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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1. Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ». 

2. Το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί ως διακριτικό τα αρχικά την επωνυμίας του «Ν.Ο.ΣΠ.». 

3. Για τις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του μεταφρα-

σμένη στην Αγγλική ή άλλη γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΔΡΑ 

1. Το σωματείο έχει έδρα στο Δήμο Σπετσών και γραφεία στην Αναργύρειο& Κοργιαλένειο Σχολή 

Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) ή σε όποιο άλλο ακίνητο εντός του Δήμου Σπετσών ορισθεί, με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΕΣ -                       

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Κύριοι σκοποί του σωματείου είναι: 

1.1. η διάδοση και εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας και των ναυτικών γενικά αγωνισμάτων,  

1.2. η υποστήριξη των ναυταθλητικών ιδεωδών, 

1.3. η συστηματική άθληση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των αθλούμενων μελών για 

την αθλητική επίδοση και διάκριση, ως και η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες,  

1.4. η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών 

δυνάμεων και δεξιοτήτων των αθλητών και μελών του,  

1.5. η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων, με τη χρησιμοποίηση των αθλημάτων 

που καλλιεργεί , της αγωνιστικής και άλλων ασκήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή 

μορφωτικού προγράμματος στους αθλητές του.  

1.6. η ανάπτυξη της αγάπης για την θάλασσα και τις Ναυτικές Παραδόσεις της χώρας, 

1.7. η μετάδοση της αγάπης προς τα ναυτικά αθλήματα και τα λοιπά αθλήματα, η προώθηση 

και διάδοση αυτών, η ανάπτυξη του Ολυμπιακού Πνεύματος στα μέλη, στους αθλητές 

και στους φιλάθλους της έδρας του και, γενικότερα, της ευρύτερης περιοχής της 

Ερμιονίδας και της Αττικής.  

1.8. ο σεβασμός και η αγάπη προς το θαλάσσιο περιβάλλον,  

1.9. η πραγματοποίηση Ναυταθλητικών εκδηλώσεων. 

1.10. Οι σκοποί του Ομίλου δεν είναι κερδοσκοπικοί. 

1.11. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου τα μέλη αυτού έχουν βασική υπο-

χρέωση να συμβάλλουν ενεργώς και εμπράκτως. 
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2. Η επίτευξη του σκοπού του σωματείου επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και 

ενδεικτικώς με: 

2.1. τη συνεργασία των μελών του 

2.2. την οργάνωση και διεξαγωγή Ιστιοπλοϊκών & λοιπών Ναυτικών αγώνων,  

2.3. την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Ιστιοπλοΐας, με σκοπό την προσέλκυση και εκπαί-

δευση ανηλίκων στην ιστιοπλοΐα και τον ναυταθλητισμό εν γένει. 

2.4. την ίδρυση και λειτουργία Σχολών για ενηλίκους, εις την έδρα του ή και Παραρτημάτων 

εις την ημεδαπή, με σκοπό την εκμάθηση της Ναυσιπλοΐας με την βοήθεια ιστιοπλοϊκών 

ή μηχανοκίνητων σκαφών. 

2.5. την ανάπτυξη σχέσεων αρμονικής συνεργασίας και επικοινωνίας με ημεδαπά και αλλοδα-

πά αθλητικά και συναφή σωματεία, Ομίλους, Οργανώσεις, Ομοσπονδίες και Αθλητικές 

Αρχές. 

2.6. την συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αρμόδιες Υπηρεσίες, Δημόσιους και 

Ιδιωτικούς, Ελληνικούς ή Αλλοδαπούς ή Διεθνείς Οργανισμούς. 

2.7. την αξιοποίηση του υπάρχοντος αθλητικού δυναμικού του,  

2.8. τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και τη συμμετοχή των αθλητών του στους αγώνες,  

2.9. την οργάνωση εορτών, εκδρομών, εκπαιδευτικών πλόων, ως και εορτών και διαλέξεων, 

καθώς και άλλων εκδηλώσεων, 

2.10. την οργάνωση διαλέξεων, μελετών, σεμιναρίων,  

2.11. την έκδοση εντύπων - φυλλαδίων - πολυμέσων, κλπ., προς την επίτευξη των ανωτέρω και 

ως μέσου ενημερώσεως των Μελών και φίλων του Ν.Ο.ΣΠ. 

2.12. τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών μελετών και τεχνικών επιτροπών, 

2.13. την ίδρυση γυμναστηρίων, ασκητηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την άσκηση των 

νέων,  

2.14. την ίδρυση εντευκτηρίου αθλητών και μελών, βιβλιοθήκης,  

2.15. τέλος την απόκτηση και χρήση κάθε μέσου, το οποίον κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχία 

των ανωτέρω σκοπών, εφ’ όσον τούτο ανταποκρίνεται και δεν είναι αντίθετο προς τον 

εκάστοτε Αθλητικό Νόμο και τον Κανονισμό και Καταστατικό των οικείων Ομοσπονδιών. 

3. Το σωματείο έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από 

τους σκοπούς αυτούς χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η ανάμειξη 

του σωματείου με οποιοδήποτε τρόπο στην πολιτική. 

4. Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται μόνο 

από τις διατάξεις του παρόντος, της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που ισχύει 

κάθε φορά για τα σωματεία. 

5. Το σωματείο καλλιεργεί και λειτουργεί αθλητικά και αγωνιστικά τμήματα για οποιοδήποτε υδά-

τινο ή θαλάσσιο αγώνισμα, όπως της ιστιοπλοΐας, της ιστιοσανίδας, του θαλάσσιου σκι, της κω-

πηλασίας, του κανόε-καγιάκ κλπ. Κατάργηση αθλητικών αγωνιστικών τμημάτων γίνεται με από-

φαση της Γενικής Συνέλευσης και ίδρυση άλλων, Ολυμπιακών ή μη με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

6. Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενων ενώσεων, ύστερα από απόφαση του Διοικη-

τικού  Συμβουλίου. 

