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                                         ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 
       ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   Ο.Τ.Ε 

                                          ΝΟΜΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ»  

 

 

          

                                                     Άρθρο 1  

 

                                   ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

 

     Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-Ο.Τ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ” με έδρα τον Πειραιά. την Καλλιθέα  

Αττικής.Για πρακτικούς λόγους το σωματείο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα 

αρχικά γράμματα της επωνυμίας αυτού “Σ.Ι.Π.-Ο.Τ.Ε.” στις διάφορες προς τα 

έξω σχέσεις του. 

Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική 

ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών 

και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση της 

γυμναστικής, της αγωνιστικής και άλλων, ασκήσεων, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους αθλούμενους. 

Ειδικότερα ο σύλλογος έχει σκοπό την μετάδοση της αγάπης 

προς την θάλασσα και τα ναυτικά αθλήματα, την διάδοση των ναυτικών γενικά 

αθλημάτων, την άθληση και την ψυχαγωγία των μελών του σύμφωνα με τις 

αρχές του φιλάθλου πνεύματος. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, 

τα μέλη έχουν βασική υποχρέωση να συμβάλουν ενεργώς και' εμπράκτως. Το 

σωματείο έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε 

παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς τροποποίηση του παρόντος, 

ιδιαίτερα δε η ανάμιξη αυτού στην πολιτική. 

Άρθρο 3 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Κύρια μέσα για την επίτευξη του σκοπού του συλλόγου είναι τα 

πιο κάτω. 
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α) Η διοργάνωση ιστιοπλοϊκών και ναυτικών αγώνων, επιδείξεων, 
μαθημάτων, διαλέξεων, θαλασσίων εκδρομών, εορτών κλπ. Και συμμετοχή 
των μελών του σ’ αυτές ή σε ανάλογες διοργανώσεις άλλων ναυταθλητικών 
φορέων. 
 β) Η απόκτηση λέμβων και πλοιαρίων αγώνων και εκπαιδεύσεις, νεωλκοίων, 
νεοσοίκων κ.λ.π., εφοδίων και εγκαταστάσεων γραφείων, εντευκτηρίων, 
βιβλιοθήκης κλπ, με αγορά, με μίσθωση ή με παραχώρηση από άλλους 
ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς. 
γ) Η ίδρυση σχολών ναυσιπλοΐας και ναυτικών αθλημάτων για την κατάρτιση 
των μελών του συλλόγου ή και τρίτων ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του νόμου. 
δ) Η συνεργασία με αντίστοιχα ημεδαπά και αλλοδαπά ναυτικά σωματεία, με 
οργανώσεις και ομοσπονδίες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και με 
αθλητικές και άλλες Αρχές. 
ε) Κάθε άλλο νόμιμο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και ανάπτυξη του 
ναυταθλητισμού. 
     ΤΟ σωματείο διατηρεί και προάγει το αθλητικό τμήμα της ιστιοπλοΐας 
           Ίδρυση άλλων ναυταθλητικών τμημάτων ή κατάργηση αυτών γίνεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου. 
 

                Άρθρο  4 

                      ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία του 

διέπεται μόνον από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της 

σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου - ανεξάρτητα από το 

βαθμό - στην αυτονομία του αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, 

υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα. 

Άρθρο  5 

ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1.- Το σωματείο συνεστήθη το έτος 1991 από τα εξής ιδρυτικά μέλη: 

1) Παπαδέα Σταύρο, 

2) Βλάχου Αγλαία, 

3) Μπάρη Αναστασία, 

4) Μπάρη Ρηγίνα, 

5) Θεοδωρίδη Ιωάννη, 

6) Σκληβάγκος Σταύρος, 

7) Μυλωνά Στρατή, 

8) Κουτίβα Χαράλαμπο, 
9) Τσιτσίπη Γεώργιο, 
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10) Σαραφίδη Νικόλαο, 

11) Παναγιωτίδη Γεώργιο, 

12) Κολοτούρο Χρήστο, 

13) Καλίτση Ελένη, 

14) Τσουλούφα Αθανάσιο, 

15) Κανέλλη Παναγιώτη, 

16) Καποδίστρια Βασίλειο, 

17) Νάνο Ελευθέριο, 

18) Φασάκη Σταύρο, 

19) Δάνα Σταμάτιο, 

20) Τράγκα Χρήστο, 

21) Μανώλη Αναστασία, 

22) Κοκιόπουλο Γεώργιο, υπαλλήλους του Ο.Τ.Ε.. 

2. - Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το φύλο,               

όσοι είναι υπάλληλοι  του Ομίλου Ο.Τ.Ε και .Δηλαδή όλων των εταιρειών,που 

ανήκουν στον Ομιλο Ο.Τ.Ε ή όπως αλλιώς μετονομασθεί ο όμιλος Ο.Τ.Ε στο 

μέλλον, καθώς  και τα μέλη των οικογενειών των ως άνω υπαλλήλων (σύζυγοι 

και τέκνα) . Άπαντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας 

τους. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Τα μέλη μετά 

την εγγραφή τους δύνανται να  παραμένουν εγγεγραμμένα, έστω και αν 

παύσουν να εργάζονται στον Όμιλο Ο.Τ.Ε. 

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

ή άλλες παρόμοιες κατηγορίες. 

