοίκηση του 

Σωματείου, αποτελούμενη από επτά (7) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά και 

εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό.

12.- Κατά  την  ίδια  Γενική  Συνέλευση  εκλέγεται  για  τη  θητεία  του  Δ.Σ. 

Εξελεγκτική  Επιτροπή,  αποτελούμενη  από  τρία  (3)  μέλη,  ως  και  δύο  (2) 

αναπληρωματικά,  η  οποία  δικαιούται  να  προβαίνει  στον  έλεγχο  των  βιβλίων  και 

λογαριασμών  του  Σωματείου,  υποβάλλει  δε  στη  Γενική  Συνέλευση  έκθεση  επί  του 

ενεργηθέντος ελέγχου.

13.- Οι  επιθυμούντες  και  οι  έχοντες  δικαίωμα  ψήφου  εκ  των  μελών  για  να 

εκθέσουν υποψηφιότητα Συμβούλου ή μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής, δέον όπως 

υποβάλουν προς το Δ.Σ. έγγραφη αίτηση επί αποδείξει τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον πριν 

από  την  ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Οι  υποψήφιοι  προς  εκλογή 

ανακηρύσσονται υπό του Προέδρου του Δ.Σ. και τα ονόματα τούτων αναγράφονται κατ’ 

απόλυτη  αλφαβητική  σειρά  επί  ενιαίου  ψηφοδελτίου  φέροντος  τη  σφραγίδα  του 

Σωματείου. Κάθε άλλος τρόπος υποβολής υποψηφιότητας θεωρείται άκυρος.

14.- Μέλος που ανακηρύχθηκε παρά του Προέδρου του Δ.Σ. του οποίου το όνομα 

ευρίσκεται εγγεγραμμένο στο ψηφοδέλτιο δικαιούται να συμμετάσχει στην εκλογή και 

εάν απουσιάζει λόγω κωλύματος από τη Γενική Συνέλευση.

15.- Απαγορεύεται  απολύτως σε  κάθε μέλος  με  δικαίωμα ψήφου,  να ασκεί  το 

δικαίωμα τούτο δι’ αντιπροσώπου.

16.- Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή εντός 

της αίθουσας της Γενικής Συνέλευσης, παντός μη έχοντος προς τούτο δικαίωμα εκ του 

Καταστατικού,  δικαιουμένου  προς  τούτο  του  Προέδρου  της  Γενικής  Συνέλευσης  να 

διατάσσει  την  αποβολή  ή  τη  διακοπή  των  εργασιών  αυτής  και  την  εκκένωση  της 

αίθουσας.

17.- Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει πρόσωπα επίτιμα, δωρητές και ευεργέτες 

του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.- Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται : α) υπό του Δ.Σ. λόγω έκτακτης 

και σοβαρής ανάγκης και β) με έγγραφη αίτηση, υπογεγραμμένη υπό του ενός πέμπτου 

(1/5) των μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία δέον να 

αναγράφεται η αιτία της σύγκλησης, καθώς και το υπό συζήτηση θέμα.
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2.- Το  Δ.Σ.  στην  περίπτωση  αυτή  υποχρεούται  όπως,  εντός  δέκα  πέντε  (15) 

ημερών  από  την  ημερομηνία  λήψης  της  εν  λόγω  έγγραφης  αίτησης,  συγκαλέσει  τη 

Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, 

συνισταμένης στο ήμισυ πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, μόνον επί του 

αναγραφομένου στην έγγραφη αίτηση θέματος.

3.- Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τη γενόμενη ψηφοφορία,  εάν ήθελε 

ληφθεί  απόφαση  με  απόλυτη  πλειοψηφία  δίδουσα  μομφή  στη  διοίκηση,  αυτή 

υποχρεούται  όπως  συγκαλέσει  Γενική  Συνέλευση  για  εκλογή  νέας  Διοίκησης  εντός 

είκοσι (20) ημερών, συμφώνως προς τα υπό του παρόντος οριζόμενα (στο άρθρο αυτό, 

κεφάλαιο Α).

4.- Ομοίως,  εάν  στην  Έκτακτη  αυτή  Γενική  Συνέλευση  δεν  συγκεντρωθεί  η 

προβλεπόμενη υπό του παρόντος απαρτία, δεν δύναται να συγκληθεί νέα για την ίδια 

αιτία. Η υποβληθείσα αίτηση δύναται να διαβιβασθεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση, 

εφόσον επιθυμούν τα υπογράψαντα την αίτηση μέλη, υποβάλλοντα νέα υπογεγραμμένη 

στο Δ.Σ. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της μη συγκληθείσας λόγω 

έλλειψης απαρτίας Γενικής Συνέλευσης, άλλως η αίτηση θεωρείται ως μη επιδοθείσα και 

τίθεται στο αρχείο του Σωματείου.