7. Το σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών ή 

Ενώσεων με έναν αντιπρόσωπο του, που πρέπει απαραιτήτως να είναι μέλος με δικαίωμα να 

ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται. Την απόφαση για την  πιο πάνω εκπροσώπηση παίρνει 

το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται ο 

αναπληρωτής του αντιπροσώπου που πρέπει επίσης να συγκεντρώνει τις πιο πάνω 

αναφερόμενες προϋποθέσεις. Διορισμός αντιπροσώπου του σωματείου σε υπερκείμενη 

Ένωση ή Ομοσπονδία με άλλο τρόπο εκτός από τον πιο πάνω απαγορεύεται.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΘΛΗΤΕΣ - ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ - 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΑΡΩΓΟΙ - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

1. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από το φύλο και την υπηκοότητα, τα πρό-

σωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και συγκεντρώ-

νουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό, αποδεχόμενοι τους σκο-

πούς του ομίλου και τη θέση τους στην εκπλήρωση αυτών. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των 

μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα  μέλη ή άλλες παρόμοιες κατηγορίες.  

2. Για την εγγραφή μέλους στο σωματείο απαιτείται υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο:  

α)  Αίτησης του ενδιαφερομένου. 

β)  Πρότασης δύο (2) μελών του σωματείου για την εγγραφή του υποψήφιου μέλους που 

επισυνάπτεται στην αίτηση. 

γ)  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του κανένα κώλυμα 

ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στο ν. 2725/1999 «Ερασι-

τεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» , όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και ισχύει εκάστοτε.  

Επίσης απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο σωματείο, ολόκληρου του ποσού 

της ετήσιας συνδρομής και των τυχόν εκτάκτων εισφορών που έχουν αποφασιστεί από την 

Γενική Συνέλευση.  

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

την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Δ.Σ. θεωρεί-

ται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωμα-

τείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται δια-

πιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην 

εγκρίνει την αίτηση εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους.  

Δεν απαιτείται πρόταση των πιο πάνω (2) μελών προκειμένου περί εγγραφής αθλητών που 

ανήκαν στο σωματείο και οι οποίοι έχουν πετύχει πρώτη (1η) έως (8η) νίκη σε Ολυμπιακούς 

αγώνες ή σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη (1η) έως τρίτη(3η) νίκη σε 

Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς ή Πανελλήνιους αγώνες, καθώς και για τα ιδρυτικά μέλη. 

3. Τα μέλη, ύστερα από πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους κι εφόσον έχουν εκπληρώσει 

τις οικονομικές τους υποχρεώσεις αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να 

εκλέγονται στα όργανα του σωματείου πλην των ιδρυτικών μελών, που αποκτούν τα ως άνω 

δικαιώματα αυτομάτως. 

4. Όταν ένα μέλος του σωματείου καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής πέραν των έξι 

μηνών από την ημερομηνία που είναι απαιτητή η συνδρομή, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να 

αποστείλει συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

είναι καταχωρημένη, μετά από δήλωση του μέλους, στο Βιβλίο Μητρώου Μελών, δίνοντας σ’ 

αυτό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για την τακτοποίηση της υποχρέωσης του. Αν 

μετά την παρέλευση της πιο πάνω χρονικής προθεσμίας το μέλος δεν τακτοποιήσει την 

υποχρέωση του το Δ.Σ. δύναται να διαγράψει το μέλος αυτό χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Κάθε μέλος παραιτούμενο ή διαγραφόμενο του Ομίλου, ουδεμία απαίτηση έχει επί των 

καταβληθέντων παρ’ αυτού χρημάτων. Το αποχωρούν μέλος εξακολουθεί να ευθύνεται 

απέναντι του Ομίλου για τις υποχρεώσεις, που ανέλαβε αυτό καθ’ όν χρόνο ήταν μέλος.  

5. Μέλη που έχουν διαγραφεί μέσα στην τελευταία πενταετία από την αιτία εφαρμογής της 

προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να επανεγγραφούν ύστερα από αίτηση τους με 

απόφαση του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το σύνολο των οφειλόμενων 

συνδρομών και των τυχόν εκτάκτων εισφορών. Στην περίπτωση αυτή επανακτούν τον αριθμό 

μητρώου και τα δικαιώματα τα οποία είχαν πριν από τη διαγραφή τους. 
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6. Τα μέλη του σωματείου έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το παρόν καταστατικό και οι 

διατάξεις της αθλητικής και σωματειακής νομοθεσίας και έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τη 

συνδρομή και τις τυχόν έκτακτες εισφορές στο σωματείο, να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις 

και να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο παρόν στους τυχόν Εσωτερικούς Κανονισμούς του 

σωματείου με τις αποφάσεις των οργάνων αυτού και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του και να 

συμβάλλουν ενεργά με κάθε δυνατό τρόπο το σωματείο στην επίτευξη των σκοπών του. 

7. Περαιτέρω, για την υποστήριξη του ομίλου, δημιουργείται σώμα αρωγών του Ομίλου, στο οποίο 

δύνανται να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εγγραφή στο σώμα αυτό γίνεται με 

απόφαση του Δ.Σ. κι εγκρίνεται από τη Γ.Σ. Το Δ.Σ. αποφασίζει για το κόστος της εγγραφής στο 

σώμα, καθώς και για το ύψος της ετήσιας υποστήριξης των αρωγών. Οι αρωγοί συμμετέχουν σε 

όλες τις δράσεις του σωματείου, συμπεριλαμβανομένης της Γ.Σ., δίχως δικαίωμα ψήφου. 

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί με πρόταση των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών 

του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου μέλους σε μέλη ή μη του 

σωματείου. Τα Επίτιμα μέλη είναι πρόσωπα εξέχοντα στη κοινωνία, που παρείχαν ή δύνανται 

να παράσχουν να παράσχουν στον Όμιλο εξαιρετικές υπηρεσίες ή αξιόλογη αρωγή, ηθική ή 

υλική ως πρόσωπα που επέτυχαν κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.  