3. - Για την εγγραφή μέλους στο σύλλογο, απαιτείται η υποβολή σχετικής 

αίτησης από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμένη από πρόταση δύο μελών του 

σωματείου και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του 

αιτούντος κανένα από τα κωλύματα τού άρθρ. 6, του παρόντος καταστατικού, 

και η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εγγραφή απαιτείται η 

καταβολή του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών πενήντα (50) ευρώ. 

4.Η περί αποδοχής της αιτήσεως εγγραφής του μέλους απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 

θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει 

εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα 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 

ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της 



4 

 

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. Δεν 

απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου 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. 

Τα μέλη, πλην των ιδρυτικών, 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. 

 

 

5. - Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται εις ετήσια συνδρομή η οποία 

καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. - Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί ν’ αποχωρήσει ελεύθερα. Η 

αποχώρηση του πρέπει να γνωστοποιείται 3 τουλάχιστον μήνες πριν από την 

λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. 

7. - Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του συλλόγου.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ,με πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,να 

απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου χωρίς δικαίωμα ψήφου σε μέλη ή μη 

του σωματείου όσοι τα οποία  έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες για την 

προαγωγή του αθλητισμού ή του σωματείου. 

  Οι επίτιμοι Πρόεδροι και τα επίτιμα μέλη έχουν τιμητική μεταχείριση στις 

αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.               

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή ή εισφορά. 

            Άρθρο 6 
 
         ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου :  

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας του. 

β) Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα 

βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων 

φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, 

κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 
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δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, 

εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας .ελευθερίας 

και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου 

περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με 

αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. 

γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του 

δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί με στέρηση της φίλαθλης ιδιότητος του, με απόφαση 

της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 

τιμωρία. 

2.- Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι 

άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο του αθλήματος που καλλιεργεί το 

σωματείο μπορούν να είναι μέλη του σωματείου δεν επιτρέπεται όμως να 

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού 

ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. 

3.- 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 ένα 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 μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο 

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

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

παράδοση του έργου αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι 

μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής 

ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας , εφόσον αυτές 

έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε 

είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου ή εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι 

αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. 

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 

κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της 

έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που 

παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται 

από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. 

(Κατ΄ άρθρο 3 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
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1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων 

διοίκησης αυτού ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση 

του σωματείου  οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την 

εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση αυτού: 

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

του. 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με 

κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική 

απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς 

και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή 

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

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

πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για 

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

υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 

δωροληψία, εμπορία επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, 

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

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί 

ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με 

τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και 

της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν 

οι στερήσεις αυτές. 

δ)Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 

ν.2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

2. 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 του  σωματείου, εάν αυτό   καλλιεργεί 

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

προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος του 

σωματείου, εάν αυτό   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 αθλητικής  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 του σωματείου  και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια 
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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. 

3.Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι 

συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων 

συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του  σωματείου, εάν καλλιεργεί τον ίδιο 

κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί 

του σε υπερκείμενες αθλητικές 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. 

4.Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του 

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

αυτό και για ένα (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 

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

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

του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να 

είναι μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του  

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 της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες 

ενώσεις ή ομοσπονδίες. 

5) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του 

παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. 
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β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή, κατά περίπτωση, του σωματείου 

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 το 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. 

 

                                                     Άρθρο 7 

                             ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

1.- Τα μέλη του σωματείου έχουν υποχρέωση να τακτοποιούνται ταμειακά, να 

σέβονται τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και να προσφέρουν πρόθυμα 

προσωπική εργασία, όσες φορές και όταν υπάρχει ανάγκη, για την προαγωγή 

των σκοπών του σωματείου. Τα μέλη μετά πάροδο ενός έτους από της 

εγγραφής τους αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται, αφού έχουν 

πληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. 

2. -Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μπορεί να αποφασίσει τη 

διαγραφή μέλους που καθυστερεί τουλάχιστον ένα (1) έτος την καταβολή της 

συνδρομής ή και τις έκτακτες εισφορές που έχουν αποφασιστεί. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις το Δ.Σ. πρέπει να αποστείλει συστημένη επιστολή προς το 

μέλος,  δίνοντας του το χρονικό διάστημα 30 ημερών για την τακτοποίηση της 

 

υποχρέωσης του. Αν μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής 

προθεσμίας το μέλος δεν τακτοποιήσει την υποχρέωση του, τότε το Δ.Σ. 

διαγράφει το μέλος αυτό χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

3.- Η διαγραφή μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα αποφασίζεται τελεσιδίκως 

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

                                        
 

           Άρθρο 8 
   

                                                           
ΑΘΛΗΤΕΣ 

 

1.- Οι αθλητές και αθλήτριες του σωματείου αποκτούν την αθλητική ιδιότητα 
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τους κατόπιν εγγραφής τους εις τα  στα μητρώα της αθλητικής Ομοσπονδίας 

της οποίας το σωματείο είναι μέλος. 

Ούτοι  Αυτοί είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητος και δελτίου κάρτας 

υγείας το οποίον εκδίδει κατά τις διατάξεις των οικείων κανονισμών                           

η υπερκείμενη αθλητική  Oμοσπονδία. 