5.- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υπό τις αυτές προϋποθέσεις, υπό τις 

οποίες συγκαλείται και η τακτική, διεπόμενη υπό των αυτών υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.- Ο  Πρόεδρος  και  ο  Γραμματέας  της  Γενικής  Συνέλευσης  υπογράφουν  τα 

πρακτικά των εργασιών αυτής, παραδίδουν δε μαζί με τα σχετικά αυτά της Εφορευτικής 

Επιτροπής στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο και  αυτός  στο νέο Γενικό Γραμματέα του 

Σωματείου,  που  επιμελείται  για  την  καταχώρηση  τούτων  στο  επίσημο  βιβλίο  των 

πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφοντας κατόπιν σ’ αυτό.

2.- Κάθε ένσταση κατά του κύρους των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων και 

του κύρους ψηφοφορίας επί κάποιου θέματος υποβάλλεται στην αυτή συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης, που αποφαίνεται αμέσως επ’ αυτής, δια πλειοψηφίας του ημίσεως 

πλέον ενός των παρόντων με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εν τάξει μελών.

3.- Εάν το έργο της Γενικής Συνέλευσης παραταθεί επί πολύ και επέλθει κόπωση 

των μελών αυτής,  με πρόταση και κατά την κρίση και μόνο του Προέδρου αυτής,  η 

Γενική Συνέλευση δύναται να απoφασίσει όπως οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 
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Δ.Σ. γίνουν την επόμενη ημέρα, οριζομένου του χώρου της σύγκλησης που θεωρείται ως 

συνέχεια της προηγούμενης, δίδουσα προς τούτο εντολή στην Εφορευτική Επιτροπή, η 

οποία έχει εκλεγεί για την εκτέλεση της δοθείσας από τη Γενική Συνέλευση εντολή περί 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑI ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α’ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Αυτή εκλέγεται κατά την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία 

προκηρύχθηκαν  αρχαιρεσίες  των  μελών  του  Σωματείου  δια  μυστικής  και  δια 

ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

2.- Έργο η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. 

παρακολούθηση  και  τον  έλεγχο  των  εισπράξεων  και  πληρωμών  και  της  εν  γένει 

οικονομικής διαχείρισης και υποβολή στη Γενική Συνέλευση δια του Δ.Σ. των σχετικών 

περί τούτου εκθέσεων. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται δέκα (10) ημέρες πριν από 

τη  σύγκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης  κατόπιν  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Δ.Σ.  και 

προβαίνει στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης.

3.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατόπιν εγγράφου της προς το Δ.Σ. δικαιούται να 

ζητήσει όπως διενεργήσει έλεγχο επί της οικονομικής διαχείρισης σε οιανδήποτε εποχή 

της θητείας τούτου ήθελε κρίνει σκόπιμο, τάσσοντας προθεσμία παράδοσης των βιβλίων 

και  λοιπών  απαραιτήτων  για  τον  έλεγχο  στοιχείων  επτά  (7)  ημερών.  Ο  Ταμίας 

υποχρεούται  απροφασίστως  να  θέσει  στη  διάθεση  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  κάθε 

αιτούμενο παρ’ αυτής στοιχείο.

Β’ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία 

κατά την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου,  κατά την 

οποία προκηρύχθηκαν αρχαιρεσίες.

2.- Έργο της Επιτροπής είναι η διενέργεια αρχαιρεσιών, κατά τα διαλαμβανόμενα. 

στο  παρόν  καταστατικό  για  την  ανάδειξη  νέου  Δ.Σ.  και  Εξελεγκτικής  Επιτροπής.  Η 

εφορευτική Επιτροπή, αφού εκλέξει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής και προβεί 

στη  διανομή  των  ψηφοδελτίων,  καλεί  ονομαστικώς  τα  παρόντα  κατά  τη  Γενική 

Συνέλευση μέλη με δικαίωμα ψήφου, βάσει της κατάστασης στην οποία υπέγραψαν αυτά 

κατά  την  είσοδό  τους,  συνταχθείσας  υπευθύνως  από  τον  Ταμία  ότι  είναι  ταμειακώς 
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εντάξει μέλη, για να ρίψουν στην ψηφοδόχο ψηφοδέλτιο εντός κλειστού φακέλου και 

