ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μυτιλήνη 2016

1/20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ___________________________________________________ 3
Άρθρο 1.
Άρθρο 2.
Άρθρο 3.
Άρθρο 4.
Άρθρο 5.
Άρθρο 6.
Άρθρο 7.
Άρθρο 8.
Άρθρο 9.
Άρθρο 10.
Άρθρο 11.
Άρθρο 12.
Άρθρο 13.
Άρθρο 14.
Άρθρο 15.
Άρθρο 16.
Άρθρο 17.

Ίδρυση – Επωνυµία – Έδρα __________________________________________ 3
Σήµα ____________________________________________________________ 3
Σκοποί __________________________________________________________ 3
Μέσα ___________________________________________________________ 4
Συνδροµές _______________________________________________________ 5
Πόροι ___________________________________________________________ 5
∆ωρητές και Ευεργέτες _____________________________________________ 5
Βιβλία___________________________________________________________ 6
Περιουσία________________________________________________________ 6
Εγκαταστάσεις & Υλικά ____________________________________________ 7
Μέλη ___________________________________________________________ 8
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µελών ___________________________________ 9
Κωλύµατα µελών __________________________________________________ 9
∆ιαγραφή – παραίτηση µέλους ______________________________________ 11
Σχέση µε Οµοσπονδία _____________________________________________ 11
Αυτονοµία ______________________________________________________ 11
Αντιπρόσωποι ___________________________________________________ 11

∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ _________________________________ 12
Άρθρο 18.
Άρθρο 19.
Άρθρο 20.
Άρθρο 21.
Άρθρο 22.
Άρθρο 23.
Άρθρο 24.
Άρθρο 25.
Άρθρο 26.
Άρθρο 27.
Άρθρο 28.
Άρθρο 29.
Άρθρο 30.
Άρθρο 31.

∆ιοίκηση________________________________________________________ 12
Συγκρότηση σε σώµα ______________________________________________ 12
Αρµοδιότητες ∆.Σ. ________________________________________________ 12
Απαρτία ∆.Σ. ____________________________________________________ 12
Συνεδριάσεις ∆.Σ._________________________________________________ 12
∆ικαίωµα συµµετοχής _____________________________________________ 12
Αναπλήρωση συµβούλων __________________________________________ 12
Θητεία _________________________________________________________ 13
Ειδικοί Έφοροι ___________________________________________________ 13
Πειθαρχικό Συµβούλιο_____________________________________________ 13
Ποινές__________________________________________________________ 14
Καθήκοντα οργάνων διοίκησης ______________________________________ 14
Γενική Συνέλευση ________________________________________________ 16
Αρχαιρεσίες _____________________________________________________ 17

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ__________________________________________________ 18
Άρθρο 32.
Άρθρο 33.
Άρθρο 34.
Άρθρο 35.
Άρθρο 36.
Άρθρο 37.
Άρθρο 38.
Άρθρο 39.
Άρθρο 40.

Πολιτική Ανάµιξη ________________________________________________ 18
Αστικός Κώδικας _________________________________________________ 18
∆ιάλυση Οµίλου__________________________________________________ 18
Εσωτερικοί κανονισµοί ____________________________________________ 19
Ειδική αθλητική αναγνώριση ________________________________________ 19
Ιδρυτικά µέλη____________________________________________________ 19
Τροποποίηση Καταστατικού ________________________________________ 19
Συγχώνευση Οµίλου_______________________________________________ 19
Ακροτελεύτιο ____________________________________________________ 20

2/20

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1.

Ίδρυση – Επωνυµία – Έδρα

Ιδρύεται αθλητικό σωµατείο µε την επωνυµία «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - IOM» (Για τις διεθνείς σχέσεις του Οµίλου, χρησιµοποιείται η
επωνυµία στα αγγλικά “Mytilene Sailing Club – MSC”). Έδρα του Οµίλου θα είναι η
Παναγιούδα, της ∆ηµοτική Ενότητας Μυτιλήνης του ∆ήµου Λέσβου. ο Όµιλος
µπορεί να λειτουργεί προπονητήρια στο νησί της Λέσβου µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ για την αλλαγή της έδρας απαιτείται απόφαση Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 2.

Σήµα

Ο Όµιλος έχει ίδιον σήµα, το οποίον αναρτάται υποχρεωτικά στις
εγκαταστάσεις, τα ιδιόκτητα σκάφη του Οµίλου και τα σκάφη των µελών.
Το σήµα του Οµίλου είναι τριγωνικό, αποτελείται από τα αρχικά Ι.Ο.Μ. µε
µπλε γράµµατα, συνδυασµένα µε ένα ιστίο (Ι), ένα κυκλικό τιµόνι (Ο) και ένα διπλό
κύµα (Μ) σε λευκό και µπλε χρώµα και όλα αυτά σε πορτοκαλί φόντο. Τα χρώµατα
µπορούν να αλλάζουν σε κάθε Τµήµα του Οµίλου.
Ο Όµιλος έχει στρογγυλή σφραγίδα, που αποτυπώνεται επί παντός έγγραφου
του Οµίλου. Η σφραγίδα φέρει τις λέξεις «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνδυασµένες µε το σήµα, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω και το
έτος ίδρυσης «2012», στο κάτω µέρος του κύκλου.
Άρθρο 3.