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί 

προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η 

πιστοποίηση αυτή γίνεται στο δελτίο υγείας του αθλητού και το οποίο 

θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή 

υγειονομική στρατιωτική μόδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το 

Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη 

θεώρηση του. 

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και 

αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και 

αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή καταγράφεται  σε  κάρτα υγείας, που 

εκδίδει και ανανεώνει η οικεία αθλητική ομοσπονδία. Η κάρτα συνιστά 

αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. 

Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή 

του. Η κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων 

παροχής  υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, 

Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών 

στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με 

το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, 

κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.  Επίσης, σε ιατρούς λοιπών 

ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 

μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε 

θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών. Η κάρτα υγείας ισχύει 

για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της (παρ.9 του άρθρου 33 του 

ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και 

το άρθρο 12 του ν.4726/2020). 

3.- Επιτρέπεται στον αθλητή να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης 

προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν 

αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς 

της οικείας, αθλητικής Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε.. Οι συμβάσεις αυτές 

απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία Ομοσπονδία και με μέριμνα της να 

κατατεθούν στην αρμοδία Δ.Ο.Υ.. Αν δεν συντρέχει μια από τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα 

αποτελέσματα. 

4.- Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των 
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αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από τους 

αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και 

στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας. Αθλητής που τιμωρείται 

για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική ομάδα, στερείται 

επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και των τυχόν ειδικών 

φορολογικών απαλλαγών. 

5. - Ο Αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και 

τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την 

φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την οικεία αθλητική 

Ομοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί 

φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας του, 

όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας και 

τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές. 

6. - Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου 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 έγκριση της. 

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 του  σωματείου, εάν αυτό  
καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
στα άλλα όργανα αυτού, 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. 
7. 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 (άρθρο 33 παρ.2 του ν.2725/1999). 
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             Άρθρο 9 

                         ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 · 
      α)        Πόροι του σωματείου είναι:  

1.  ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες 

εισφορές των μελών. Έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη του 

συλλόγου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 

2. Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως 

χορηγίες. 

3. Οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που 

προέρχεται από νόμιμη αιτία λ.χ. από αγώνες, εκδηλώσεις κλπ. 

    β)  δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες που 

αντιβαίνουν προς του σκοπούς του δε γίνονται δεκτές. 

   γ) Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας  του σωματείου γίνεται μόνο μετά 

από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται 

τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών. 

Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας  γίνεται μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται 

στο παρόν. 

 δ) Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο μετά από δικαιολογημένη 

απόφαση    του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά 

αυτού υπέρ των σκοπών του. 
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ε) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ανακηρύσσονται δωρητές 

αυτού τα πρόσωπα που πρόσφεραν υλική ενίσχυση 150.000 δραχμών  πεντακοσίων 

ευρώ τουλάχιστον, ευεργέτες δε του σωματείου τα πρόσωπα που πρόσφεραν στο 

σωματείο υλική ενίσχυση 500.000 δραχμών  χιλίων πεντακοσίων ευρώ τουλάχιστον. 

Άρθρο  10 

                                               ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Τα όργανα του σωματείου είναι: 
 

1.      Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). 

2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). 

3.      Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). 

 

 
 

                    Ά ρθρο 11 

                          ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - (Γ.Σ) - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ. 
 

  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε 

θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε αλλά όργανα. 

Αποφασίζει και για οποιαδήποτε ζητήματα, υπαγόμενα κανονικά στην αρμοδιότητα 

άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στη κρίση της, μετά από απόφαση της σχετικής 

πλειοψηφίας  του αριθμού των μελών του πιο πάνω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή 

την ευθύνη. Η Γ.Σ ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου 

και έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των οργάνων αυτών, όταν αυτό 

υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο (π.χ. βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, 

ανικανότητα για τακτική διαχείριση κ.λ.π.).   Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γ.Σ. έχει:  

α) Να κρίνει τον ισολογισμό, της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου και τον 

διοικητικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. . 

β) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού του  επομένου έτους ο 

    οποίος πρέπει να καταρτίζεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και υποβάλλεται 

    στην αθλητική ομοσπονδία της οποίας το σωματείο είναι μέλος. 

δ) Να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

ε) Να αποφασίζει για την διάλυση του σωματείου. 

στ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. 
 

Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να 
παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του,εφόσον είναι ταμειακώς 
εντάξει. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, 
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σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του παρόντος και  με την παρ. 4 του 
άρθρου  2 του ν.2725/1999. Τα λοιπά μέλη (επίτιμα  και μέλη  που  δεν έχουν 
συμπληρώσει ένα έτος  εγγραφή τους στο σωματείο και δεν έχουν   δικαίωμα 
ψήφου)   έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν το λόγο και να συμμετέχουν 
στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως 
με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η  διά πληρεξουσίου συμμετοχή και 
ψηφοφορία.  

