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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

ΤΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

« ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ » 

(Ν.Α.Ο.Π.) 

(όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών του της 22-4-2007) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΧΡΩΜΑΤΑ  ΟΜΙΛΟΥ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΟΡΤΗ 

ΟΜΙΛΟΥ 

α)  Ιδρύεται στο Πέραμα Πειραιώς φίλαθλο σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», με έδρα το Πέραμα Πειραιώς, στη θέση 

Τέρμα Λιμανάκι Περάματος. Για πρακτικούς λόγους, θα μπορεί το Σωματείο να 

χρησιμοποιεί τα αρχικά γράμματα της επωνυμίας του «Ν.Α.Ο.Π.» στις διάφορες 

προς τα έξω σχέσεις του. 

β)  Ο Όμιλος έχει ίδια σφραγίδα, κυκλική, που φέρει τις λέξεις «ΝΑΥΤΙΚΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» και στο μέσο αυτής Τριήρη, στο κάτω δε 

μέρος το έτος ίδρυσης (1997). 

γ)  Τα χρώματα του Ομίλου είναι το μπλε και το άσπρο. 

δ)  Επίσημη εορτή του Ομίλου ορίζεται η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΜΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΣΚΟΠΟΥ – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ 

– ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ 

α) Σκοπός του Ομίλου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και 

ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών 

χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της γυμναστικής, της αγωνιστικής και άλλων 

ασκήσεων σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους 

αθλούμενους. Ακόμα, ο Όμιλος έχει σκοπό τη μετάδοση της αγάπης προς τη θάλασσα 

και τα ναυτικά αθλήματα, καθώς  και  προς  άλλα  αθλήματα.  Για την πραγματοποίηση  
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του σκοπού αυτού, τα μέλη του Ομίλου έχουν βασική υποχρέωση να συμβάλλουν 

ενεργώς και εμπράκτως. 

β) Ο Όμιλος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία του διέπεται 

μόνον από τις διατάξεις του παρόντος και της νομοθεσίας που ισχύει για τα Σωματεία. 

γ) Ο Όμιλος έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. Απαγορεύεται απολύτως κάθε 

παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς, χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν, ιδίως δε η 

ανάμιξη αυτού στην πολιτική. 

Δ) Για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου ιδρύονται στις εγκαταστάσεις του, 

γυμναστήρια και ασκητήρια, όπου θα ασκούνται τα μέλη και οι αθλητές του Ομίλου. Ο 

Όμιλος μπορεί να διατηρεί και προάγει τα εξής Αθλητικά Τμήματα: 

1. ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

2. ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

3. ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

4. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 

5. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

6. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ 

7. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

8. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

9. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

10. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

11. ΤΜΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 

12. ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΑΦΩΝ 

13. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 

14. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

15. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

16. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

17. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ                   

          ΖΩΗΣ 

ε) Η ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων που δεν αναφέρονται ρητώς στο παρόν 

γίνεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και με πλειοψηφία 

τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Η κατάργηση 

αθλητικών τμημάτων που λειτουργούν γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 
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στ) Ο Όμιλος μπορεί να γίνει μέλος υπερκειμένων Ενώσεων, Συνδέσμων , 

Ομοσπονδιών, μετά από απόφαση του Δ. Σ. του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΜΕΛΗ –  ΕΓΓΡΑΦΗ –  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ –  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΕΛΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

1) Μέλη του Ομίλου μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από το 

φύλλο, όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, 

καθώς και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης. Ο ελάχιστος 

αριθμός των μελών ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις σε τακτικά, 

δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες.   

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο 

σωματείο ή στον αθλητισμό. 

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. 

2) Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί 

ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο 

διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και 

έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) 

ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει 

εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της 

αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή 

του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλος του σωματείου. 

Κατά της πράξης αυτής ή παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο 

ενδιαφερόμενος  έχει 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.  

3) Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί 

εγγραφής  αθλητών που ανήκουν στο σωματείο και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως 

όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 

πρώτη έως  όγδοη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως 

τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.  
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4) Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από 

την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του 

Σωματείου. 

5) Όποιος γίνεται μέλος του σωματείου πληρώνει 30,00€ για εγγραφή του στο 

Σωματείο καθώς και συνδρομή που ορίζεται σε 100,00€ ετησίως. Το Δ.Σ. με 

αιτιολογημένη απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων 

μελών του που δεν πρέπει να είναι λιγότερα από τέσσερα, μπορεί να αυξήσει ή να 

μειώσει τα παραπάνω ποσά του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής και της τακτικής 

ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους καθώς και να επιβάλλει έκτακτες εισφορές.   

6) Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή του προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο και αφού πληρώσει τις τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις του. 

7) Όλα τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να 

συμμορφώνονται με τους όρους του καταστατικού και να ενεργούν για την επίτευξη 

των σκοπών του Σωματείου.  

Μέλος που αντιδρά στους σκοπούς του Σωματείου, αθετεί τις υποχρεώσεις του προς 

αυτό ή δημιουργεί προβλήματα στην εκτέλεση των Εκλεγμένων Οργάνων του 

Σωματείου διαγράφεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση 

του Δ.Σ. η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την 

κοινοποίησή της, η οποία και αποφασίζει οριστικά.  Για το ως άνω μέλος μετά τη 

διαγραφή του, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Γεν. Συνέλευσης, δεν 

δύναται στον μέλλον ακόμη και εάν ζητηθεί, να εγκριθεί η επανεγγραφή του στο 

Σωματείο. 

8) Μέλος που με την πάροδο του ημερολογιακού έτους (1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου) δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο 

θεωρείται ότι απώλεσε την ιδιότητα του ως μέλος. 

9) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και τα μέλη 

οφείλουν να ενημερώνονται από εκεί.  Δεν απαιτείται έγγραφη προς τον καθένα 

ενημέρωση για θέματα που τον αφορούν, αρκεί αυτή η ενημέρωση να υπάρχει 

αναρτημένη στον πίνακα Ανακοινώσεων του Σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Δεν δύναται να είναι μέλος του σωματείου: 

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



5 

5 

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 

χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, 

πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, 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 κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και 

για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος μέλη των οικείων 

συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν 

επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 

άθλησης. 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 οποιοδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού 

αθλήματος.      

3) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες, και όσοι άλλοι 

συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων 

μπορούν να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου εφ’ όσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο 

άθλησης δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της 

εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε 

υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. 

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους   

όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού ένα (1)  τουλάχιστον έτος      

μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός 

αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή 

διεξάγεται με την έγκρισή της. 

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

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

για (1) 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 
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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 διοικητικού συμβουλίου αθλητικής 

ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας εφόσον αυτές έχουν ως 

αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους  αθλητικών 

ειδών,   δεν   επιτρέπεται  να   είναι   μέλη   διοικητικού   συμβουλίου   ή   

εξελεγκτικής επιτροπής του αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε 

υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.  Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους 

διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθει είδους, καθώς και για τις 

συζύγους, τα τέκνα και του γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το 

άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων 

που διακινεί το πρακτορείο.  

6. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύμματα, χάνει 

αυτοδικαίως την ιδιότητά 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΠΟΡΟΙ ΟΜΙΛΟΥ  - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

α) ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΝΑΙ:  

1. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των      

μελών. 

2. Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις. 

3. Οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα καθώς και άλλη είσπραξη που προέρχεται από       

νόμιμη αιτία (π.χ. από αγώνες, εκδηλώσεις κ.λ.π.). 

β) Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν τον Όμιλο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς 

τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές. 

γ) Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου γίνεται μόνο μετά από απόφαση 

της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακώς 

εντάξει μελών.  
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Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται μετά από  απόφαση της  Γ. Σ.  με τη 

συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν. 

Τα κεφάλαια του Ομίλου διατίθενται μόνο μετά από δικαιολογημένη απόφαση του  

Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά αυτού, υπέρ των σκοπών του. 

Το ύψος των κεφαλαίων που μπορεί να διαχειρισθεί το Δ.Σ. χωρίς την έγκριση της  

Γ.Σ. ορίζεται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτος. Πέραν του ύψους 

αυτού απαιτείται η έγκριση έκτακτης Γ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

α) Η διοίκηση του Ομίλου αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη αυτού. 

β) Ο Όμιλος διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που αποτελείται από: 

1. ΠΡΟΕΔΡΟ 

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

4. ΤΑΜΙΑ 

5. ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ και  

6. τέσσερις (4) ακόμη Συμβούλους, από τους οποίους οι δύο ορίζονται Αναπληρωτές 

Γραμματέα και Ταμία. 