Τα ονόματα των προς ανακήρυξη Επίτιμων μελών, αναρτώνται οπωσδήποτε εις τον Πίνακα 

Ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Ομίλου, ένα μήνα προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευ-

σης των Μελών. Ενστάσεις κατά της ανακηρύξεως δύναται να κατατεθούν εγγράφως και 

αιτιολογημένα στη Γραμματεία του Ομίλου από μέλη, 10 ημερολογιακές ημέρες προ της Γ.Σ. 

Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή ή εισφορά ή δικαίωμα εγγραφής προς 

τον Όμιλο, απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των Μελών, συμμετέχουν στις Γ.Σ. άνευ 

ψήφου και χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αποκλειόμενης όμως της ανάμιξής 

τους γενικά στη διοίκηση του Ομίλου. 

9. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΘΛΗΤΕΣ 

1. Αθλητές του σωματείου θεωρούνται οι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που εκδίδεται 

από την αθλητική Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος και οι οποίοι έχουν ενεργό αθλητική δρα-

στηριότητα. Η ενεργός δραστηριότητα του αθλητή του σωματείου προκύπτει από τις ειδικές 

καταστάσεις αθλητών, εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο που υποβάλλουν οι έφοροι 

των αθλητικών τμημάτων στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου για κάθε άθλημα ή και κατά τη 

διάρκεια αυτής. Βάσει των πιο πάνω καταστάσεων ενημερώνεται το Βιβλίο Μητρώου Αθλητών. 

2. Ο αριθμός των αθλητών είναι απεριόριστος. 

3. Οι αθλητές έχουν όσα δικαιώματα τους απονέμονται από το νόμο, το παρόν καταστατικό και 

από τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς του σωματείου. 

4. Οι αθλητές όταν αποχωρήσουν από την ενεργό αθλητική τους δραστηριότητα και εφόσον έχουν 

συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους μπορούν να εγγραφούν μέλη στο σωματείο σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευ-

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

που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της 

(άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2725/1999). Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγγράφονται μέλη στο σωματείο οι 

αθλητές ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας και των άλλων αθλημάτων που αναφέρονται στην παρ. 

5 του άρθρου 3 του ν 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται σε αυτή εφόσον το σωματείο καλλιεργεί τα ποιο πάνω αθλήματα. 
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5. 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. 

6. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή του σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας με 

μέριμνα του σωματείου θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή υγειονομική στρατιωτική 

μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο η με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου γιατρούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη ή να παραμείνουν μέλη του σωματείου τα πρόσωπα για τα 

οποία υπάρχουν τα προβλεπόμενα κωλύματα και οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στο άρθρο 3 

του ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2858/2000 με το άρθρο 20 

παρ. 12 του ν. 2947/2001 με το άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του ν. 3057/2002 και με το άρθρο 29 παρ.5 

του ν.3479/006. 

2. Μέλη στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν 

αυτοδικαίως την ιδιότητα τους.  

3. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου 

μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης 

άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού 

μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα 

του μέλους του Δ.Σ. του σωματείου τα υπαίτια για την μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη 

αυτού τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Τα μέλη του Ομίλου δύνανται, εκτός αν ο Νόμος άλλως ορίζει, να ανήκουν και σε άλλο 

ναυτικό Όμιλο ή συμβούλιο, αρκεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του προς τον Ν.Ο.ΣΠ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999 για τα κωλύματα 

εγγραφής και τους περιορισμούς των μελών.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΡΟΙ -  ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1. Πόροι του σωματείου είναι:  

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

Β.  Οι επιχορηγήσεις (κρατικές, δημοτικές, αθλητικών ομοσπονδιών κλπ.) 

Γ.  Οι δωρεές ή οι χορηγίες ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται 

από νόμιμη αιτία λ.χ. από αγώνες, χρήση χώρων, εκδηλώσεις κλπ. 

2. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες τακτικές συνδρομές ή και οι εκ τοιαύτες εισφορές των 

μελών καθορίζονται πάντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Τα μέλη του Ν.Ο.ΣΠ., καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής εφ’ άπαξ και ετήσια συνδρομή. 

Αθλητές, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των, εγγράφονται δωρεάν και δεν 

καταβάλλουν συνδρομή. Μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των, κατόπιν 

αιτήσεώς των, δύνανται να γίνουν Τακτικά Μέλη καταβάλλοντας μόνον την ετήσια συνδρομή 

τους, ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας 
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4. Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα και από νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωματείο και αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του 

δεν γίνονται δεκτές. Οι δωρεές σημαντικών κατά την κρίση του Δ.Σ. ποσών ή οι παροχές 

σημαντικών υπηρεσιών αναφέρονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την δωρεά ή την 

παροχή και εσαεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου. 

5. Επιτρέπεται στο σωματείο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Δ.Ο.Ε. να συνάπτει συμβάσεις 

χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής του 

δραστηριότητας με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα 

Βιλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της 

επωνυμίας του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του σωματείου για 

εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. 

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

εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις 

δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται 

άφευκτη ανάγκη επιτρέπεται η 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 άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η 

αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του σωματείου ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. αυτού 

που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. 

7. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου γίνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. 

στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακώς εντάξει και με 

δικαίωμα ψήφου μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). 

8. Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. με τη συνήθη 

απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν. 

9. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατίθενται υπέρ των σκοπών του ύστερα 

από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

του συνόλου των μελών του υπέρ των σκοπών του. Δεν επιτρέπεται εκποίηση κινητών απλώς 

και μόνο για την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων. 

10. Το σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί μπορεί 

με απόφαση του Δ.Σ. αυτού να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη 

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

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 

186/1992). Το σωματείο δεν μπορεί να ορίζει το πιο πάνω αντίτιμο στους αθλητές των 

αγωνιστικών ομάδων. 

11. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή του σωματείου σε άλλο αθλητικό σωματείο ή η μεταγραφή 

αθλητή από άλλο σωματείο επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα εφόσον, για την 

παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή εκδοθεί  παραστατικό του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα 

Βιβλία Εσόδων – Εξόδων των δυο σωματείων (αρθ.33 παρ. 3 του ν.2725/1999). 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Η Διοίκηση του σωματείου αποτελείται από τα μέλη αυτού. 

2. Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) που αποτελείται από τον 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους. 
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3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση (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.  

Ειδικά το πρώτο προσωρινό Δ.Σ. ορίζεται από την Ιδρυτική Συνέλευση του σωματείου. 

Οι ψηφοφορίες για τα αξιώματα γίνονται χωριστά για το καθένα, εκκινώντας από το ανώτατο 

προς τα κατώτερα, όπως αυτά κατατάσσονται ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, το όποιο αξίωμα καταλαμβάνεται από τον 

μεταξύ των υποψηφίων γι’ αυτό σχετικώς πλειοψηφίσαντα κατά τις εκλογές της Γ.Σ..  

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει μέσα σε οκτώ (8) 

ημέρες στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες το αρχείο , τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε 

πράγμα που ανήκει στο σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτόκολλου 

παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία. Στο ίδιο πρόσωπο του 

Δ.Σ. δεν μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα του ιδίου Συμβουλίου. 

4.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη 

του, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Οι 

αποφάσεις του Δ.Σ. με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν 

ή στο νόμο λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας, τότε:   

1) Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύω ν 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 

υπάρξει πάλι ισοψηφία με απόφαση του Δ.Σ. η ψηφοφορία, είτε μετατρέπεται σε φανερή, 

είτε αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση μέσα σε επτά (7) ημέρες.   

Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία γίνεται μυστική, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας η 

πρόταση απορρίπτεται. Στη περίπτωση αυτή δεν ισχύει η αποφασιστική ψήφος του 

Προέδρου.  

5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση και τη 

διαχείριση της περιουσίας του σωματείου εκτός των περιπτώσεων εκποίησης και απόκτησης 

ακίνητης περιουσίας αυτού για τις οποίες αποφασίζει η Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

παρόντος, και εκτός των περιπτώσεων,  για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο. 

6. Το Δ.Σ. μπορεί ν’ απονέμει ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις όταν κρίνει αυτό 

σκόπιμο και συμφέρον για το σωματείο.  

7. Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητα να ασκεί τον πρωτοβάθμιο πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη και στους 

αθλητές, σύμφωνα με το άρθρο 16.  

8. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε δύο μήνες, εκτάκτως δε 

όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Μέλος που 

απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις δύναται να θεωρηθεί ότι 

παραιτήθηκε και να αντικατασταθεί από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του 

Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ, τα οποία 

θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν γνώμη , αλλά δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 

9. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ. που δημιουργήθηκαν για οιονδήποτε λόγο καταλαμβάνουν 

τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες. 

10. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών έργου προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα 

με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα ,τους γονείς και τα 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 αρμόδιου δικαστηρίου. 
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11. 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. 

12. Σύναψη δανείου μεταξύ του σωματείου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων 

οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση που τυχόν γίνει είναι απολύτως 

άκυρη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το 

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

13. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής που αρχίζει από την εκλογή του. 

Ειδικά, η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. που ορίζεται από την Ιδρυτική Συνέλευση, διαρκεί μέχρι την 

πρώτη Τακτική Συνέλευση μετά την επίσημη αναγνώριση του σωματείου και την καταχώρησή του 

στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

14. Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του 

σωματείου μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση, προπονητές, υπαλλήλους, τεχνικούς 

συμβούλους και άλλο τεχνικό ή  μη προσωπικό.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα:  

Α)  Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού (δικαστικώς και 

εξωδίκως) ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, ή παντός φυσικού Νομικού 

προσώπου, συμβάλλεται εξ ονόματος και για λογαριασμό του σωματείου, μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, και είναι υποχρεωμένος να 

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

Β)   Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθώς επίσης και τις έκτακτες που ζητούνται να 

γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπεται στο παρόν. 

Γ)   Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει αυτές, εισηγείται προς  το Δ.Σ. τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. 

Δ)   Υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου ή του Δ.Σ.. 

Ε)   Υπογράφει με τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης, τα  εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και 

τα λοιπά αξιόγραφα. 

Στ)  Φροντίζει να τηρούνται πιστά και αυστηρά οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και 

προασπίζει τα συμφέροντα του Ν.Ο.ΣΠ. 

Ζ)   Εκθέτει στη Γ.Σ. τα πεπραγμένο της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

Η)  Στις Γενικές Συνελεύσεις ο Πρόεδρος προεδρεύει μέχρι την στιγμή που θα εκλεγεί προεδρείο 

της Γ.Σ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος.  

Ο Αντιπρόεδρος προΐσταται, κατά κύριο λόγο των διαφόρων Επιτροπών.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:  

Α)  Διευθύνει το Γραφείο (Γραμματεία) του σωματείου 
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Β) Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας του σωματείου. 

Γ)  Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο του σωματείου. 

Δ) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. επί των γενικών φύσεως υποθέσεων του 

Ομίλου 

Ε)  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου του σωματείου και του Αρχείου. 

Στ)  Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου. 

Ζ)  Συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και κάθε έγγραφο που αποφασίζει το Δ.Σ. 

Η) Συντάσσει, μετά του Προέδρου, τη λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς τη Γενική 

Συνέλευση 

Το Δ.Σ. είναι δυνατό να αναθέσει κατά τη κρίση του, μετά από σχετική απόφασή του, τα καθήκοντα 

του Ειδικού Γραμματέα σε ένα εκ των Συμβούλων του, ο οποίος αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα 

απόντα ή κωλυόμενο και τον βοηθά εν γένει στο έργο του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΑΜΙΑΣ 

Ο Ταμίας του Δ.Σ. έχει τα εξής καθήκοντα: 

Α)  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων του Ταμείου και Περιουσίας του σωματείου και 

των διπλότυπων αποδείξεων με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα του σωματείου, καθώς και 

για κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, την τήρηση του οποίου επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία. 

Β)  Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των πληρωμών. 

Γ)  Υπογράφει με το Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης τα εντάλματα πληρωμών ,τις επιταγές και 

τα λοιπά αξιόγραφα. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός απόφασης 

του Δ.Σ. για την έγκριση της δαπάνης. 