 
 

Άρθρο 12 
 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 
 

        Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον 
πριν από τη διεξαγωγή της και γνωστοποιείται στα μέλη με πρόσκληση, που φέρει 
τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. 
       Η πρόσκληση αποστέλλεται ταχυδρομικά  στα μέλη με συστημένη επιστολή ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)  ή SMS ,  10 ημέρες πριν από την ημέρα 
συνεδρίασης της Γ.Σ. και πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και 
τα θέματα που θα συζητηθούν με σαφήνεια, καθώς και ημερομηνία επαναληπτικών 
συνεδριάσεων. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. αναρτάται στα γραφεία του 
συλλόγου. 
 
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 την τοιχοκόλλησή 
του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, 
σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή 
των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση 
συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό  
γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.Σε περίπτωση που το σωματείο 
διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική 
ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα 
να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών 
από τη δημοσίευσή του. Το  Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των 
αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) 
πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της 
γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις 
γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. 
Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο 
πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. 
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Άρθρο 13 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑ 

ΤΗΣ Γ.Σ. 

        Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. (που αναφέρονται στην απαρτία 
της Γ.Σ. για τροποποίηση καταστατικού, διάλυση σωματείου και μεταβολή σκοπού), 
όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, για να γίνει 
συζήτηση και να παρθεί απόφαση κατά τις Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 
του ημίσεως πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 
       Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση , συγκαλείται νέα Συνέλευση, 
μέσα σε 8 ημέρες, με την ίδια ημερήσια διάταξη και στον ίδιο τόπο. Η νέα Γ.Σ. 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όποιος και αν είναι ο αριθμός των 
παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με δικαίωμα ψήφου,με την 
επιφύλαξη των άρθρων του παρόντος και το νόμου που προβλέπουν ειδική απαρτία. 
Και για τις δυο πιο πάνω περιπτώσεις σύγκλησης Γ.Σ. μπορεί ν’ αποσταλεί μια και 
μόνο πρόσκληση προς τα μέλη. 
 
 
 

Άρθρο 14 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται Πρόεδρος και Γραμματέας αυτής από τα παρόντα 
οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη με δικαίωμα ψήφου  Στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. 
τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων, που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ., μόλις λήξει η Γ.Σ.. 
Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Οι ψηφοφορίες στη 
Γ.Σ. είναι φανερές με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει ή με 
ονομαστική κλήση των παρόντων κατ’ επιλογήν της Γ.Σ. η οποία αποφασίζει 
σχετικώς. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ. και 
Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπου σε Ομοσπονδίες, σε θέματα εμπιστοσύνης 
προς τη διοίκηση του συλλόγου και σε προσωπικά θέματα. 

 

Άρθρο 15 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Γ.Σ. - ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 

     Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και 

οικονομικά τακτοποιημένων με δικαίωμα ψήφου  μελών, εκτός από τις περιπτώσεις 

που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Απόφαση σε θέμα που δεν υπάρχει στην 

ημερήσια τάξη και που δεν αναφέρεται σε πρόσκληση για Γ.Σ.· είναι άκυρη. Οι Γ.Σ. 

είναι τακτικές και έκτακτες. 
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Η Τ α κ τ ι κ ή  Γ.Σ. συγκαλείται το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου. Η τακτική Γ.Σ. και 

μόνο αυτή.   

α) Κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ.  απαλλάσει από κάθε ευθύνη το Δ.Σ. και ψηφίζει 

τον προϋπολογισμό του επομένου έτόύς. 

β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. 

 γ) Εκλέγει κάθε δύο τρία χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Ελεγκτικής Επιτροπής. Κατά την τακτική Γ.Σ. γίνεται λογοδοσία, απολογισμός και 

συζήτηση στα πεπραγμένα του Δ.Σ. και στον προϋπολογισμό του επομένου έτους. 

Επίσης, διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος που 

λήγει. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η του Γενάρη και λήγει την 31η του Δεκέμβρη 

του ιδίου έτους. 

Έ κ τ α κ τ η  Γ.Σ. συγκαλείται για σοβαρά θέματα του σωματείου με απόφαση 

του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των ταμειακά εντάξει  και με δικαίωμα ψήφου  

μελών του σωματείου προς το Δ.Σ., αναγράφοντας σ’ αυτή τα θέματα που θα 

συζητηθούν. 

Άρθρο 16 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

1. Στο πρώτο τρίμηνο κάθε δεύτερου τρίτου χρόνου γίνεται με μυστική 

ψηφοφορία από την τακτική Γ.Σ. η εκλογή νέου, από εννέα (9) μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου 

και πέντε (5) αναπληρωματικών, καθώς επίσης και η εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής 

Επιτροπής μετά δυο (2) αναπληρωματικών μελών. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με τη 

μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση μαζί με άλλα 2 αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής όπως και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να είναι 

υποψήφια για το Δ.Σ.. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, 

εποπτεύει για να γίνονται οι εκλογές σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, με βάση 

το βιβλίο μητρώου των μελών και αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που 

ανακύπτει ως προς την διαδικασία των εκλογών. 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου 

διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. 