γ) Μέσα σε δέκα ημέρες από την Γ.Σ. που το εξέλεξε, συνέρχεται το νέο Δ.Σ. υπό την 

προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα με 

μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων μελών 

για ένα αξίωμα η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία 

ακολουθεί κλήρωση. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να 

παραδώσει μέσα σε 30 ημέρες στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά 

στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στον Όμιλο. Η παράδοση αυτή γίνεται με 

σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής και υπογράφεται και από τα δύο 

προεδρεία (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία). 

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία δεν    

επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 

δ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία,  εφόσον παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον από τα μέλη 

του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε: 1) Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος ή 

ο Προεδρεύων με την ψήφο του να κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί. 2) Αν η 

ψηφοφορία είναι μυστική, επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές το πολύ και εφόσον 
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υπάρξει πάλι ισοψηφία με πρόταση του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος ή με 

απόφαση του Δ.Σ. είτε μετατρέπεται η ψηφοφορία σε φανερή είτε ακολουθεί  

κλήρωση είτε αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση μέσα σε 5 ημέρες.  

Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μειωθεί 

κάτω των δύο τρίτων (2/3) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να 

συγκληθεί  Γ.Σ.  για  την  ανάδειξη  νέας  Διοίκησης. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ.  

Μειωθεί,  για τους πιο πάνω λόγους μέχρι 6 μέλη και δεν υπάρχουν νόμιμοι 

αναπληρωτές, το  Δ.Σ. είτε συνεχίζει την άσκηση της Διοίκησης  (αν κρίνει ότι 

υπάρχουν  οι  προϋποθέσεις  για  καλή  λειτουργία  αυτής)  είτε προκηρύσσει 

συμπληρωματικές εκλογές για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. 

Ε) Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση και 

τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, εκτός των περιπτώσεων εκποίησης και  

απόκτησης ακίνητης περιουσίας  του Ομίλου, για τις οποίες αποφασίζει η Γ.Σ., 

σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. γ του παρόντος. Το ύψος των κεφαλαίων που μπορεί να  

διαχειρισθεί το Δ.Σ. χωρίς την έγκριση της Γ.Σ. ορίζεται από την ετήσια Τακτική Γ.Σ. 

κάθε έτος. Πέραν του ύψους αυτού απαιτείται έγκριση έκτακτης Γ.Σ.    

Ειδικά για δαπάνες που καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του συνολικού προϋπολογισμού 

του Ομίλου και που αφορούν την διαρρύθμιση, επέκταση και τροποποίηση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. Αν οι δαπάνες αυτές είναι πάνω από το 

20% του συνολικού  προϋπολογισμού αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γ.Σ. 

στ) Το Δ.Σ. μπορεί να απονέμει ηθικές ή άλλες ειδικές διακρίσεις σε πρόσωπα που 

προσέφεραν υπηρεσίες στον Όμιλο, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και συμφέρον για τον 

Όμιλο. 

ζ) Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δεκαπενθήμερο, 

εκτάκτως δε όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί από 3 τουλάχιστον μέλη του 

Δ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι 

παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. μπορεί 

να καλεί στις συνεδριάσεις του αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκφέρουν γνώμη, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 

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

λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις 

αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναπληρωματικών κατά τις αρχαιρεσίες, για   

τον καθορισμό της σειράς εκλογής τους, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική 

Επιτροπή κατά τις  αρχαιρεσίες. 
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θ) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, 

ανεξαρτήτως 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 διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του 

Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.  Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του       

αρμοδίου  δικαστηρίου. 

ι) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει μέσα στο τέταρτο τρίμηνο κάθε τρίτου 

έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής του. Εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν 

έχει εκλεγεί ακόμη νέο Δ.Σ. παρατείνεται η θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί 

το νέο, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, κατ’ ανώτατο όριο. 

ια) Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών 

του Ομίλου, μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση προπονητές, υπαλλήλους και άλλο 

τεχνικό ή μη προσωπικό και να συγκροτεί από μέλη ή μη μέλη, αρκεί τα τελευταία να 

έχουν τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για το διορισμό τους στις   

Επιτροπές. Οι Τεχνικές Επιτροπές υπάγονται στον Γενικό Αρχηγό Αθλητικών  

Τμημάτων και καθοδηγούνται από αυτόν. 