Δ)  Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα στο όνομα του σωματείου τα 

χρήματα που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του 

Ταμία. Το ποσό αυτό καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά 

Ε)  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντας αυτές στο 

Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιχέει αναλυτικά τα έσοδα 

και τα έξοδα. 

Στ)  Ενεργεί τις αναλήψεις των χρημάτων με απόφαση του Δ.Σ. 

Ζ)  Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον οικονομικό 

απόλογισμό, συντάσσει δε και τον γενικό οικονομικό απολογισμό της κάθε σωματειακής 

χρήσης με τη λήξη της. 

Η)  Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και λοιπών εισφορών και ενημερώνει  

το Δ.Σ.  για τις καθυστερήσεις καταβολής από τα μέλη. 

Θ)  Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., όλες τις υπάρχουσες καταθέ-

σεις του σωματείου στις Τράπεζες. 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείριση, είτε αυτή 

προέρχεται από υπαιτιότητα του, είτε από πρόσωπο της εμπιστοσύνης του. 

Όταν ο ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σ’ όλες τις αρμοδιότητές του ένα μέλος 

του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Οι Σύμβουλοι έχουν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει το Δ.Σ. με απόφαση του. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΦΟΡΟΙ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συγκρότηση του σε σώμα, για την 

εύρυθμή λειτουργία του σωματείου, ορίζει με απόφαση του Εφόρους Αθλητικών Τμημάτων και 

άλλων τομέων λ.χ. αγώνων, υλικού, κυλικείου κλπ.  

Οι αρμοδιότητες τους καθορίζονται από το Δ.Σ. η θητεία τους είναι μονοετής που μπορεί να 

ανανεώνεται. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. Το σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:  

Α)  Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο 

αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, το e-mail (εφόσον 

υπάρχει) και η ημερομηνία εγγραφής, διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους. 

 Τα μέλη ευθύνονται στο ακέραιο για την ενημέρωση των αλλαγών των όποιων στοιχείων 

τους περιλαμβάνονται στο Β.Μ.Μ., τις οποίες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν 

στη Διοίκηση του Σωματείου με συστημένη ή ηλεκτρονική επιστολή. 

Β)  Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

Γ)  Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Αυτά συντάσσονται αποφάσεις των συνεδριάσεων της 

Γ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται το μεν με στοιχεία (β) 

Βιβλίο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. το δε με στοιχεία (γ) από όλα τα μέλη 

του Δ.Σ. 

Δ)  Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούν-

ται από το Γενικό Γραμματέα. 

Ε)  Βιβλίο  Εσόδων – Εξόδων όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις 

και οι πληρωμές του σωματείου. 

Στ)  Βιβλίο Περιουσίας όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 

του σωματείου. 

Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταμία. 

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

όργανο. Επίσης τηρούνται και όσα άλλα βιβλία προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες 

διατάξεις νόμων που θεωρούνται από τα προβλεπόμενα απ’ αυτές όργανα. 

3. Επιπλέον τηρούνται και όποια βιβλία επιβάλλει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.   

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Κάθε μέλος που επιδεικνύει στον Όμιλο ανοίκειο συμπεριφορά ή συμπεριφορά που 

αντίκειται στα συμφέροντα του Ομίλου και κρίνεται ως επιζήμια για τους σκοπούς, την 

εμφάνιση, τη δράση και την αξιοπρέπεια  του Ομίλου, με έργα ή λόγια, οφείλει να ελεγχθεί 

πειθαρχικά.  

2. Ωσαύτως, η πειθαρχική διαδικασία επιλαμβάνεται των αθλητικών παραπτωμάτων, των παρα-

βάσεων του Καταστατικού ή Κανονισμών του Ν.Ο.ΣΠ. και πράξεων, που αντιβαίνουν προς την 

αθλητική αξιοπρέπεια. 

3. Η πειθαρχική διαδικασία ενεργοποιείται, είτε μετά από σχετική έγγραφη καταγγελία μέλους 

του σωματείου, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα. 
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4. Την Πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό 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 συμπεριφέ-

ρονται στις αθλητικές σχέσεις αντίθετα με όσα υπαγορεύουν οι νόμοι, η ευπρέπεια και η 

δεοντολογία του αθλητισμού.  

5. Οι ποινές επιβάλλονται αφού προηγηθεί πλήρης ενημέρωση του ελεγχόμενου μέλους για την 

αποδιδόμενη κατηγορία και έγγραφη κλήση του σε απολογία. 

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται είναι ανάλογες με την πράξη και τη συμπεριφορά 

του μέλους και είναι:  

Α)  Προφορική σύσταση  

Β] Έγγραφη επίπληξη. 

Γ] Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση στα μέλη 

Δ] Πρόστιμο 

Ε)  Προσωρινός αποκλεισμός εισόδου στο σωματείο και τις εγκαταστάσεις του και 

συμμετοχής στις εκδηλώσεις αυτού και γενικά στέρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από την ιδιότητα του μέλους μέχρι δύο (2) χρόνια. 

Στ] Προσωρινή διαγραφή 

Ζ)  Αποβολή από μέλος του σωματείου και διαγραφή από τα μητρώα του. 

Ειδικά στους αθλητές μπορούν να επιβάλλονται οι εξής ποινές:  

Α)  Έγγραφη επίπληξη   

Β)  Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες και προπονήσεις για ορισμένο χρόνο. 

Γ)  Διαγραφή από τα Μητρώα αθλητών του σωματείου. 

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για επιβολή ή όχι πειθαρχικής ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και 

καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι αποφάσεις περί διαγραφής 

υποβάλλονται κατ’αρχήν στο Ανώτατο Πειθραχικό Συμβούλιο (Α.Π.Σ.) προς έγκριση και στη 

συνέχεια υπόκεινται στην έγκριση της Γ.Σ. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται με σχετική απόδειξη 

έγγραφης παραλαβής στο μέλος που είχε παραπεμφθεί και ισχύουν από την κοινοποίηση τους. 