Τα ψηφοδέλτια, που είναι έντυπα,  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 ψηφίζει τον 
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υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με 

σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας 

σταυροδοτεί με ένα (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και 

δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) 

του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του 

προέδρου. Αν, κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης, προκύπτει 

δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη 

ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που 

συγκέντρωσαν οι  υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που, κατά την πρώτη 

ψηφοφορία, λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας 

λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ 

δύο                      ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται 

με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο …….. του  άρθρου 18  του 

παρόντος Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον 

πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς 

προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής 

Επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, 

συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό, που 

γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, 

αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 

1.Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας 

προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος ως  δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο 

πρόεδρος της Εφορευτικής  Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από 

το Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, 

κατόπιν αίτησης του σωματείου. Τα λοιπά δυο (2)  μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη  Γ.Σ.  

2.Επίσης, άλλα θέματα της ΓΣ για τα οποία διενεργείται μυστική  ψηφοφορία 

διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, τα μέλη της 

οποίας εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ., με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.  

3.Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια για 

την εκλογή τους ως μελών του ΔΣ ή της Ελεγκτικής  Επιτροπής. 

4.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τη 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για τη διενέργεια αυτών, σύμφωνα με το νόμο 

και το καταστατικό.  Αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που 

ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Όταν λήξει η ψηφοφορία, 
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προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, διενεργεί κλήρωση επί ισοψηφίας 

υποψηφίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους 

υποψηφίους που εκλέχθηκαν.  

5.Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που 

υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

2. Για τη Διοίκηση και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να εκλεγούν μόνο τα 

ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου. 

Μέλος που έχει τα προσόντα για να εκλεγεί και επιθυμεί να βάλει υποψηφιότητα για 

πρόεδρος ή για το Δ.Σ. ή για  την Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική 

δήλωση προς το Δ.Σ. του σωματείου 3 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ που θα 

συγκληθεί ως και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει 

κανένα από τα κωλύματα τα αναφερόμενα εις το  στο άρθρον έξι (6) του παρόντος 

καταστατικού. Από τις υποβληθείσες αιτήσεις το Δ.Σ. καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο 

κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων κεχωρισμένως  για Δ.Σ. και την Ε.Ε.. 

3. Στις εκλογές το μέλος ψηφίζει αφού επιδείξει στην Εφορευτική Επιτροπή την 

αστυνομική του ταυτότητα ή δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει τα στοιχεία του (λ.χ 

διαβατήριο). Έχει δικαίωμα να ψήφίσει και μη παρών στην Γ.Σ. μέλος με έγγραφη 

εξουσιοδότηση, που χορηγεί σε μέλος του συλλόγου το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου. Η 

εξουσιοδότηση πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη ή να είναι θεωρημένη 

από επίσημη Αρχή (λ.χ. Αστυνομία, Δήμο, κλπ) για το γνήσιο της υπογραφής του 

μέλους που εξουσιοδοτεί. Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να ψηφίζει με 

εξουσιοδότηση μόνο για ένα μέλος του συλλόγου. 

4. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των 

ψήφων και ανακοινώνει, τα αποτελέσματα. Θεωρείται ότι πέτυχε για τη Διοίκηση ή την 

Ελεγκτική Επιτροπή αυτός που πήρε την σχετική πλειοψηφία του συνόλου των 

ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για ένα αξίωμα, ενεργείται αμέσως 

κλήρωση μεταξύ αυτών από την Εφορευτική Επιτροπή. Από τον πίνακα αυτών που 

επέτυχαν για τη Διοίκηση οι εννέα (9) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τη 

Διοίκηση, οι δε πέντε (5) επόμενοι κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Από 

τον πίνακα αυτών που πέτυχαν για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις πρώτοι κατά 

σειρά επιτυχίας αποτελούν τα τακτικά μέλη αυτής , οι δε δύο επόμενοι κατά σειρά τα 

αναπληρωματικά μέλη αυτής. Οι αναπληρωματικοί για τη Διοίκηση και την Ελεγκτική 

Επιτροπή παίρνουν 

οριστικά τις θέσεις των μελών που μέχρι το τέλος της θητείας εξέρχονται οπωσδήποτε 

από το Δ.Σ. ή την πιο πάνω επιτροπή. 
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Άρθρο 17 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Την Πειθαρχική εξουσία ασκεί το Δ.Σ. του σωματείου για τα μέλη (αθλητικά και 

μη) που παραβίασαν τις διατάξεις του καταστατικού, δείχνουν διαγωγή που 

απάδει τους σκοπούς του σωματείου, ανάρμοστη διαγωγή και για πράξεις 

επιβλαβείς προς το σωματείο. Οι ποινές επιβάλλονται μετά από κλήση σε 

απολογία και είναι:. 

Έγγραφη επίπληξη                                                                                               

Προσωρινός αποκλεισμός εισόδου στο σωματείο και τις εκδηλώσεις του.       

Ποινή διαγραφής, που τελεί όμως υπό την έγκριση της Γ.Σ.. 

2.  Ο τιμωρηθείς έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός δέκα (10) ημερών από της 

προς αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως ενώπιον της Δικαστικής 

Επιτροπής ή του αρμοδίου προς  τούτο οργάνου της υπερκείμενης 

Ομοσπονδίας. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. 

1.Την πειθαρχική εξουσία ασκεί το Δ.Σ. σε όλα τα μέλη του σωματείου και 

στους αθλητές που παραβιάζουν το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς 

Κανονισμούς του σωματείου, που ενεργούν πράξεις επιβλαβείς για το 

σωματείο και που γενικά συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις 

αντίθετα με όσα υπαγορεύουν οι νόμοι, η ευπρέπεια και η δεοντολογία 

του αθλητισμού. 
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2.Οι ποινές επιβάλλονται, αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση σε απολογία του 
υπό κατηγορία μέλους και είναι οι ακόλουθες: 

α)Έγγραφη επίπληξη. 

β) Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο (2) χρόνια εισόδου  στο σωματείο και 
συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτού και γενικά στέρηση των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. 

γ) Αποβολή από μέλος του σωματείου. 

 Ειδικά στους αθλητές, μπορούν να επιβάλλονται οι εξής ποινές: 

α) Έγγραφη επίπληξη 

β) Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες και προπονήσεις.  

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα αθλητών του σωματείου. 

3.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για επιβολή ή όχι ποινής πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο βιβλίο  Πρακτικών Συνεδριάσεων 
του Δ.Σ. Οι αποφάσεις περί  διαγραφής υπόκεινται στην έγκριση της Γ.Σ. Οι 
αποφάσεις κοινοποιούνται, με σχετική απόδειξη έγγραφης παραλαβής, στο 
μέλος που είχε παραπεμφθεί και ισχύουν από την κοινοποίησή τους. 

4.Το μέλος που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με αποβολή  είναι 
υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές του κανονικά μέχρι τη λήξη του 
προσωρινού αποκλεισμού στην πρώτη περίπτωση και μέχρι την έγκριση της 
αποβολής  του από τη Γ.Σ. στη δεύτερη. 

5.Σε περίπτωση που παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα μέλος του 
Δ.Σ., αυτό δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη απόφασης σχετικά με την 
επιβολή ή μη ποινής σ' αυτό. 

6.Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές ισχύουν από τη διαβίβασή του 
στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή από την επικύρωσή τους από το Δ.Σ. της 

οικείας Ομοσπονδίας, αν προβλέπεται τέτοια επικύρωση από την 
Ομοσπονδία  και την κοινοποίηση της διαβίβασης ή επικύρωσης, κατά 
περίπτωση, στους αθλητές που τιμωρήθηκαν..  

7.Τα λοιπά θέματα που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές και 
τις διαβαθμίσεις τους, την πειθαρχική διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με 
αυτά ζήτημα μπορούν να ρυθμίζονται με Πειθαρχικό Κανονισμό, που θα 
συμπεριλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου. 
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Άρθρο 18 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται 

κατά τα σχετικά άρθρα για δυο (2) τρία (3) χρόνια. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται 

απευθείας από τη Γ.Σ.,με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του 

παρόντος.Το Δ.Σ. ασκεί όλες τις εξουσίες που δεν ανήκουν στη Γ.Σ. και την 

Ελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ. μεριμνά για την ακριβή εκπλήρωση των σκοπών του 

σωματείου, δίνοντας την κατεύθυνση στην όλη διαχείριση των ζητημάτων που 

αφορούν στο σωματείο, συγκαλεί τις Γ.Σ. και λογοδοτεί σ’ αυτές. Επίσης διαχειρίζεται 

το κεφάλαιο και την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την εκτέλεση των 

αποφάσεων της Γ.Σ.. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του 

σωματείου, το Δ.Σ. μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση προπονητές , υπαλλήλους 

και άλλο τεχνικό και μη προσωπικό και να διορίζει τεχνικές 

      Επιτροπές από τα μέλη του σωματείου, οι οποίες επιτροπές υπάγονται στο Δ.Σ 

και καθοδηγούνται από αυτό. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά στην πρώτη του συνεδρίαση από 

εκλεγέντα απευθείας από τη Γ.Σ. πρόεδρο υπό την προεδρία εκείνου που πήρε 

τις περισσότερες ψήφους , και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών 

τους τον  τους  Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα, Έφορο 

του Ιστιοπλοϊκού τμήματος, αναπληρωτή του Εφόρου αυτού και Υπεύθυνο 

Δημοσίων σχέσεων.Ο αντιπρόεδρος,ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας 

εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία από το σύνολο των εκλεγέντων 

συμβούλων.                         Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και, σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, διενεργείται 

κλήρωση. 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 της εκλογής για τα λοιπά αξιώματα, 

αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, 

κατά τη σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλο.   

Στην ίδια συνεδρίαση καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο 

προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του σωματείου με 

πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. 

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου , Γενικού Γραμματέα και των υπολοίπων 

αξιωμάτων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης μέλη της 

διοίκησης του σωματείου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξηρτημένη 

εργασία ή να συνάπτουν με το σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη 

αμοιβής για προσφορά κάθε είδους άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην 

είσπραξη κέρδους με την ανάληψη έργων, προμήθειας ή άλλης παροχής προς το 
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σωματείο. 

Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ., που δημιουργήθηκαν για 

οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά 

εκλογής τους στις αρχαιρεσίες. 

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 αδέλφια 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. 

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

μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά 

οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται 

έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

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.  