Ακόμη το Δ.Σ., αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, ορίζει με απόφασή του,  

εκτός των Εφόρων των Αθλητικών Τμημάτων του Ομίλου και τους εξής         

Εφόρους: Έφορο Λιμένα, Έφορο Εγκαταστάσεων, Έφορο Υλικού, Έφορο 

Εντευκτηρίου – Κυλικείων και Έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Οι πιο πάνω Έφοροι 

προέρχονται από τα μέλη του Δ.Σ. ή από τα μέλη του Ομίλου και οι αρμοδιότητές τους 

καθορίζονται από το Δ.Σ. Εκτός των πιο πάνω Εφόρων το Δ.Σ μπορεί να ορίζει και 

άλλους Εφόρους, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την εύρρυθμη λειτουργία του Ομίλου.  

ιβ) Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις  προς το αθλητικό σωματείο από 

μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.  

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

μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά 

οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, 

διαμονής και διατροφής.       

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ.) 
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α) Συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία από τα μέλη του Ομίλου που έχουν συμπληρώσει, ως εγγεγραμμένοι 

τουλάχιστον πενταετία και  το  Π.Σ. του Ομίλου που αποτελείται από  5  τακτικά  μέλη  

και 3 αναπληρωματικά. Το Π.Σ. με πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε στις 

εκλογές και σε περίπτωση ισοψηφίας του αρχαιοτέρου συγκροτείται σε Σώμα, 

εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο αυτού.  Αν  ο Πρόεδρος  απουσιάζει ή  

έχει κώλυμα το Π.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Για την ύπαρξη απαρτίας στις 

συνεδριάσεις του Π.Σ. πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη του. Σε     

περίπτωση ισοψηφίας για τη λήψη απόφασης η ψήφος του Προέδρου ή του 

Προεδρεύοντος κρίνει την απόφαση. 

β) Το Δ.Σ. παραπέμπει στο Π.Σ. τα μέλη εκείνα που παρέβησαν τις διατάξεις του 

Καταστατικού, του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων,   

επιδεικνύουν διαγωγή που απάδει προς τον σκοπό του Ομίλου, για πράξεις επιβλαβείς 

προς τον Όμιλο και γενικά για ανάρμοστη διαγωγή προς τα μέλη της Διοίκησης ή τα 

άλλα μέλη ή το προσωπικό του Ομίλου. Τα μέλη του Ομίλου ευθύνονται και για όσα 

μέλη της οικογένειάς τους έχουν βάσει του Καταστατικού δικαίωμα εισόδου στον 

Όμιλο. Σε περίπτωση που περάσουν δύο (2) μήνες από την παραπομπή μέλους στο 

Π.Σ. και αυτό δεν επιληφθεί του παραπτώματος, το Δ.Σ. μπορεί να ασκήσει τα 

καθήκοντα του Π.Σ. και να κρίνει το παράπτωμα.  

γ) Οι αποφάσεις του Π.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο  

βιβλίο πρακτικών που τηρείται από ένα μέλος του. Οι αποφάσεις του Π.Σ. 

κοινοποιούνται στο Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να προβεί στην εκτέλεση αυτών. 

δ) Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται και ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και 

κατά κρίση του Π.Σ. που έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις πιο κάτω ποινές: 

1. Έγγραφη επίπληξη 

2. Προσωρινό αποκλεισμό εισόδου στον Όμιλο και συμμετοχής στις εκδηλώσεις   

αυτού και γενικά στέρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του 

μέλους. 

3. Οριστική διαγραφή από μέλος του Ομίλου. 

ε) Ειδικώς τα παραπτώματα των αθλητών του Ομίλου κρίνονται και τιμωρούνται από 

το Δ.Σ. και όχι από το Π.Σ. είναι τα εξής: 

1. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς συναθλητή, προπονητή, μέλος ή υπάλληλο του 

Ομίλου. 

2. Αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα. 
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3. Γενικά συμπεριφορά στις αθλητικές σχέσεις αντίθετη με όσα υπαγορεύει η 

ευπρέπεια και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στους αθλητές τις εξής ποινές: 

1. Έγγραφη επίπληξη. 

2. Προσωρινό αποκλεισμό συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του Ομίλου και 

εισόδου σ’ αυτόν 6 ημερών και πάνω. Αποκλεισμό μέχρι 6 ημέρες μπορεί να επιβάλλει  

ο Έφορος του κάθε Τμήματος, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Τμήματος. 

3. Διαγραφής του από αθλητή του Ομίλου. 