7. Κάθε μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί κάποια από τις παραπάνω ποινές μπορεί ά εντός μηνός 

να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στο Α.Π.Σ. Στη περίπτωση αυτή, όπως και στη περίπτωση 

άμεσης δήλωσής του περί της ως άνω προσφυγής, η ποινή αναστέλλεται προσωρινά, μέχρι 

την εκδίκασή της από το Α.Π.Σ., το οποίο υποχρεούται να συνεδριάσει προς την εκδίκαση της 

υπόθεσης εντός μηνός από της σχετικής προσφυγής.  

8. Το Α.Π.Σ. είναι πενταμελές και απαρτίζεται από τους τρεις τελευταίους πρώην Προέδρους του 

σωματείου, που δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ., και δύο μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Σε 

περίπτωση θανάτου ή κωλύματος ενός εκ των πρώην Προέδρων, στο όργανο συμμετέχει ο 

αμέσως προηγούμενος. Σε περίπτωση απουσίας ενός ή δύο εκλεγμένων μελών του Α.Π.Σ. 

αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ωσαύτως εκλέγονται από τη Γ.Σ. 

Ειδικά για τις πρώτες περιόδους λειτουργίας του σωματείου, ο αριθμός των μελών του Α.Π.Σ. 

θα συμπληρώνεται με εκλογή των μελών του από τη Γ.Σ., έως ότου υπάρξουν πρώην Πρόεδροι.  

Τα μέλη του Α.Π.Σ. δεν δύνανται να είναι μέλη και άλλου οργάνου του Σωματείου (Δ.Σ., 

Εξελεγκτική Επιτροπή κλπ.). Το Α.Π.Σ. θεωρείται ότι τελεί σε απαρτία σε περίπτωση που 

συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα από τα πέντε μέλη του. Στις συνεδριάσεις του Α.Π.Σ. 

προεδρεύει το ηλικιακά αρχαιότερο μέλος του. 

9. Οι αποφάσεις του Α.Π.Σ. είναι τελεσίδικες, υπό την αίρεση των περιορισμών που 

αναφέρονται στο παρόν. 

10. 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. 
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11. Σε περίπτωση που παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα μέλος του Δ.Σ. ή του Α.Π.Σ. ή 

συγγενής ως και Β! βαθμού αυτού, αθλητής ή μέλος, το μέλος αυτό δεν μπορεί να συμμετά-

σχει στη διαδικασία λήψης απόφασης από το αντίστοιχο όργανο, σχετικά με την επιβολή ή μη 

ποινής σ’ αυτό.  

12. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων υπερισχύει η ψήφος του 

προεδρεύοντος. 

13. Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές ισχύουν από την διαβίβαση του στην οικεία 

Ομοσπονδία ή από την επικύρωση 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.  

14. 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 στο Εσωτερικό Κανονισμό 

του σωματείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ) 

1. Αρμοδιότητες της 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 σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για κάθε θέμα 

που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αρμοδιότητα 

άλλου οργάνου που θα τεθεί στην κρίση της, ύστερα από σχετική απόφαση του και μετά την 

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

Η Γ.Σ. ασκεί και την εποπτεία στα άλλα θέματα του σωματείου και έχει δικαίωμα οποτεδήπο-

τε να παύει τα μέλη των οργάνων αυτών όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο (π.χ. 

βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ανικανότητα για τακτική διαχείριση κλπ). 

2. Σύγκληση Γ.Σ. 

Η σύγκληση Γ.Σ., Τακτικής ή Έκτακτης, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται εγ-

γράφως στα μέλη, τα οποία προσκαλούνται με ταχυδρομική ή ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της, προκειμένου για Τακτική και 

πριν από οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, προκειμένου για Έκτακτη. Η πρόσκληση, που υπογρά-

φεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, περιλαμβάνει τον τόπο, την ημερομηνία, 

την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης της Γ.Σ. καθώς επίσης τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης, 

την ημερομηνία και τον τόπο τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων. Η πρόσκληση για την Γ.Σ. 

αναρτάται επίσης στα γραφεία του σωματείου.  

3. Τακτική και Έκτακτη Γ.Σ. 

Οι Γ.Σ. του σωματείου είναι Τακτικές και Έκτακτες και αποτελούνται από τα μέλη του 

σωματείου. 

Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους συγκαλείται μια Τακτική Γ.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ. 

μπορεί να καθορισθεί άλλη περίοδος για τη σύγκληση τακτικών Γ.Σ. 

Η τακτική Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα : 

Α)  Να κρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ. και να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι αυτού από 

κάθε ευθύνη. 

Β)  Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού. 

Γ)  Να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα μέλη του Α.Π.Σ. που χρήζουν εκλογής, καθώς και τα μέλη 

της Εφορευτικής Επιτροπής. 
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Δ)  Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη δωρητές και ευεργέτες του σωματείου. 

Ε)  Να εγκρίνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη. 

Στ)  Να κρίνει κάθε άλλο θέμα στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση 

του καταστατικού. 

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των 

με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται 

τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

4. Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Γ.Σ. 

Η Γ.Σ. αποτελείται από τα μέλη του σωματείου (μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου) τα οποία 

ασκούν κατά τη Γ.Σ. όσα δικαιώματα τους παρέχει το παρόν Καταστατικό. Τα μέλη χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, οι αρωγοί και όσα πρόσωπα φέρουν το τίτλο του επιτίμου μπορούν να 

παρίστανται στη Γ.Σ. με το δικαίωμα του λόγου. 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 23 του παρόντος και κάθε άλλης διάταξης, με την οποία 

προβλέπεται ειδική απαρτία, για να συνεδριάσει έγκυρα η Γ.Σ. και να ληφθεί νόμιμη 

απόφαση απαιτείται να παρίσταται ο μισός αριθμός συν ένας των ταμειακώς εντάξει μελών 

με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται ξανά, δίχως ανάγκη νέας 

πρόκλησης, μέσα σε οχτώ (8) το πολύ ημέρες με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η νέα 

Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσος και να είναι ο αριθμός των παρόντων 

και ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 23 του 

παρόντος. Για τις δυο ποιο πάνω περιπτώσεις σύγκλησης της Γ.Σ. μπορεί να αποσταλεί μια 

και μόνο πρόσκληση στα μέλη. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς 

εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις στο 

παρόν και στο νόμο για τις οποίες προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία. 