Σκοποί

Σκοποί του Οµίλου είναι:
1. Η µάθηση, διάδοση και ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας.
2. Η άθληση και ψυχαγωγία των µελών και των αθλητών του.
3. Η οργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων και η συµµετοχή των µελών και των αθλητών
του σε αντίστοιχες διοργανώσεις άλλων ναυταθλητικών φορέων.
4. Η επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ιστιοπλοϊκά σκάφη.
5. Η αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών του, καθώς επίσης και η παροχή βοήθειας
και διευκολύνσεων σε κυβερνήτες και πληρώµατα ιστιοπλοϊκών σκαφών που
επισκέπτονται τη Λέσβο, αλλά και η κάθε είδους βοήθεια σε σκάφος που
κινδυνεύει στη θαλάσσια περιοχή κοντά της Λέσβου.
6. Η προαγωγή της ιστιοπλοΐας στο νησί της Λέσβου.
7. Η µέσω της ιστιοπλοΐας ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η
ανάπτυξη του πνεύµατος της ευγενούς άµιλλας και αλληλεγγύης µεταξύ τους, η
άσκηση, του σώµατος, η διατήρηση και βελτίωση της καλής φυσικής
καταστάσεως, η απόκτηση και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η
ψυχαγωγία τους γενικά, η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης,
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύµατος.
8. Η περιβαλλοντική διάσταση, προστασία, διαχείριση, αξιοποίηση και επιµέλεια
της καθαριότητας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής
γύρω από το νησί της Λέσβου, συµπεριλαµβανοµένης της χλωρίδας και της
πανίδας.
9. Η ανάπτυξη συνεργασιών και η δικτύωση µε άλλες Λέσχες, Οµίλους ή Σωµατεία,
µε την ανταλλαγή αθλητών, προπονητών, τεχνογνωσίας κλπ, συνδιοργανώσεων
αθλητικών και επιµορφωτικών εκδηλώσεων, σεµιναρίων κλπ.
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10. Η δικτύωση µε φορείς του ∆ήµου Λέσβου ειδικότερα και γενικότερα της
επικράτειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από κοινές δράσεις ενιαίας
στρατηγικής ανελικτικής προσέγγισης.
11. Η συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά προγράµµατα, ή Εθνικά
Προγράµµατα, συµβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, της
ποιότητας ζωής, του πολιτισµού, της ανάδειξης του περιβάλλοντος και της
κοινωνικής συνοχής.
12. Η προβολή του νησιού της Λέσβου µέσα από αθλητικά γεγονότα και η ανάπτυξη
δράσεων για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισµού.
Οι σκοποί του Οµίλου δεν είναι κερδοσκοπικοί.
Ο Όµιλος έχει περιοριστικά τους παραπάνω σκοπούς. Απαγορεύεται
οποιαδήποτε παρέκκλιση, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.
Άρθρο 4.

Μέσα

Μέσα για επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι κυρίως τα ακόλουθα:
1. Η διοργάνωση οµιλιών µε ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό και
οικολογικό περιεχόµενο, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, εκδροµών,
κατασκηνώσεων κ.λπ.
2. Η συµµετοχή σύµφωνα µε τα γενικά και ειδικά προγράµµατα, σε ιστιοπλοϊκούς
αγώνες, σε τοπικά ή περιφερειακά ή Πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήµατα και σε
οποιουσδήποτε άλλους ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
3. Η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισµού, σκαφών και εγκαταστάσεων για την
εξυπηρέτηση του αθλήµατος της ιστιοπλοΐας, καθώς και ο εξοπλισµός των
εγκαταστάσεων αυτών µε όργανα και άλλα µέσα άσκησης, αγωνιστικής
προετοιµασίας και προπόνησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απόκτηση
εξοπλισµού, ο Όµιλος δύναται να ενοικιάσει ή να αποδεχτεί δωρεά σκάφους ή /
και εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
4. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των ηµεδαπών αλλά και αλλοδαπών
σωµατείων, οµοσπονδιών, ∆ηµοσίων Φορέων, Αθλητικών Οργανισµών και
λοιπών Αρχών του κράτους.
5. Η διάθεση κάθε άλλου µέσου, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη
του αθλήµατος της ιστιοπλοΐας.
6. Η έκδοση και διανοµή εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, εγχειριδίων, φυλλαδίων και
η δηµιουργία πολυµέσων, ιστοσελίδα κ.λπ., προς την επίτευξη των σκοπών του
Οµίλου και ως µέσου ενηµερώσεως των µελών, αθλητών και των φίλων του
Οµίλου και για την προβολή της Λέσβου.
7. Η ανάπτυξη βιβλιοθήκης µε τα ανωτέρω έντυπα, αλλά και µε άλλες εκδόσεις
βιβλίων και περιοδικών µε ναυτικό και ιστιοπλοϊκό περιεχόµενο, για τη διαρκή
βελτίωση των γνώσεων των µελών του Οµίλου.
8. Η λειτουργία τµηµάτων Ιστιοπλοΐας Ολυµπιακών ∆ιαδροµών (τριγώνου),
Ιστιοσανίδας και Ανοιχτής Θάλασσας. Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τµηµάτων ή
κατάργηση των ανωτέρω θα διενεργείται µόνο µε απόφαση του ∆Σ.
9. Η λειτουργία προπονητηρίων στο νησί της Λέσβου για τα τµήµατα που
λειτουργούν στον Όµιλο.
10. Η δηµιουργία χώρου για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των µελών του
Οµίλου. Ο χώρος θα λειτουργεί ως γυµναστήριο για τα µέλη του Οµίλου, χωρίς
την καταβολή αντιτίµου. ∆εν θα είναι δυνατή η χρήση του χώρου αυτού από µη
µέλη ή µη αθλητές του Οµίλου.
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11. Η λειτουργία ενός πειραµατικού καρνάγιου-ναυπηγείου µε σκοπό την εξοικείωση
των µελών στη ναυπηγική.
Άρθρο 5.