 

 

Άρθρο  19 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                      Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικώς μεν μια φορά στις τριάντα (30) ημέρες, 
εκτάκτως δε για ορισμένα επείγοντα και σοβαρά θέματα. Συγκαλείται από τον 
Πρόεδρο ή αν ζητηθεί από τρία (3) μέλη του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
Σε περίπτωση αρτίου αριθμού συμβούλων, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του 
Προεδρεύοντος, όταν η ψηφοφορία είναι φανερή. Οι ψηφοφορίες του Δ.Σ. είναι 
φανερές και για προσωπικό θέμα είναι μυστικές, οπότε, σε περίπτωση ισοψηφίας 
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι να παρθεί απόφαση. Μέλος του Δ.Σ. που 
απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει 
παραιτηθεί και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος του 
Δ.Σ. , κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.. 
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Άρθρο 20 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο και το Δ.Σ. στις Δικαστικές, 

Πολιτικές και άλλες Αρχές και σε όλες τις σχέσεις γενικά με τρίτους. Συγκαλεί και 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει όπου απαιτείται, τα σχετικά έγγραφα, 

προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων, τις επιταγές 

αναλήψεως χρημάτων και τα εντάλματα πληρωμών και προσυπογράφει με το Γενικό 

Γραμματέα την αλληλογραφία του σωματείου. Έχει δικαίωμα να καλεί και να ελέγχει 

οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή του σωματείου, σε περίπτωση απείθειας και 

παράβασης του καταστατικού και παίρνει κάθε μέτρο εξασφαλιστικό των 

συμφερόντων του σωματείου, ακόμη και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. , σε περίπτωση 

επείγουσα που τυχόν καθυστέρηση θα ζημιώσει το σωματείο. 

                                                                

Άρθρο 21 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
    Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε κάθε του αρμοδιότητα ο 
Αντιπρόεδρος. 

 

Άρθρο 22 

                                            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο προϊστάμενος των Γραφείων του σωματείου. 

Τηρεί το μητρώο των μελών και των αθλητών. Επιμελείται της διεξαγωγής της 

αλληλογραφίας , προσυπογράφει δε με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, 

συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου. 

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται 

από τον Ειδικό Γραμματέα. 



 

23 
 

 

Άρθρο 23 

ΤΑΜΙΑΣ 

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, έχει την ευθύνη του Ταμείου 

του σωματείου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της 

περιουσίας του σωματείου. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα 

πληρωμών, κρατάει τα σχετικά βιβλία διαχείρισης για την οποία ευθύνεται προσωπικά 

και δίνει λόγο στο Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή, όταν κρίνουν αυτό αναγκαίο τα 

όργανα αυτά. 

Καταθέτει τα μετρητά που έχει στα χέρια του, πλην από ένα ποσό που 

αναπροσαρμόζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου και 

αναλαμβάνει αυτά με επιταγές που προσυπογράφει με τον Πρόεδρο. Συντάσσει τον 

απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο του σωματείου και τους 

υποβάλει στην Γ.Σ., αφού εγκριθούν από το Δ.Σ.. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή 

κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από τον Ταμία με 

ευθύνη του. 

                                                      Άρθρο 24 

                  ΕΦΟΡΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο Έφορος του Ιστιοπλοϊκού Τμήματος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του 

τμήματος ιστιοπλοΐας του συλλόγου τηρεί Βιβλίο Υλικού του ιστιοπλοϊκού Τμήματος 

και έχει όσες αρμοδιότητες του χορηγεί το Δ.Σ.. Όταν ο πιο πάνω Έφορος απουσιάζει 

ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Έφορο του Ιστιοπλοϊκού Τμήματος. 

β) Ο Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων συντονίζει τις προς τα έξω σχέσεις του 

συλλόγου, φροντίζει για την προβολή του συλλόγου, είναι υπεύθυνος για την καλή 

διεξαγωγή των εκδηλώσεων του συλλόγου κ.λ.π. , κινούμενος όμως πάντοτε στο 

πλαίσιο που χαράσσει κάθε φορά το Δ.Σ.. 

γ) Ο Σύμβουλος μετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελεί τα ειδικά 

καθήκοντα που του αναθέτει αυτό. 

Άρθρο 25 

  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Παράγραφος 1:Η Ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και 
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δύο αναπληρωματικά. Εκλέγεται στην τακτική Γ.Σ. για δύο  τρία (3) χρόνια με 

καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή 

σχετικής έκθεσης στην ετησία τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη Γ.Σ. αν αυτή το κρίνει 

απαραίτητο. 

Η εκλογή των μελών γίνεται με χωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τακτικά μέλη 

εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι και αναπληρωματικό μέλος 

ο τέταρτος σε σταυρούς υποψήφιος. Κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να θέτει 

μέχρι τρεις σταυρούς. Τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής καταλαμβάνει το 

μέλος αυτής που πήρε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 

γίνεται κλήρωση. 

 
 
                                                                Άρθρο 26 

         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Για να παρθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του 

σωματείου απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει και με 

δικαίωμα ψήφου  μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.  

Το σωματείο διαλύεται, όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερο από δέκα (10), οπότε η 

περιουσία του περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για να διατεθεί για 

αθλητικούς σκοπούς. 

                         Άρθρο 27 

                        ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ 

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά μεν την επωνυμία του και το 

έτος ίδρυσης του , εσωτερικά δε παράσταση που απεικονίζεται στο σήμα του. Το 

σωματείο έχει σήμα που απεικονίζει ένα ιστιοφόρο σκάφος με ένα κεραυνό στο επάνω 

μέρος. 