υπογράψουν  σε  ειδική  ονομαστική  κατάσταση  ότι  ψήφισαν.  Μετά  τη  συγκέντρωση, 

αρίθμηση και μονογράφηση από όλα τα μέλη αυτής των ψηφοδελτίων, γίνεται η διαλογή 

και η καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, αποφασίζοντας αμέσως για 

την  εγκυρότητα  του  ψηφοδελτίου  και  προβαίνοντας  στην  κλήρωση,  τυχόν 

ισοψηφησάντων από τα εκλεγέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3.- Ακολούθως,  η  εφορευτική  επιτροπή  προβαίνει  στην  ανακήρυξη  των 

επιτυχόντων, καταχωρεί δε σε ειδικό πρωτόκολλο τα ονόματα των εκλεγέντων τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών και έναντι τούτων τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε 

υποψήφιος και συντάσσει πρακτικό για όλες τις ενέργειες αυτής. Αυτά υπογεγραμμένα 

από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  επισυνάψει  αυτά  στο  πρακτικό  της  Γενικής 

Συνέλευσης, παραδώσει δε ταύτα στον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτός 

στη συνέχεια να παραδώσει στο νέο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου. Ο τελευταίος 

επιμελείται  την  καταχώρηση  τούτων  στο  επίσημο  βιβλίο  πρακτικών  των  Γενικών 

Συνελεύσεων.  Τέλος,  η  Εφορευτική  Επιτροπή  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στον 

πλειοψηφήσαντα σύμβουλο όλα τα ονόματα των εκλεγέντων νέων τακτικών μελών του 

Δ.Σ. για να ενεργήσει τα δια του παρόντος καταστατικού οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

1.- Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με πρόταση του Δ.Σ., από τη 

Γενική Συνέλευση, ειδικώς προς τούτο καλουμένης και απαρτιζομένης εκ του ημίσεως 

πλέον ενός τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει μελών, η 

δε  απόφαση λαμβάνεται  κατ’  απόλυτη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)  εκ  των 

παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου.

2.- Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται κατά τον αυτό ως άνω τρόπο από τη 

Γενική Συνέλευση.

3.- Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η εγκατάσταση και η περιουσία του 

Σωματείου  περιέρχεται  στη  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού,  για  να  διατεθεί  σε 

αθλητικούς σκοπούς.

4.- Το Σωματείο μπορεί να συγχωνεύεται με άλλο ή άλλα αθλητικά σωματεία ή 
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τμήματα άλλων σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2725/1999.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΟΙΝΕΣ

Το Δ.Σ. δύναται σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στο άρθρο 5 και 

ανάλογα της βαρύτητας της παράβασης να επιβάλλει τις εξής ποινές :

Ι. Στα μέλη του Σωματείου :

α) Τη σύσταση υπό του Προέδρου.

β) Την έγγραφη παρατήρηση υπό του Προέδρου.

γ) Την αυστηρή έγγραφη επίπληξη υπό του Δ.Σ.

δ) Την απαγόρευση εισόδου και απομάκρυνσης του σκάφους τoυ μέλους από τις 

εγκαταστάσεις  του Σωματείου και τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις τoυ Σωματείου 

μέχρι ένα (1) έτος.

ε) Την οριστική διαγραφή.

ΙΙ. Στους αθλητές του Σωματείου :

α) Τη  σύσταση υπό του  Προέδρου,  με  εισήγηση του  Εφόρου αθλητισμού και 

εκπαίδευσης.

β) Την  απαγόρευση συμμετοχής  τους  στις  αθλητικές  εκδηλώσεις  επί  τρεις  (3) 

μήνες και απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις τoυ Σωματείου.

γ) Την οριστική διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.- Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε ημερολογιακού έτους.

Το  Σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  συντάσσει  κάθε  οικονομικό  έτος 

προϋπολογισμό,  απολογισμό  και  ισολογισμό  της  όλης  διαχείρισής  τoυ.  Ο  τύπος,  τα 

στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και 

τον ισολογισμό καθορίζονται με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού Οικονομικών και του 

αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο προϋπολογισμός του Σωματείου καταρτίζεται 

ως την 30η Σεπτεμβρίου.