Συνδροµές

1. Τα τακτικά µέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού πενήντα ευρώ (50€) για
εγγραφή και ποσού πενήντα ευρώ (50€) για ετήσια συνδροµή προς τον Όµιλο. Η
συνδροµή καταβάλλεται στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τον πρώτο µήνα κάθε
έτους και έχει προκαταβολική ισχύ. Τα παραπάνω ποσά µπορούν να
αυξοµειώνονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδροµής του µέλους επί διετία,
συνεπάγεται τη διαγραφή του, κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση του Ταµία µε επιστολή ή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και παρέλευση προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών
από τη λήψη της επιστολής ή του ηλεκτρονικού µηνύµατος.
Άρθρο 6.

Πόροι

Α. Πόροι του Οµίλου είναι:
1. Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδροµές ή έκτακτες εισφορές των
µελών.
2. Οι κρατικές, δηµοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, καθώς και τα Ευρωπαϊκά
Συγχρηµατοδοτούµενα ή µη Προγράµµατα. Σε περίπτωση κρατικής
οικονοµικής ενίσχυσης το ∆.Σ. εφαρµόζει την κείµενη Νοµοθεσία.
3. Οι ∆ωρεές ή τα Κληροδοτήµατα ή οι χορηγίες, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη
είσπραξη. ∆ωρεές ή ∆ιαθήκες που υποχρεώνουν τον Όµιλο σε ενέργειες που
είναι αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές. Οι δωρεές
σηµαντικών κατά την κρίση του ∆.Σ. ποσών ή οι παροχές σηµαντικών
υπηρεσιών αναφέρονται στην πρώτη Γ.Σ. µετά τη δωρεά ή την παροχή.
4. Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
ή την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ή άλλο ∆ηµόσιο Φορέα.
5. Έσοδα από εκδηλώσεις, εράνους ή λαχειαγορές και έσοδα από χορηγούς.
6. Εισφορές και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόµιµα στον Όµιλο.
7. ∆άνεια από Τράπεζες, τα οποία θα χορηγηθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Β. Ο Όµιλος για τις προσφερόµενες υπηρεσίες εκµάθησης των αθληµάτων που
καλλιεργεί, δύναται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να ορίζει το
αντίστοιχο αντίτιµο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών
του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Όµιλος έχει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου δεν έχει εφαρµογή στους αθλητές των αγωνιστικών οµάδων του
σωµατείου.
Γ. Η διαχείριση των κεφαλαίων του Οµίλου γίνεται µόνο κατόπιν δικαιολογηµένης
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του,
υπέρ των σκοπών του.
Άρθρο 7.

∆ωρητές και Ευεργέτες

Οι συνεισφέροντες στον Όµιλο κατά τη διάρκεια εκάστου ηµερολογιακού
έτους χρήµατα ή αντικείµενα αξίας που αντιστοιχούν στο ποσόν 200 τουλάχιστον των
εκάστοτε ισχυουσών ετησίων συνδροµών µέλους, ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. µετά
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από πρόταση του ∆.Σ. ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ του Ι.Ο.Μ.. Οι προσφέροντες ποσόν
αντίστοιχο προς 100 τουλάχιστον ετησίας συνδροµής ανακηρύσσονται ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ,
και οι προσφέροντες ποσόν αντίστοιχο προς 50 τουλάχιστον ετησίας συνδροµές
ανακηρύσσονται ∆ΩΡΗΤΕΣ. Τα ποσά των ∆ωρεών που αντιστοιχούν στις παραπάνω
κατηγορίες, δύνανται να µεταβληθούν µε απόφαση πλειοψηφίας 4/5 των µελών του
∆.Σ.
Η ανακήρυξη γίνεται σε επίσηµη τελετή και δίδεται αναµνηστική πλάκα µε το
έµβληµα του Οµίλου στο τιµώµενο πρόσωπο και το όνοµά του γράφεται σε ειδική
πλάκα, στο κτίριο του Οµίλου.
Αν το τιµώµενο πρόσωπο έχει καταβάλλει όλο το χρηµατικό ποσό ή το
µεγαλύτερό του µέρος για την αγορά σκάφους ανοιχτής θάλασσας, το σκάφος θα
φέρει το όνοµα που επιθυµεί ο ∆ωρητής ή Ευεργέτης ή όπως αποφασίσει η Γ.Σ. Η
ανακήρυξη γίνεται µετά από πρόταση του ∆.Σ. στη Γ.Σ. και λαµβάνεται µε απόλυτη
πλειοψηφία.
Άρθρο 8.

Βιβλία

Ο Όµιλος τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
Α) µε ευθύνη του Γραµµατέα:
1. Μητρώου µελών: σε αυτό γράφονται µε αύξοντα αριθµό τουλάχιστον το
ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η
ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους, η απόφαση ∆.Σ. µε την
οποία εγκρίθηκε η εγγραφή, καθώς και ο αριθµός του διπλότυπου καταβολής
του δικαιώµατος εγγραφής.
2. Πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ.
3. Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
4. Πρωτοκόλλου εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων.
5. Βιβλίο Πρακτικών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, όπου καταχωρούνται οι
αποφάσεις του Π.Σ.
6. Βιβλίο Εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
Β) µε ευθύνη του Ταµία:
7. Εσόδων – εξόδων.
Γ) µε ευθύνη του Γενικού Εφόρου
8. Περιουσιακών στοιχείων.
Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από
άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο.
Η µη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης
της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999, συνεπάγεται την ανάκληση της τυχόν
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωµατείου.
Άρθρο 9.