Το Π.Σ. ή το Δ.Σ. ανάλογα, είναι υποχρεωμένα να καλέσουν εγγράφως σε απολογία το 

μεν μέλος 10 ημέρες, τον δε αθλητή 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα 

συνεδρίασης κατά την οποία κρίνεται το παράπτωμα. Σε περίπτωση που το μέλος ή ο 

αθλητής που κλήθηκε νόμιμα δεν προσέλθει να απολογηθεί αδικαιολόγητα κατά την 

κρίση του Π.Σ. ή του Δ.Σ. ανάλογα, τα όργανα αυτά μπορούν να πάρουν απόφαση 

ερήμην αυτού.  

Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές ισχύουν από την επικύρωσή τους από το 

Δ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας και την κοινοποίησή τους στους αθλητές. Οι ποινές που 

επιβάλλονται στα μέλη ισχύουν από την κοινοποίησή τους σ’ αυτά. Οι αποφάσεις του 

Π.Σ. και του Δ.Σ. δεν ανακαλούνται ούτε τροποποιούνται από την Γενική Συνέλευση 

του Ομίλου, εκτός από την περίπτωση της οριστικής διαγραφής του μέλους.  

Το μέλος που τιμωρείται με οριστική διαγραφή από το Π.Σ. έχει δικαίωμα να ασκήσει 

έφεση στη Γ.Σ. του Ομίλου μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης  

για την διαγραφή του και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Η έφεση κατατίθεται στο 

Δ.Σ. του Ομίλου, που είναι υποχρεωμένο να την συμπεριλάβει στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της 1ης Γ.Σ. του Ομίλου. Η έφεση που ασκείται δεν έχει 

ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την εκδίκαση αυτής από τη Γ.Σ.  

Το μέλος που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με οριστική διαγραφή είναι 

υποχρεωμένο να καταβάλλει τις συνδρομές του κανονικά μέχρι τη λήξη του 

προσωρινού αποκλεισμού στην 1η περίπτωση και μέχρι τη λήψη απόφασης από τη                      

Γ.Σ. στη 2η. 

Τα μέλη του Π.Σ. τυχαίνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά τις αθλητικές και άλλες 

εκδηλώσεις του Ομίλου.  

Η θητεία του Π.Σ. είναι η ίδια με αυτή του Δ.Σ. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί 

πριν από τη λήξη της κανονικής θητείας του, το Π.Σ. παραμένει μέχρι να λήξει ο 

χρόνος για τον οποίο εκλέχθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

α) Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Εκπροσωπεί τον Όμιλο σε όλες τις σχέσεις αυτού και είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιεί αμέσως στο Δ.Σ. τις ενέργειες που κάνει κάθε φορά.  

2. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί 

αυτό εκτάκτως, εφόσον 3 από τα μέλη του Δ.Σ. ζητήσουν σύγκληση αυτού. 

3. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  

4. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του Ομίλου. 

5. Υπογράφει με τον Ταμία και τον Γεν. Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης, τα 

εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές. 

6. Παρακολουθεί το έργο του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων και συνεργάζεται. 

7. Φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη των σκοπών του Ομίλου. 

β) Ο Αντιπρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Αντικαθιστά στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 

στην άσκηση των καθηκόντων του. 

2. Παρακολουθεί την εφαρμογή του προϋπολογισμού και γενικά τα οικονομικά θέματα 

σε συνεργασία με τον Ταμία. 

3. Παρακολουθεί το έργο των Εφόρων που ορίζει το Δ.Σ. για το λιμένα, τις 

εγκαταστάσεις, το υλικό και τα εντευκτήρια και συνεργάζεται με αυτούς. 

γ) Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: 

1. Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας. 

2. Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που εξέρχεται από τον Όμιλο. 

3. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του μητρώου του Ομίλου, καθώς και του αρχείου 

αυτού. 

4. Φυλάσσει την σφραγίδα του Ομίλου. 

5. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την εκτέλεση 

των αποφάσεων του Δ.Σ. 

6. Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα 

πληρωμών. 

7. Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της Γραμματείας του Ομίλου. 

Τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο   

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας.  

δ) Ο Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
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1. Φροντίζει για την προαγωγή των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου, εποπτεύει και 

συντονίζει τη λειτουργία τους. 

2. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τον ορισμό των Εφόρων και των Τεχνικών Επιτροπών των 

αθλητικών τμημάτων του Ομίλου. 

3. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Εφόρους και τις Τεχνικές Επιτροπές των αθλητικών 

τμημάτων για τον προγραμματισμό, τη δραστηριότητά τους και τη συμμετοχή τους στα  

πρωταθλήματα και γενικά σε αγώνες. 

4. Προετοιμάζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους Εφόρους και εισηγείται προς το  

Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό των αθλητικών τμημάτων. 

5. Επιμελείται του προγράμματος λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Ομίλου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Εφόρους και εισηγείται την έγκρισή του  

στο Δ.Σ.  

6. Εισηγείται προς το Δ.Σ. την πρόσληψη των προπονητών και βοηθών των αθλητικών 

τμημάτων του Ομίλου. 

7. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τις μη σταθερές δαπάνες των αθλητικών τμημάτων κατά τη 

διάρκεια του έτους και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου. 

8. Παραπέμπει προς το Δ.Σ. τις περιπτώσεις παραπτωμάτων των αθλητών του Ομίλου 

και εισηγείται την τιμωρία ή μη αυτών. 

9. Εκπροσωπεί τον Όμιλο σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, σε αμιγώς 

αθλητικές εκδηλώσεις, εκτός αν διαφορετικά αποφασισθεί από το Δ.Σ. κατά  

περίπτωση. 

ε) Ο Ταμίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: 

1. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Ομίλου και των 

διπλοτύπων αποδείξεων με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα του Ομίλου. 

2. Είναι υπεύθυνος για την διενέργεια όλων των πληρωμών. 

3. Υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης και τα 

εντάλματα πληρωμών. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντα ο 

αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. 

4. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεως ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας 

αυτές στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μηνός. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα 

έσοδα και τα έξοδα. 

5. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του Ομίλου τα χρήματα 

που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. 

ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. 
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6. Είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. το ταμείο του Ομίλου για 

έλεγχο, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.  

7. Είναι υπεύθυνος για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και λοιπών εισφορών 

και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις καθυστερήσεις καταβολής αυτών. 

8. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό σε 

συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. 

9. Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. όλες τις υπάρχουσες 

καταθέσεις στις Τράπεζες. 

10. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές, τις συναλλαγματικές ή άλλες οικονομικές 

υποχρεώσεις. 

11. Εισπράττει κάθε ποσό που πληρώνεται στον Όμιλο από οποιαδήποτε αιτία, από 

νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή από το Ελληνικό Δημόσιο.  

12. Με την προσυπογραφή του Προέδρου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει υπάλληλο του 

Ομίλου για την είσπραξη εσόδων του Ομίλου και πληρωμή υποχρεώσεων αυτού. Τον 

Ταμία όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Ταμίας. 

Στους Αναπληρωτές του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία μπορούν να εκχωρηθούν  

μέρος των αρμοδιοτήτων του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία, μετά από απόφαση του 

Δ.Σ. 

Οι Σύμβουλοι μετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν καθήκοντα 

που τους αναθέτει αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 

α) Η Γ.Σ. αποτελείται από τα μέλη του Ομίλου, που ασκούν κατά τη Γ.Σ. όσα 

δικαιώματα τους παρέχει το παρόν Καταστατικό. Η  Γ.Σ. συνέρχεται το 1ο  τρίμηνο 

κάθε έτους, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.  

Η  Γ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως, όταν αποφασίσει τούτο το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/3 

των μελών, με έγγραφη αίτηση, που θα αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα. Οι 

έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της 

σχετικής αίτησης. 

β) Οι αθλητές του Ομίλου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε μετέχουν στις Γ.Σ. ή στη 

Διοίκηση του Ομίλου. 

γ) Η  Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της Ημερήσιας 

Διάταξης, όταν παρευρίσκονται το μισό συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων 

μελών. 
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δ) Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται ξανά μέσα σε 8 το πολύ ημέρες από την 

ημερομηνία της Γ.Σ. που ματαιώθηκε. Η νέα Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και   

συνεδριάζει  έγκυρα  όποιος  και  να  είναι  ο  αριθμός  των  παρόντων  και  ταμειακώς  

εντάξει μελών. Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις σύγκλησης Γ.Σ. μπορεί να 

αποσταλεί μία και μόνο πρόσκληση στα μέλη. 

ε) Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της 

συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η πρόσκληση 

γνωστοποιείται στα μέλη 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί να γίνει η Γ.Σ. 