2.- Το Σωματείο έχει υποχρέωση να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό 
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της  διαχείρισης  των  κρατικών  επιχορηγήσεων.  Ο  τύπος,  τα  στοιχεία  και  τα 

δικαιολογητικά  που  συνοδεύουν  τον  ειδικό  αυτό  απολογισμό,  καθώς  και  ο  χρόνος 

κατάρτισης και υποβολής του καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό 

Υπουργού.  Ο ειδικός αυτός απολογισμός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του γενικού 

απολογισμού του Σωματείου. Ο ειδικός απολογισμός, με το γενικό απολογισμό και τον 

ισολογισμό,  υποβάλλεται  για  έλεγχο  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα :

Στις  περιπτώσεις  που  το  Σωματείο  λαμβάνει  συνολική  ετήσια  επιχορήγηση, 

τακτική  και  έκτακτη,  μικρότερη  των  τριών  χιλιάδων  (3.000)  ευρώ,  μπορεί,  αντί 

απολογισμού, να υποβάλλει, δια των νομίμων εκπροσώπων του, υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986, ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε σε αθλητικούς σκοπούς για τους 

οποίους επιχορηγήθηκε.

3.- Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται από το Δ.Σ. και 

υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για την κρίση και απόφαση αυτής για έγκρισή τους.

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός πρέπει  να περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα 

στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

4.- Ο  προϋπολογισμός  του  Σωματείου  είναι  ετήσιος.  Καταρτίζεται  από  το 

Διοικητικό  Συμβούλιο  και  υποβάλλεται  στη  Γενική  Συνέλευση  προς  έγκριση. 

Περιλαμβάνει  αναλυτικά  τα  έσοδα  του  Σωματείου  προς  τους  περιγραφόμενους  στο 

άρθρο 7 του παρόντος πόρους και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του 

σκοπού του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η  προσφορά  υπηρεσιών  στις  εθνικές  ομάδες  είναι  ύψιστη  υποχρέωση  των 

αθλητών.  Αθλητής που αρνείται  αδικαιολόγητα να προσφέρει  τις  υπηρεσίες του στην 

εθνική  ομάδα  τιμωρείται,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον  κανονισμό  της  οικείας 

αθλητικής ομοσπονδίας, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των 

πρωταθλημάτων  και  του  κυπέλλου  και  στερείται  τις  κάθε  είδους  παροχές  της 

ομοσπονδίας,  καθώς και τις  κάθε είδους παροχές της πολιτείας,  τα ευεργετήματα του 

νόμου και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 22ο
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ΒΙΒΛΙΑ

1.- Το Σωματείο τηρεί τα πιο κάτω βιβλία :

α) Βιβλίο  Μητρώου  Μελών  :  Σ’  αυτό  γράφονται  με  αύξοντα  αριθμό  το 

ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η 

ημερομηνία εγγραφής, διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα  με  στοιχεία  (β)  και  (γ)  βιβλία  γράφονται  οι  συζητήσεις,  προτάσεις  και 

αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. Αυτά συντάσσονται 

από  το  Γραμματέα  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  το  Γενικό  Γραμματέα  του  Δ.Σ. 

αντίστοιχα και υπογράφονται,  το μεν με στοιχεία (β) βιβλίο από τον Πρόεδρο και το 

Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, το δε με στοιχεία (γ) από όλα τα μέλη του Δ.Σ..

δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.

Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.

ε) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες 

οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Σωματείου.

στ) Βιβλίο  Περιουσίας,  όπου  καταγράφονται  όλα  τα  κινητά  και  ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Τα δύο τελευταία βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.

2.- Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο 

εξουσιοδοτημένο όργανο.  Επίσης  τηρούνται  και  όσα άλλα βιβλία  προβλέπονται  κάθε 

φορά από τις κείμενες διατάξεις νόμων, που θεωρούνται από τα προβλεπόμενα απ’ αυτές 

όργανα.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.- Τα μέλη του Σωματείου μόνο κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα να 

ελέγχουν  τις  πράξεις  διοίκησης.  Κάθε  αντίθετη  ενέργεια  υποσκάπτουσα  δολίως  δια 

λόγων το έργο της διοίκησης και ως τούτου του Σωματείου, θεωρείται παράβαση του 

παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Σε κάθε τέτοια αποδεδειγμένη περίπτωση και προς 

περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου, ο Πρόεδρος αυτού υποχρεούται όπως 

με  απόφαση του Δ.Σ.  εφαρμόσει αυστηρώς τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος 

Καταστατικού.
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2.- Τα μέλη του Σωματείου μόνο εγγράφως δύνανται να απευθύνονται προς το 

Δ.Σ. για κάθε αίτημα αυτών ή για υπόδειξη σε υποθέσεις του Σωματείου, επί των οποίων 

το Δ.Σ. αποφασίζει.