Περιουσία

Α. Ακίνητη περιουσία
1. Η ακίνητη περιουσία του Οµίλου αποκτάται, µεταβιβάζεται ή πωλείται για
λογαριασµό του, µόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λαµβανοµένης
µε πλειοψηφία των 3/4 (τριών τετάρτων) των παρόντων σε αυτήν µελών, µετά
από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Η αγορά, η παραχώρηση χρήσεως και η µεταβίβαση σκαφών κατά την έννοια του
ναυτικού δικαίου, αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου.
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3. Η επέκταση ή η τροποποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, πραγµατοποιείται
µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναλόγως προς τις ανάγκες του
Οµίλου.
Β. ∆άνεια
Η σύναψη δανείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε πλειοψηφία των 3/4 (τριών τετάρτων) των
παρόντων σε αυτή µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση
συγκαλείται ειδικώς για τον σκοπό αυτό και ευρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται
τουλάχιστον το 1/2 (ήµισυ) πλέον ενός του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα
ψήφου.
Κατ’ εξαίρεση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του να
προβαίνει στην επαναδιαπραγµάτευση των όρων εξυπηρέτησης ήδη υφιστάµενων
δανείων µε τον ίδιο ή και άλλο Τραπεζικό φορέα.
Τα συναπτόµενα δάνεια τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση µέσα στα πλαίσια
του προϋπολογισµού του Οµίλου.
Γ. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου δύνανται να εκποιηθούν κατόπιν
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβανοµένης δι’ απολύτου πλειοψηφίας
των µελών του.
∆. Κανονισµοί λειτουργίας και χρήσεως των εγκαταστάσεων
Όλες οι ιδιόκτητες ή µισθούµενες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του
Οµίλου είναι προς χρήση των µελών του, σύµφωνα προς τους εσωτερικούς
κανονισµούς λειτουργίας που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Ε. Πνευµατική ιδιοκτησία
Οι εκδόσεις του Οµίλου, το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό αποτελούν
πνευµατική ιδιοκτησία του Ι.Ο.Μ. και του συγγραφέα. Η διαχείριση των πνευµατικών
δικαιωµάτων αυτών υπόκειται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 10.

Εγκαταστάσεις & Υλικά

1. Κάθε ενοικίαση χώρου, αγορά, κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση χώρων και
εγκαταστάσεων ή σκαφών για χρήση του Οµίλου πραγµατοποιείται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Οµίλου και µε τις
προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου.
2. Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο και για τη συντήρηση και ορθή διάθεση του αθλητικού
υλικού.
3. Όλοι οι ιδιόκτητοι, µισθωµένοι ή παραχωρηµένοι χώροι (εντευκτήρια, λιµενικές
εγκαταστάσεις, αποθήκες κ.λπ.) διατίθενται για να τους χρησιµοποιούν τα µέλη
και οι αθλητές σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. Για τους
υπόλοιπους απαιτείται απόφαση του ∆.Σ.
4. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωµατείου και εµπορικής επιχείρησης.
5. ∆εν επιτρέπεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο µερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οµίλου πέραν των όσων αναφέρονται
στο προηγούµενο άρθρο. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν
καλύπτουν πλέον τις εκπαιδευτικές και αγωνιστικές ανάγκες του Οµίλου, ή
υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή
απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή αλλαγή χρήσης. Η αίτηση
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υποβάλλεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου, ύστερα από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι ταµειακώς ενήµερα.
Άρθρο 11.

Μέλη

1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών του Οµίλου ορίζεται σε 20. Μέλος µπορεί να
εγγραφεί καθένας που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2725/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο αριθµός των
µελών είναι απεριόριστος.
2. Μέλος, µπορεί να γίνει όποιος έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και
δεν έχει καταδικαστεί σε κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπει το άρθρο 3
παρ. 1, εδ. α,β και γ του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
3. ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα ή πάρεδρα µέλη ή άλλες
παρόµοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή δέκα τουλάχιστον µελών µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
µπορεί να απονέµεται ο τίτλος του επίτιµου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε πρόσωπα
που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον σωµατείο ή στον αθλητισµό
(άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2725/99).
4. Για την εγγραφή µέλους, απαιτείται:
α) Αίτηση του ενδιαφεροµένου, υπογεγραµµένη από δύο (2) µέλη, που έχουν
συµπληρώσει στο σωµατείο τουλάχιστον ένα (1) χρόνο θητείας. Η αίτηση αυτή
απευθύνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο πρέπει να αποφασίσει µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία εξήντα ηµερών (60), αν κάνει δεκτή την αίτηση. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η έγκριση του ∆ιοικητικού συµβουλίου
θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί
ως µέλος του σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα µετά την υποβολή της αίτησης.
β) Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας.
γ) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου Τύπου Β.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου, για το αν είναι κριτής ή όχι εν
ενεργεία, χρονοµέτρης και γενικότερα περί συµµετοχής του σε διαιτητικό έργο
του µηχανοκίνητου αθλητισµού.
5. Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος στο σωµατείο, αν και εφόσον δεν είναι
µέλος άλλου αθλητικού σωµατείου, ένα (1) τουλάχιστον έτος µετά την τελευταία
συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό αγώνα. Επίσηµος αθλητικός αγώνας είναι ο
αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή διεξάγεται µε
την έγκριση της. (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2725/99).
6. Κατ’ εξαίρεση και κατ’ επιταγή του Ν. 2725/99 (άρθρο 3 παρ.5) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αθλητές της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης µπορούν να
εγγράφονται ως µέλη και να µετέχουν στο ∆.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού,
υπερκείµενων ενώσεων ή της αθλητικής οµοσπονδίας, εφόσον είναι ενήλικες.
7. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη
απόφασή του να µην εγκρίνει το αίτηµα εγγραφής ενδιαφεροµένου ως µέλους του
σωµατείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής
πράξης ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο, µε την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώµατος
εγγραφής του είτε επιπλέον για καταδίκη του σωµατείου σε δήλωση βούλησης.
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8. Τα µέλη του σωµατείου πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωµα να εκλέγουν και
να εκλέγονται στα όργανα του σωµατείου µετά την πάροδο ενός (1) έτους από την
εγγραφή τους εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις.
Άρθρο 12.