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. Μυστική ψηφοφορία γίνεται όταν το θέμα αναφέρεται σε εκλογές, σε θέματα 

εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα. Στις ψηφοφορίες συμμετέχουν 

μόνο τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του σωματείου. Κάθε μέλος έχει 

δικαίωμα μιας ψήφου. 

5. Πρόεδρος και Γραμματέας Γ.Σ. – Πρακτικά 

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη 

Πρόεδρος για τη διεύθυνση των εργασιών αυτής και Γραμματέας για την τήρηση των 

πρακτικών, τα οποία καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ. 

Στις Συνεδριάσεις των Γ.Σ. ο Πρόεδρος έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες: κηρύσσει 

την έναρξη και την λήξη αυτών, δίνει τον λόγο με σειρά προτεραιότητας στους αιτούντες, σε 

περίπτωση παρεκτροπής αφαιρεί αυτόν, με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ. ρυθμίζει την συζήτη-

ση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία κ.λπ.  

6. Ιδρυτική Συνέλευση 

Η Ιδρυτική Συνέλευση συνέρχεται δίχως περιορισμούς και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν 

έχουν όλοι οι παρόντες, υπό την αίρεση των διατάξεων του άρθρου 6. 

Ειδικά τα υποψήφια μέλη, τα οποία υπέγραψαν την Ιστορική Ιδρυτική Διακήρυξη της 16
ης

 

Ιουνίου 2013, καθώς και εκείνα που εξεδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στη πρώτη 

συνάντηση της 27
ης

 Οκτωβρίου 2013, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ιδρυτική Συνέλευση 

με όλα τα συνακόλουθα δικαιώματα, και δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

1. Κάθε τρίτο έτος και στο δεύτερο τρίμηνο αυτού τα μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με 

μυστική ψηφοφορία, εκλέγουν από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν να εκλέγουν 

και να εκλέγονται, νέο Διοικητικό Συμβούλιο από επτά (7) μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, 

νέα Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, καθώς επίσης και τα 

εκλέξιμα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16). 

Ειδικά η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. που προέκυψε από την Ιδρυτική Συνέλευση διαρκεί 

μέχρι την επίσημη αναγνώριση του σωματείου από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και κατά 

μέγιστο έξη μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης του Σωματείου στα βιβλία του 

Πρωτοδικείου Πειραιώς. Εντός του ως άνω διαστήματος οφείλει να συγκληθεί Τακτική Γ.Σ. 

για την εκλογή του νέου Δ.Σ. Η επόμενη εκλογική Γ.Σ. ορίζεται χρονικά κατά το τρίτο έτος από 

της Ιδρυτικής Συνέλευσης. 

2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Α.Π.Σ. γίνεται με ενιαίο 

ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη των πιο πάνω οργάνων όσοι 

υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, μέχρι να 

συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός, ήτοι 7 για το Δ.Σ., 3 για την 

Εξελεγκτική Επιτροπή και 2 για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο (υπό την αίρεση των 

αναφερομένων στο άρθρο 16).  

Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού 3 για το Δ.Σ. και 1 

για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται ως αναπλη-

ρωματικοί. 

3. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να θέτει μέχρι πέντε (5) το πολύ σταυρούς για τα μέλη 

του Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) το πολύ σταυρούς για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το μέλος 

που ψηφίζει σημειώνεται σε ειδική κατάσταση ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική 

Επιτροπή. 

4. Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής οφείλει:  

Α)  να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του σωματείου πριν από τρεις (3) τουλάχιστον 

ημέρες από τη Γ.Σ. που θα συγκληθεί.  

Β)  να έχει τακτοποιήσει τις προς το σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις, και  

Γ)  να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα από τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Το Δ.Σ. την επόμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων 

συνέρχεται και αποφασίζει για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανακήρυξη 

των υποψηφίων συντάσσεται και αναρτιέται στα γραφεία του σωματείου πίνακας που 

περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας φέρει τον αριθμό 

απόφασης του Δ.Σ. τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα και τη σφραγίδα του 

σωματείου. Ίδιος πίνακας αναρτιέται και στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

5. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με έντυπα ψηφοδέλτια στα όποια αναγράφονται κατ’ αλφαβητική 

σειρά τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που ανακηρύχτηκαν υποψήφιοι. 

6. Κατά τη διενέργειά των αρχαιρεσιών και κάθε είδους ψηφοφορία στη Γ.Σ. επιβάλλεται η 

αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής, υπό 

την αίρεση των αναφερομένων στο άρθρο 17, παρ. 6. 

7. Οι νέες αρχές οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός 10 (δέκα) το πολύ ημερών 

από της εκλογής των. 
 

 



15 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κατά τη διάρκεια της σχετικής Γ.Σ. με τη μέριμνα της Εφορευτικής 

Επιτροπής, που αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και τα οποία 

εκλέγονται από τα μέλη της Γ.Σ. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι 

υποψήφια μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή των αρχαι-

ρεσιών και για τη διενέργεια αυτόν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Αποφαίνεται 

προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που υποβάλλεται σύμ-

φωνα με το νόμο και το καταστατικό. Αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που 

ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που υποβάλλεται. 

3. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τον κατάλογο των 

παρόντων μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς εντάξει. Ο κατάλογος 

μπορεί να συμπληρωθεί μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας και με ταμειακώς εντάξει μέλη που 

εμφανίσθηκαν στη Εφορευτική Επιτροπή μετά τη σύνταξή του. 

4. Όταν λήξει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανα-

κοινώνει τα αποτελέσματα ανακηρύσσοντας τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών υποψηφίων σε εκλόγιμη θέση ή ισοψηφίας των ανα-

πληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλόγιμης 

θέσης και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών αντίστοιχα. Για όλες τις ενέργειες 

της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της. 

5. Ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να οριστεί για τις αρχαιρεσίες του σωμα-

τείου δικαστικός αντιπρόσωπος, εφόσον ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου (Διοικητικών 

Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης) κρίνει αναγκαία την παρουσία του 

στις αρχαιρεσίες. Ο ορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου για αρχαιρεσίες στο σωματείο 

γίνεται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. ή του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, ίση με 

αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωμα-

τικό μέλος και έχει αρμοδιότητα ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. οποτεδήποτε. 

Υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γ.Σ. ή αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο και σε Έκτακτη.  

2. Η ιδιότητα του Μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με αυτήν  του 

Μέλους Δ.Σ.  

3. Το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το τριακοστό 

έτος της ηλικίας του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1
η
 Ιουλίου και λήγει την 30

η
 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού 

έτους.   

2. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απο-

λογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισης του. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά 

που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό καθορίζονται με 

κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 
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3. Το σωματείο έχει υποχρέωση να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης 

των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο τύπος τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 

τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του καθορίζονται 

με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο ειδικός αυτός απολογισμός εντάσ-

σεται σε ειδικό κεφάλαιο του γενικού απολογισμού του σωματείου. Ο ειδικός απολογισμός με 

το γενικό απολογισμό και τον ισολογισμό υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

4. Στις περιπτώσεις που το σωματείο λαμβάνει συνολική ετήσια επιχορήγηση τακτική και 

έκτακτη μικρότερη των 2.934.70 Ευρώ, μπορεί αντί απολογισμού να υποβάλλει δια των 

νόμιμων εκπροσώπων τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το ποσό της 

επιχορήγησης διατέθηκε σε αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε. 

5. Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

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

6. Ο απολογισμός και ο ισολογισμός πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που 

απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του σωματείου. 

7. Ο προϋπολογισμός του σωματείου είναι ετήσιος. Καταρτίζεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται 

στη Γ.Σ. προς έγκριση. Περιλαμβάνει αναλυτικά τα έσοδα του σωματείου προς τους περιγρα-

φόμενους στο άρθρο 7 του παρόντος πόρους και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλή-

ρωση του σκοπού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ   

Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που 

αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον κανονισμό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με ποινή αποκλεισμού από τους 

αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους 

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

νόμου και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

1. Για να ληφθεί από τη Γ.Σ. απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού και διάλυση του σωμα-

τείου, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει και 

με δικαίωμα ψήφου μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 

παρόντων για την τροποποίηση του Καταστατικού και των τεσσάρων πέμπτων (4/5) για τη 

διάλυση του σωματείου. 

2. Το σωματείο διαλύεται επίσης όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10) και στις 

περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία του 

περιέρχεται στο Ίδρυμα Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

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. Ειδικό-
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τερα για τη συγχώνευση αθλητικών τμημάτων άλλου ή άλλων αθλητικών σωματείων (συγχώνευση 

μέσω  απορρόφησης), απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. του σωματείου και όχι τροποποίηση καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρήσουν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται 

εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος 

αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία 

και οργάνωση των Αθλητικών του Τμημάτων και γενικότερα του σωματείου. Οι πιο πάνω κανονισμοί 

δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν των Εφόρων, μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές στα διάφορα αθλητικά 

τμήματα ή στους επί μέρους τομείς από μέλη ή μη μέλη αρκεί τα τελευταία να έχουν τις απαραίτητες 

και εξειδικευμένες γνώσης για το διορισμό τους στις Επιτροπές. Οι Επιτροπές υπάγονται στο Δ.Σ. το 

οποίο προσδιορίζει τις δραστηριότητες και αρμοδιότητες αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 

1. Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του σωματείου, ανακηρύσσονται: 

1.1. Δωρητές του σωματείου τα πρόσωπα που προσφέρουν στο σωματείο υλική ενίσχυση 

10.000 Εύρω τουλάχιστον 

1.2. Ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν υλική ενίσχυση 30.000 Ευρώ τουλάχιστον, και 

1.3. Μεγάλοι Ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν υλική ενίσχυση 50.000 Ευρώ τουλάχιστον.  

2. Τα ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών του Ομίλου αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που αναρ-

τάται στα Γραφεία ή/και στο Εντευκτήριο του Ν.Ο.ΣΠ..  

3. Τα ονόματα όλων των ως άνω (ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ και ΔΩΡΗΤΩΝ) αναρτώνται 

σε ειδική θέση στην ιστοσελίδα του Ομίλου. 

4. Τα ποσά των Δωρεών που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες, δύνανται να αυξομειωθούν 

με απόφαση πλειοψηφίας 5/7 των μελών του Δ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΣΗΜΑ -  ΣΗΜΑΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

1. Στο σήμα του σωματείου απεικονίζονται Άγκυρα και Τρίαινα σε χιαστί διάταξη. 

2. Η σημαία του σωματείου είναι τριγωνική, σε χρώμα άσπρο στο κέντρο, με κόκκινο και κυανό 

περίγραμμα και το σήμα στο μέσο της σημαίας. 

3. Αντίστοιχο είναι και το διακριτικό σήμα του σωματείου, σε μορφή θυρεού. 

4. Η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική περιλαμβάνουσα στο κέντρο της το σήμα κατά τα 

ως άνω, περιμετρικά δε την ονομασία του σωματείου: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ. 
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5. Ανάλογη σφραγίδα με χρήση της αγγλικής ή/και άλλης γλώσσας χρησιμοποιείται για τις 

διεθνείς σχέσεις ή δράσεις του σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο 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. 

2. Τα μέλη του σωματείου έχουν ίσια δικαιώματα, με επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο 

παρόν και στο νόμο ειδικών περιπτώσεων. 

3. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ. αφού 

τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα είναι εναρμονισμένο με τις δια-

τάξεις του ν. 2725/1999 και εγκρίθηκε στο σύνολό του από  τη Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του, 

που έλαβε χώρα την 1
η
 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00, στις Σπέτσες, στο αμφιθέατρο 

της Αναργυρείου & Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, στη περιοχή Σουρμπούτι Σπετσών και υπογράφε-

ται ως ακολούθως: 
 

   

       

 

 

 

 

 

 