3.- Μέλη του Σωματείου, που συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού,  τις  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  του  Δ.Σ.  των  Εσωτερικών 

Κανονισμών και προς τις λοιπές υποχρεώσεις, συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του 

Σωματείου,  μετέχουν  στις  εκάστοτε  Γενικές  Συνελεύσεις  μετά  γνώμης  και  ψήφου, 

ελέγχουν σ’ αυτές τις πράξεις της διοίκησης, εκλέγουν και εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. και 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δικαιούνται δε επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και 

εξυπηρέτηση, νομίμως επιδιωκόμενη υπό του Σωματείου.

4.- Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση 

πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του 

λογιστικού  έτους  και  ισχύει  για  το  τέλος  αυτού.  Το  λογιστικό  έτος  αρχίζει  την  1 η 

Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το  Σωματείο  έχει  δική  του  σφραγίδα  στρογγυλή  και  φέρει  τις  λέξεις 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  I.Μ.Α.Ε.Σ.  ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ και την ημερομηνία ίδρυσής του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

1.- Ειδικό δίπλωμα μετά μεταλλίου απονέμεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., με 

την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, προς κάθε μέλος ή αθλητή του Σωματείου, ως και 

σε  κάθε  πρόσωπο  εκτός  του  Σωματείου  ευρισκόμενο  για  πράξεις  εξαίρετες, 

προσφερθείσες υπέρ του Σωματείου ή υπέρ της προόδου του ναυτικού αθλητισμού.

2.- Το Δ.Σ. με απόφασή του αθλοθετεί κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα στους 

αθλητές  όλων  των  τμημάτων  του  Σωματείου,  κατά  τους  αθλητικούς  αγώνες,  που 

διοργανώνονται, δυνάμενο να αθλοθετεί αυτά και κατά τους από τους άλλους ομίλους 

διοργανούμενους  αθλητικούς  αγώνες.  Κύπελλα  δύνανται  να  αθλοθετούν,  για  τον 

ανωτέρω σκοπό και μέλη του Σωματείου, καθώς και μη μέλη, με απόφαση του Δ.Σ.
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ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς, 

για  την κανονική λειτουργία  των υπηρεσιών των αγωνιστικών χώρων και  αθλητικών 

τμημάτων του Σωματείου.  Οι  Εσωτερικοί  Κανονισμοί  δέον όπως εγκρίνονται  από τη 

Γενική Συνέλευση, απαγορευομένων αυστηρώς :

α) Της ρύθμισης θεμάτων υποχρεωτικώς ρυθμιζόμενων από τους νόμους και το 

παρόν Καταστατικό και

β) Κατά  τη  σύνταξη  και  έγκριση  των  εσωτερικών  κανονισμών  να  επέρχεται 

τροποποίηση των διατάξεων και αλλοίωση της ουσίας των άρθρων του Καταστατικού σε 

κάθε περίπτωση.

2.- Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 

78 έως 106 του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις της αθλητικής και της σωματειακής 

γενικά νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι επτά (27) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα 

από τους Ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία 

των σωματείων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

Νέα Επίδαυρος, 24 Ιουνίου 2005

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο                                                                            Υπογραφή

1. Ταρσινός Παναγιώτης του Ιωάννη

2. Σπυρόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη

3. Λιαπάκης Νίκος του Αντωνίου

4. Πελέκης Πέτρος του Γεωργίου

5. Ζαχαρός Κυριάκος του Παναγιώτη

6. Κεσόγλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη

7. Βαρβεράκης Νικόλαος του Ηλία

8. Παπανικολάου Νικόλαος του Ηλία

9. Ευτυχίδης Σάββας του Βασιλείου

10. Παπαδιάς Γεώργιος του Τίτου

11. Πολυδεύκης Σωτήριος του Παναγιώτη

26



12. Βλαχογιάνης Αντώνιος του Κωνσταντίνου

13. Ντούρος Σωτήριος του Αθανασίου

14. Ταρσινός Νικόλαος του Ιωάννη

15. Βαρβεράκης Δημήτριος του Ηλία

16. Περιπάνος Αναστάσιος του Δημητρίου

17. Βάγιας Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος

18. Χρυσομάλλης Γεώργιος του Χρήστου

19. Παπαδογιαννάκης Παναγιώτης του Γεωργίου

20. Αναστασιάδης Πέτρος του Αναστασίου

21. Παπαγιαννάκης Βλάσιος του Γεωργίου

22. Καρασταμάτης Σταύρος του Μιχαήλ

23. Γκεζερλής Δημήτριος του Ιωάννου
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