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µελών

Α) Τα µέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώµατα:
1. Να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε
λαµβανόµενη απόφαση.
2. Να εκλέγονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και λοιπά καταστατικά όργανα του
Συλλόγου, καθώς και σε τυχόν επιτροπές και αντιπροσωπείες υπερκείµενων
σωµατείων στα οποία ανήκει ο Όµιλος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
παρόν Καταστατικό.
3. Να λαµβάνουν γνώση των πρακτικών και λαµβανοµένων από τη Γενική
Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητούν και να
λαµβάνουν αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τα
αφορούν και να ενηµερώνονται για την πορεία όλων των θεµάτων.
4. Να λένε ελεύθερα τη γνώµη τους για τα θέµατα που συζητούνται στις Γενικές
Συνελεύσεις.
5. Να υποβάλλουν εγγράφως στο ∆.Σ. τις κρίσεις και τις απόψεις τους για
θέµατα σχετικά µε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Οµίλου και να έχουν
το δικαίωµα ανάπτυξης προφορικά αυτών που δήλωσαν γραπτά.
6. 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
τους προς τον Όµιλο.
7. Όλα τα µέλη του Οµίλου έχουν ίσα δικαιώµατα πλην των τυχόν επίτιµων που
έχουν µόνο δικαίωµα να παρευρίσκονται απλά στη Γενική Συνέλευση.
Β. Τα µέλη έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα
του Συλλόγου και να συµπαρίστανται στα όργανα της διοίκησης στην άσκηση
των καθηκόντων και επιδιώξεών τους.
2. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των εσωτερικών
κανονισµών και να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις των οργάνων του
Οµίλου και να ενηµερώνουν άµεσα τη διοίκηση για κάθε θέµα που την αφορά.
3. Να µην αντιστρατεύονται τα συµφέροντα του Οµίλου και να φέρονται µε τον
ανάλογο σεβασµό στους εκπροσώπους του και τη διοίκησή του.
4. Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις απέναντι στον
Όµιλο.
5. Να προσφέρουν, εκτός από την υλική συνδροµή τους και τις υπηρεσίες τους
για την προαγωγή των σκοπών του Οµίλου.
Άρθρο 13.

Κωλύµατα µελών

Α. ∆εν µπορεί να είναι µέλος του Οµίλου ή µέλος της διοίκησης των οργάνων του
Οµίλου, ούτε µπορεί να αναλάβει µε οποιοδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω
φορέων οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση,
διοίκηση ή διαχείριση αυτού:
1. Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
2. Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο
θέσπισµα σύµφωνα µε το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή µε
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τελεσίδικο βούλευµα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση
κακουργήµατος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθµό
πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την
τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε,
ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του ν.
2725/1999, ή για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση
ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση,
δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,
παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων.
3. Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση.
4. Όποιος στερήθηκε της φίλαθλης ιδιότητας και για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκεί η τιµωρία.
Β. 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 αγωνοδίκες, οι αλυτάρχες, οι τεχνικοί έφοροι, οι επόπτες, οι
κριτές, οι χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές καθώς και όσοι µε οποιοδήποτε
τρόπο συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο αθλήµατος του µηχανοκίνητου χερσαίου
αθλητισµού. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή
µη, και η συµµετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου, ένωσης ή
οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος για την ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου ή
άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση
τριών (3) πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα µητρώα του συνδέσµου
διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ηµεροµηνία διαγραφής του πιστοποιείται µε
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσµου, η οποία
πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της
διάταξης αυτής συµµετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου, ένωσης ή
οµοσπονδίας και η τυχόν εκλογή, είναι αυτοδίκαια άκυρες.
Γ. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία, αγωνοδίκες, οι αλυτάρχες, οι τεχνικοί έφοροι, οι
επόπτες, οι κριτές, οι χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, οι διαιτητές, και
όσοι άλλοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος, µέλη των
οικείων συνδέσµων, µπορούν να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί
τον οικείο 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.
∆. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη του Οµίλου το προσωπικό αυτού, για όσο χρόνο
διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτό και για ένα (1) χρόνο από
της λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύµβαση µε τον Όµιλο για
παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή είτε ατοµικά είτε ως
οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη διοικητικού συµβουλίου
ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η
εκτέλεση έργου και για ένα χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιοδήποτε τρόπο, της
σύµβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έµποροι αθλητικών ειδών,
καθώς και οι µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη διοικητικού συµβουλίου
αθλητικής ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής εταιρείας, εφόσον
αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την εµπορία ή την κατασκευή κάθε
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είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του διοικητικού
συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου ούτε αντιπρόσωποί του
στις υπερκείµενες ενώσεις και οµοσπονδίες.
Ε. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα παραπάνω κωλύµατα, χάνει
αυτοδικαίως την ιδιότητα του µέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης
εκδίδεται από το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου µέσα σε προθεσµία δέκα
πέντε ηµερών (15) 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. (άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 2725/99,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3479/2006).
Άρθρο 14.