στ) Η  Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ομίλου και αποφασίζει για 

κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα 

του Ομίλου. Αποφασίζει όμως και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αρμοδιότητας άλλου 

οργάνου, το οποίο θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση άλλου οργάνου και 

μετά από αναγραφή του ζητήματος στα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης της Γ.Σ. 

Η  Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Ομίλου και έχει το 

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

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

ανικανότητάς τους για τακτική διαχείριση κ.λ.π.). 

Μέσα στο 1ο τρίμηνο κάθε έτους συγκαλείται μια Τακτική Γ.Σ. που κρίνει τον 

απολογισμό του Δ.Σ. και αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη, 

καθώς επίσης ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 

Η  Γ.Σ. εκλέγει μέσα στο 4ο  τρίμηνο κάθε τρίτου έτους: 

1. Το Δ.Σ. που αποτελείται από 9 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. 

2. Την Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από 3 τακτικά μέλη. 

3. Στις εκλογές δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, στο 

οποίο θα περιγράφονται οι κατηγορίες των προς εκλογή υποψηφίων. 

Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται με τον τίτλο «ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ     

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Τα αναπληρωματικά μέλη του   

Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη που εξέρχονται 

κατά τη σειρά της εκλογής τους.  

ζ) Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία, με την επιφύλαξη 

ορισμένων θεμάτων για τα οποία προβλέπεται πιο κάτω στο παρόν αυξημένη 

πλειοψηφία. 
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Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. Οι ψηφοφορίες στη 

Γ.Σ. είναι φανερές και γίνονται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που  

ψηφίζει.  Είναι  μυστική  κάθε  ψηφοφορία  που  αναφέρεται  σε  εκλογές,  σε  θέματα  

εγγραφής ή διαγραφής, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και σε προσωπικά 

θέματα. 

Στις τακτικές Γ.Σ. συζητείται οποιοδήποτε θέμα, το οποίο αναφέρεται σε πίνακα 

θεμάτων που αναρτάται την προηγούμενη ημέρα της Γ.Σ. στον τόπο που αυτή θα 

συγκληθεί.  

Στις έκτακτες Γ.Σ. συζητούνται μόνο τα θέματα που ορίζονται στην έγγραφη 

πρόσκληση των μελών. 

η) Μόνο τα μέλη του Ομίλου έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στις 

Γ.Σ. εφ’ όσον εκπλήρωσαν στον όμιλο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλος      

που έχει τα προσόντα για να εκλεγεί και επιθυμεί να βάλει υποψηφιότητα σε κάποιο 

αξίωμα οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Ομίλου 5 ημέρες πριν 

από τη Γ.Σ. που θα συγκληθεί. 

θ) Στην τακτική Γ.Σ. προεδρεύει ένα από τα τακτικά μέλη του Ομίλου, που εκλέγεται 

με ψηφοφορία. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα πρακτικά όλων 

των Γ.Σ. κρατά ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Όταν γίνονται εκλογές η Γ.Σ. εκλέγει με 

ψηφοφορία τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που μπορεί να είναι από 3 έως 5. 

ι) Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ελέγχει τα βιβλία και   

τους λογαριασμούς  του Ομίλου, υποβάλει δε στη Γ.Σ. έκθεση για τον έλεγχο 

διαχείρισης που ενήργησε. 

ια) Η  Γ.Σ. αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του 

Ομίλου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρουσία του μισού και ενός   

τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) 

των παρόντων τακτικών μελών. 

ιβ) Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται στα μέλη μόνο με απόφαση της Γ.Σ. και με τη 

συνήθη πλειοψηφία αυτής. 

ιγ) Η  Γ.Σ. ανακηρύσσει τους επίτιμους Προέδρους, τα επίτιμα μέλη, τους δωρητές και 

τους ευεργέτες του Ομίλου μετά από πρόταση του Δ.Σ.  

ιδ) Στις εκλογές το μέλος  ψηφίζει αφού έχει επιδείξει στην Εφορευτική Επιτροπή την 

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

διαβατήριο). Έχει δικαίωμα να ψηφίσει και μη παρόν στη Γ.Σ. μέλος με έγγραφη 

εξουσιοδότηση που χορηγεί σε άλλο μέλος του Ομίλου, το οποίο έχει δικαίωμα   
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ψήφου. Η  εξουσιοδότηση πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη ή να είναι 

θεωρημένη  από  Επίσημη  Αρχή  (λ.χ.  Αστυνομία,  Δήμο  κ.λ.π.)  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 Ομίλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Αθλητές και αθλήτριες του ομίλου που κατακτούν πρώτη θέση στους Πανελλήνιους 

Αγώνες και παίρνουν γενικό βαθμό στα μαθήματα του Γυμνασίου ή του Λυκείου πάνω 

από δέκα οκτώ (18)ή γενικό βαθμό πάνω από οκτώμισυ (8,5) στα μαθήματα Ανώτατης 

Σχολής, λαμβάνουν για ένα χρόνο από τον Όμιλο υποτροφία ίση με μία ετήσια 

συνδρομή των μελών, ως ηθική αμοιβή.  