Άρθρο 28 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. Το σωματείο τηρεί τα πιο κάτω Βιβλία : 

α) Βιβλίο Μητρώου μελών. Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό το 
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ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνσή, το τηλέφωνο, η 

ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους,  

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ..  

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.. 

Στα β’ και γ’ γράφονται όλες οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των 

συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.. 

δ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 

Τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα. 

ε) Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων - Εξόδων), όπου καταχωρούνται κατά 

χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 

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

περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, 

 ζ) Διπλότυπα εισπράξεων. 

 
Τα τελευταία τρία (3) βιβλία τηρούνται από τον Ταμία. 

2. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον Νομάρχη Περιφερειάρχη  

ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. 

Άρθρο 29 

ΑΣΑΦΕΙΑ - ΚΕΝΟ 

       Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή υπάρχει 

ασάφεια, το σχετικό θέμα που θα ανακύπτει θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ., αφού βέβαια 

τηρούνται οι κείμενοι και ισχύοντες νόμοι. 

Ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται 

από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις σχετικές 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και 

προέχουν αυτών των καταστατικών. 

                                                        Άρθρο 30 

                ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

α) Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

β) Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς Κανονισμούς για την καλύτερη 
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λειτουργία του συλλόγου και εφόσον αυτοί δεν τροποποιούν τις διατάξεις του 

Καταστατικού. 

γ) Το Δ.Σ. μπορεί να ρυθμίζει, κατά την κρίση του , την προτεραιότητα και την 

αναλογία συμμετοχής των μελών που ελλιμενίζουν τα σκάφη τους στις δαπάνες 

λειτουργίας και συντήρησης των χώρων ελλιμενισμού του συλλόγου, σύμφωνα με τις 

περιστάσεις που επικρατούν κάθε φορά. 

δ) Το σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών 

Ομοσπονδιών ή Ενώσεων με έναν αντιπρόσωπό του, που πρέπει απαραιτήτως: 

             1)   Να είναι μέλος του συλλόγου. 

             2)   Να έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια ως μέλος του συλλόγου και 

             3)   Να διαμένει μόνιμα στο νομό Αττικής. 

Την απόφαση για την πιο πάνω εκπροσώπηση παίρνει το Δ.Σ. του συλλόγου.Με την 

ίδια απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται ο αναπληρωτής του αντιπροσώπου που πρέπει 

επίσης να συγκεντρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 

Το σωµατείο µπορεί να γίνει µέλος υπερκείµενων ενώσεων, ύστερα από 

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.  

Το σωµατείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των αθλητικών 

Οµοσπονδιών ή Ενώσεων µε έναν αντιπρόσωπό του, που ορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο 

αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι 

υποχρεωτικώς τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να 

εκλέγουν  να εκλέγονται. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και 

ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών ή Ενώσεων 

αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και 

ψηφοφορίας  

 

Το σωματείο και τα φυσικά πρόσωπα αυτού που μετέχουν με οποιοδήποτε 

τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως 

διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, 

μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά 

όργανα ή επιτροπές (άρθρο 131 παρ. 1 του ν. 2725/1999). 

                                                          Άρθρο 31 

                                               ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

 

        Το δικαίωμα της συμμετοχής ή μη των αθλητών, που η ενεργός αθλητική 
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δραστηριότητα τους συνεχίζεται ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, ως αντιπροσώπων του 

σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις της υπερκείμενης  Ομοσπονδίας ή ως μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων του σωματείου ή της Ομοσπονδίας, 

εφόσον δεν συντρέχει ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή τους αυτή, εξαρτάται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. 

 

 

       Το σωματείο μπορεί να συγχωνεύεται με άλλο ή άλλα αθλητικά σωματεία ή 

τμήματα άλλων σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 

2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, για τη 

συγχώνευση αθλητικών τμημάτων άλλου ή άλλων αθλητικών σωματείων 

(συγχώνευση μέσω απορρόφησης), απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. του 

σωματείου και όχι τροποποίηση καταστατικού. 

                                       

    Άρθρο 32 

 

 

      Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 32 άρθρα, τροποποιηθέν και 

εναρμονισθέν  προς τις διατάξεις του ν.2725/17-6-1999  διαβάστηκε ,εγκρίθηκε και 

ψηφίστηκε κατ΄  άρθρο και στο σύνολο με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου που 

συνήλθε την 14-1-2000 λόγω μη απαρτίας στις δύο προηγηθείσες έκτακτες Γενικές 

Συνελεύσεις. 

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα δύο  (32)  άρθρα, 
ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό,για να εναρμονιστεί με  
διατάξεις του ν.2725/1999,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το  
ν.4726/2020,για να αλλάξει η επωνυμία του σε  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-Ο.Τ.Ε.» και η έδρα του από τον Πειραιά  στην Καλλιθέα Αττικής 
και για να καταστεί αυτό αρτιότερο, πληρέστερο και λειτουργικότερο, 
εγκρίθηκε σήμερα  στις    -  -2021 από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου.                                   
Το Καταστατικό θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των 
τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου ……………..  
 
 

                                              
  

 

 