∆ιαγραφή – παραίτηση µέλους

Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρούν από τον Όµιλο οποτεδήποτε. Κάθε
µέλος που επιθυµεί να διαγραφεί από τα µητρώα µελών του Οµίλου υποβάλλει
έγγραφη αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται
ένα τουλάχιστον µήνα πριν τη λήξη της λογιστικής χρήσης και ισχύει για το τέλος
αυτής. Η λογιστική χρήση αρχίζει στη 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου
κάθε χρόνου.
Κάθε µέλος που παραιτήθηκε εγγράφως ή που διαγράφηκε, δεν µπορεί να έχει
καµία απαίτηση να του επιστραφούν χρήµατα που έχει καταβάλλει (συνδροµές,
δωρεές, εισφορές κ.λπ.).
Το µέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στον Όµιλο για
τις υποχρεώσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια που ήταν µέλος του.
Κάθε µέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Οµίλου
ή δηµιουργεί προσκόµµατα στην εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυµβίβαστη µε την
αξιοπρέπεια και τα συµφέροντα του Οµίλου, παραπέµπεται µε έγγραφη αναφορά από
το ∆.Σ. στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Άρθρο 15.

Σχέση µε Οµοσπονδία

Ο Όµιλος µπορεί να γίνει µέλος υπερκείµενου σωµατείου (Ένωσης,
Συνδέσµου, Οµοσπονδίας).
Άρθρο 16.

Αυτονοµία

Ο Όµιλος έχει ως προς τη λειτουργία του διοικητική και οικονοµική
αυτονοµία και διέπεται µόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και των εσωτερικών
κανονισµών του, του αθλητικού Νόµου και της νοµοθεσίας για τα σωµατεία.
Επέµβαση άλλου σωµατείου ή Οµίλου, ανεξάρτητα από το βαθµό του, στην
αυτονοµία αυτή, χωρίς διάταξη Νόµου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα
απορρίπτεται από τα όργανα του Οµίλου.
Άρθρο 17.

Αντιπρόσωποι

α) Τα µέλη του Οµίλου, δικαιούνται να ορίζονται από το ∆.Σ., ως αντιπρόσωποί του
Οµίλου για συµµετοχή στη Συνέλευση και εκλογή στη διοίκηση των Ενώσεων ή
Οµοσπονδιών, στις οποίες ο Όµιλος είναι µέλος, εφόσον συµπλήρωσαν διετία ως
µέλη του Οµίλου. Ο χρονικός αυτός περιορισµός δεν ισχύει για τα ιδρυτικά µέλη.
β) Αντιπροσώπευση του Οµίλου στο υπερκείµενο σωµατείο, εκτός από τον παραπάνω
τρόπο, απαγορεύεται.
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 18.

∆ιοίκηση

Ο Όµιλος διοικείται από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τον Γενικό
Έφορο. Ο αριθµός των αναπληρωµατικών µελών ορίζεται σε τρία (3), που
αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, σε περίπτωση παραίτησή τους.
Άρθρο 19.

Συγκρότηση σε σώµα

Εντός δέκα ηµερών µετά την εκλογή του από την Αρχαιρεσιακή Γενική
Συνέλευση συνέρχεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε ευθύνη του πλειοψηφήσαντα και
συγκροτείται σε Σώµα, µε την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα,
Ταµία, Γενικού Εφόρου.
Άρθρο 20.

Αρµοδιότητες ∆.Σ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που
αφορά στη διοίκηση του Οµίλου και στη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της
ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρµόδια είναι η Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε
το άρθρο 9 του παρόντος, καθώς και των υποθέσεων εκείνων που υπάγονται στην
αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε
το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 21.

Απαρτία ∆.Σ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τρία (3)
τουλάχιστον µέλη του. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων
µελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του
Συµβουλίου.
Άρθρο 22.

Συνεδριάσεις ∆.Σ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει µια φορά τον µήνα.
Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερεις (4) συνεχείς συνεδριάσεις
θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωµατικό. Η
αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Άρθρο 23.

∆ικαίωµα συµµετοχής

Στο ∆.Σ. δεν µπορούν να µετέχουν άτοµα που µετέχουν σε διοίκηση άλλου
Ναυτικού Οµίλου ή Ναυτικού Σωµατείου εκτός αν παραιτηθούν από τη διοίκηση του
τελευταίου. Επίσης απαγορεύεται η εκλογή στη διοίκηση του Ι.Ο.Μ. µελών που στο
πρόσωπο τους συντρέχουν τα κωλύµατα της διάταξης του άρθρου 3 του νόµου
2725/1999.
Άρθρο 24.

Αναπλήρωση συµβούλων

Κενές θέσεις Συµβούλων, που δηµιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο,
συµπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά µέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους.
Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη ή υπάρχουν αλλά δεν αποδέχονται,
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συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ηλαδή, σε περίπτωση που το ∆.Σ. απαρτίζεται από
λιγότερα από 5 µέλη και δεν υπάρχουν εκλεγµένοι αναπληρωµατικοί προς
αντικατάσταση, τότε προκηρύσσονται εκλογές.
Άρθρο 25.

Θητεία

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του
Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι διετής. Ένα µήνα τουλάχιστον πριν το τέλος της
διετίας προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη νέου ∆.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και
Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Το απερχόµενο ∆.Σ. παραµένει στη θέση του µέχρι να παραδώσει τη ∆ιοίκηση
στο νέο ∆.Σ.. Παραδίδει τη ∆ιοίκηση µε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που
περιλαµβάνει τα στοιχεία των βιβλίων του Οµίλου, µέσα σε 25 ηµέρες από τη λήξη
της θητείας του ή της παύσης του, σύµφωνα µε το παρόν και το Νόµο.
Η ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη. Στα µέλη του ∆.Σ.,
των προπονητών και των συνοδών των αθλητών σε αγώνες που θα οριστούν από το
∆.Σ. ή του αντιπροσώπου του Οµίλου που ορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
παρόντος, όταν µετακινούνται εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους για
προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον Όµιλο, επιτρέπεται να καταβάλλονται
έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής, µετά από απόφαση του ∆.Σ.
Άρθρο 26.