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. Το αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: 

α) Μητρώου Μελών. 

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Εσόδων – Εξόδων. 

ε) Περιουσιακών Στοιχείων και 

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

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

εξουσιοδοτημένο όργανο. 

Η μη τήρηση του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής 

αναγνώρισης του σωματείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των 

αθλημάτων που καλλιεργεί δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να  

ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών 

του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και 
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Στοιχείων (π.δ.186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου 

δεν  έχει  εφαρμογή  στους  αθλητές  των  αγωνιστικών  ομάδων του σωματείου. Η μη  

τήρηση της παρούσας διάταξης συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής 

αναγνώρισης του σωματείου. 

2. Επιτρέπεται στο αθλητικό σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Επιτρέπεται στο αθλητικό σωματείο, εφ’ όσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, με τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης  

της επωνυμίας του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική 

διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. 

 4. Απαγορεύεται η συστέγαση του αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. 

Αθλητικό σωματείο το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού 

οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να 

συστεγάζεται στην έδρα αυτών. 

5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία  

αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. 

6. Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο 

χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης στο αθλητικό σωματείο εφ’ όσον 

συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της. 

7. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. 

Κατ’ εξαίρεση αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν  

πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, 

επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις 

ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω 

καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η   

αίτηση  υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της 

γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών 

του.   
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να 

ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 8 του Ν. 2725/99. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

1. Επιτρέπεται η συγχώνευση του σωματείου με άλλα αθλητικά σωματεία που 

καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 

2725/99. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α) Ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων του 

Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα σωματεία καθώς και στις διατάξεις των 

σχετικών με τον αθλητισμό και τα σωματεία νόμων που ισχύουν κάθε φορά.  

β) Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρήσουν από τον Όμιλο. 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 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

γ) Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα  

δ) Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται από 

τις Γενικές Συνελεύσεις αφού τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων.  

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς για την 

κανονική λειτουργία των γυμναστηρίων, ασκητηρίων, εντευκτηρίων, εγκαταστάσεων 

κ.λ.π. του Ομίλου. Οι πιο πάνω Εσωτερικοί Κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν 

τις διατάξεις του παρόντος. 

στ) Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  ρυθμίζει,  κατά  την κρίση του, την 

αναλογία συμμετοχής  των  μελών  που  ελλιμενίζουν  τα  σκάφη τους στις  δαπάνες 
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λειτουργίας και συντήρησης του λιμενίσκου του Ομίλου σύμφωνα με τις περιστάσεις που 

επικρατούν κάθε φορά. 

ζ) Το σωματείο διαλύεται κατά πάντα χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,       

στην οποία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ½ συν ένα τουλάχιστον του συνόλου 

των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε σχετική απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία 

τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων.   

Το σωματείο επίσης διαλύεται και για κάθε λόγο που προβλέπεται και ορίζεται από το 

Νόμο, και σύμφωνα με την προβλεπόμενη νόμιμη σχετική διαδικασία. 

η) Σε περίπτωση που διαλυθεί ο Όμιλος, οι χώροι που ανήκουν σ’ αυτόν περιέρχονται   

στο Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), προκειμένου χρησιμοποιηθούν για 

αθλητικούς σκοπούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 16 άρθρα, μετά απ’ τις τροποποιήσεις που 

έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό    

αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα 

τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

 

        Πέραμα 22 Απριλίου 2007  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  Γ.Σ.        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ  Γ.Σ.  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΦΕΑΣ      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ  

 

 

 

 

 

  Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε   Καταχωρήθηκε με αριθμό Μητρώου 

με τη με αριθμ. 2930/08 απόφαση        ΑΜ 3849 

του Πρωτοδικείου Πειραιά (Εκουσία  Πειραιάς 14 ΟΚΤ. 2008 

μονομελους      Ο Γραμματέας 

Πειραιάς 14 ΟΚΤ. 2008 

Ο Δικαστής 