Ειδικοί Έφοροι

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και
επιτυχία των σκοπών του Οµίλου µπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς
συµβούλους των διαφόρων αθλητικών τµηµάτων του, από τα µέλη του Οµίλου ή µε
σύµβαση µε µη µέλη του Οµίλου.
Άρθρο 27.

Πειθαρχικό Συµβούλιο

Από την Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση του Οµίλου εκλέγεται συγχρόνως
µε το ∆.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή και τριµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο, εκ των
εχόντων δικαίωµα εκλέγεσθαι µελών, ηλικίας όχι κάτω των σαράντα (40) ετών. Οι
δύο πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωµατικά µέλη και
αντικαθιστούν προσωρινώς ή οριστικώς µέλη αυτού, µη δυνάµενα να εκτελέσουν τα
καθήκοντα τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η θητεία του Π.Σ. είναι διετής.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται από το Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και κατόπιν αποφάσεως αυτού διορισµένο θέµα. Τούτο συνέρχεται εντός
δέκα ηµερών από της εκλογής του, εκλέγει τον Πρόεδρο, το Γραµµατέα και το µέλος
αυτού, συνεδριάζει δε εγκύρως, παρισταµένων 2/3 των µελών του. Τα µέλη του
Πειθαρχικού Συµβουλίου δεν δύνανται να µετέχουν στη ∆ιοίκηση του Οµίλου.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, µε πρόταση του ∆.Σ.:
α) Επιλαµβάνεται της ανάκρισης και εκδίκασης των αθλητικών παραπτωµάτων, των
παραβάσεων του Καταστατικού ή των κανονισµών του Οµίλου και πράξεων που
αντιβαίνουν προς την αθλητική αξιοπρέπεια κατόπιν εγγράφου καταγγελίας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή µέσω αυτού, µέλους του Οµίλου.
β) ∆ικάζει, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του ∆.Σ., τα µέλη του Οµίλου, των οποίων η
δια έργων ή λόγων συµπεριφορά στον Όµιλο κρίνεται ως επιζήµια για τους
σκοπούς, την εµφάνιση, τη δράση και αξιοπρέπεια του Οµίλου και ως εκ τούτου
και η παραµονή τους ως µέλη του Οµίλου, ως ασύµφορη.
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Άρθρο 28.

Ποινές

Ποινές µπορούν να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συµβούλιο:
Α. στα µέλη: 1) Προφορική σύσταση, 2) έγγραφη επίπληξη, 3) έγγραφη επίπληξη
µετά ανακοινώσεως στα µέλη, 4) πρόστιµο, 5) προσωρινός αποκλεισµός από τους
αγώνες ή τις Εγκαταστάσεις και Εντευκτήρια ή και αµφοτέρων και 6) προσωρινή
διαγραφή, 7) οριστική διαγραφή.
Β. στους αθλητές: Τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συµµετοχής στις αθλητικές
εκδηλώσεις του Οµίλου µέχρι ένα χρόνο. Ως παράπτωµα χαρακτηρίζεται κάθε
πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο
πνεύµα και στην απαιτούµενη υπακοή και πειθαρχία στους ανώτερους, µέσα στα
αθλητικά πλαίσια και στα συµφέροντα του Οµίλου.
Προκειµένου περί διαγραφής µέλους, το Πειθαρχικό συµβούλιο συντάσσει
την απόφαση αυτού επαρκώς αιτιολογηµένη σε πρακτικό υπογραφόµενο από όλους
τους παριστάµενους στη συνεδρίαση µελών αυτού, το οποίον ανακοινώνεται στο ∆.Σ.
Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι υποχρεωτική για το ∆.Σ. και µόνον
ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να γίνει προσφυγή από τον
ενδιαφερόµενο, εντός µηνός από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της απόφασης. Η
προσφυγή κοινοποιείται στο ∆.Σ., το οποίο υποχρεούται όπως εισαγάγει το θέµα στην
πρώτη συγκληθησόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Κανένας από τους παραπάνω δεν επιτρέπεται να τιµωρηθεί, χωρίς
προηγούµενα να απολογηθεί.
Η Γενική Συνέλευση δύναται να τροποποιήσει ή και να άρει την επιβληθείσα
ποινή, αποφασίζει δε πάντοτε µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και µε
µυστική ψηφοφορία.
Σε περίπτωση κατά την οποία το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν συνέλθει προς
εκδίκαση υπόθεσης που παραπέµφθηκε σε αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προ
µηνός, χωρίς αποχρώντα λόγο, το ∆.Σ. δύναται να συγκροτήσει µε απόφαση της
ολοµέλειάς του, ληφθείσας µε σχετική πλειοψηφία, έκτακτο Πειθαρχικό Συµβούλιο
εκ τριών (3) τακτικών µελών του Οµίλου, σύµφωνα µε το άρθ. 27 του παρόντος και
ειδικώς για την εν λόγω υπόθεση.
Άρθρο 29.

Καθήκοντα οργάνων διοίκησης

Α. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όµιλο ενώπιον κάθε ∆ικαστικής, Πολιτικής,
Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις,
δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, συγκαλεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τις Τακτικές ή
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µε την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον δύο από τους
συµβούλους ζητήσουν τη σύγκλησή του. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη
διαχείριση του Ταµία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει µε
το Γενικό Γραµµατέα κάθε έγγραφο του Οµίλου και φροντίζει γενικά για την
προαγωγή και ανάπτυξη του Οµίλου. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρµογή
του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισµών του Οµίλου, των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παίρνοντας κάθε
εξασφαλιστικό µέτρο των συµφερόντων του Οµίλου ακόµα δε και χωρίς απόφαση
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα
συµφέροντά του.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αµελώς εκτελεί τα καθήκοντα του και
πολιτεύεται κατά τρόπον που παραβλάπτονται τα συµφέροντα του Ι.Ο.Μ. δύναται το
∆.Σ. κατόπιν αποφάσεως ληφθείσης δια πλειοψηφίας των 2/3 των µελών αυτού να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των µελών του Οµίλου, ώστε να αποφασίσει µε
µυστική ψηφοφορία περί της αντικαταστάσεως ή µη του Προέδρου. Η απόφαση αυτή
λαµβάνεται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων µελών και στην περίπτωση που
αποφασισθεί η αντικατάσταση, προβαίνει µε µυστική ψηφοφορία, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο σε εκλογή νέου Προέδρου.
Με απλή πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. δύναται να αποφασισθεί αναδόµηση
του ∆.Σ., ενώ για την αναδόµηση του Προέδρου, ακολουθείται η ανωτέρω
περιγραφόµενη διαδικασία.
Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εµποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του,
τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αυτόν το
αρχαιότερο µέλος του ∆.Σ.
Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, προΐσταται των Γραφείων και των Λεσχών, καθώς και του
προσωπικού του Οµίλου. Ο Γενικός Γραµµατέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία
του Οµίλου, συντάσσει τα πρακτικά των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών
Συνελεύσεων, υπογράφει µε τον Πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο, τηρεί το
Μητρώο των µελών και φυλάει τη σφραγίδα του Οµίλου. Επίσης, διατηρεί στο αρχείο
του τα Βιβλία του Πειθαρχικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το
Γενικό Γραµµατέα, όταν απουσιάζει ή εµποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον
αντικαθιστά ένα µέλος του ∆.Σ. που θα ορισθεί από τα παρόντα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
∆. ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταµίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις µε τις οποίες
εισπράττει τις συνδροµές των µελών και τα διάφορα έσοδα του Οµίλου. Τηρεί το
βιβλίο εσόδων – εξόδων και ενεργεί όλες τις πληρωµές. Στα εντάλµατα πληρωµών να
αναγράφεται και ο αριθµός απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη.
Συντάσσει καταστάσεις της ταµειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο στο τέλος κάθε τετραµηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει
αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα µε τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.
Συντάσσει την οικονοµική έκθεση πεπραγµένων στο τέλος κάθε
ηµερολογιακού έτους, καθώς και το πρακτικό οικονοµικής διαχείρισης (ισολογισµόςαπολογισµός) στο τέλος της θητείας του ∆.Σ. Επίσης, στην αρχή κάθε οικονοµικού
έτους συντάσσει τον προϋπολογισµό και τον καταθέτει στο ∆.Σ. Τόσο ο απολογισµός,
όσο και ο προϋπολογισµός υποβάλλονται στη Γ.Σ µέσω του ∆.Σ.
Ο Ταµίας υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνοµα του
Οµίλου τα εισπραττόµενα χρήµατα µε εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται
κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανάλογα µε τις προβλεπόµενες τρέχουσες
ανάγκες. Ο Ταµίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για έλεγχο το Ταµείο του Οµίλου, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο Ταµίας µεριµνά για
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την κανονική είσπραξη των συνδροµών και τηρεί ενήµερο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
για τις καθυστερούµενες. Ο Ταµίας µαζί µε τον Πρόεδρο ή και χωριστά ο καθένας εξ
αυτών, κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχουν το δικαίωµα να
κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις ή κι όλες τις καταθέσεις.
Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
Ο Γενικός Έφορος έχει την εποπτεία των Ειδικών Εφόρων, οι οποίοι
ορίζονται από το ∆.Σ. ή την Γ.Σ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 του παρόντος.
Τηρεί δε και το Βιβλίο των Περιουσιακών Στοιχείων του Οµίλου.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατά την Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση µαζί µε την εκλογή του νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Γενική συνέλευση εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία εκ των
µελών του Οµίλου τριµελή Ελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωτές. Τα µέλη της
δεν µπορούν να είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή να συγγενεύουν (µέχρι και
του τρίτου βαθµού). ∆εν µπορούν να είναι µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής µέτοχοι ή
διαχειριστές αθλητικής ανώνυµης εταιρείας, µε αντικείµενο την εµπορεία ή την
κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.
Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις
περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί από την
κλήρωση. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την
Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και
υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι διετής, όπως
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Το µέλος που µειοψηφεί µπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη
διαφωνία του.
Άρθρο 30.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Οµίλου και
αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει ν’
αναφέρει το χώρο, την ώρα και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, γνωστοποιείται δε
είκοσι (20) τουλάχιστο µέρες πριν απ’ τη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατόν εντός 10
ηµερών από την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιηθούν τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης ύστερα από έγγραφο αίτηµα του 1/5 τουλάχιστον των ταµειακώς
εντάξει µελών. Η Γενική Συνέλευση πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης, εκλέγει δι’ ανατάσεως της χειρός Πρόεδρο από τα παρόντα
δικαιούµενα ψήφο µέλη.
1. Η Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα µέλη του Οµίλου.
Συνέρχεται µε την παρέλευση δύο ετών για την εκλογή του ∆.Σ. και της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά τη λήξη και του δεύτερου έτους της θητείας του, το ∆.Σ. συντάσσει και
υποβάλλει στην Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση, τη γενική λογοδοσία, καθώς
και τον απολογισµό και ισολογισµό της ταµειακής διαχειρίσεως του δεύτερου
έτους της θητείας του. Η Γενική Συνέλευση, αφού ακούσει και την Έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφαίνεται περί της απαλλαγής αυτού και προβαίνει
στην εκλογή του νέου ∆.Σ. του Ι.Ο.Μ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 31 του
παρόντος.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά µέλη του Οµίλου.
Συγκαλείται δε τον πρώτο µήνα (Ιανουάριο) εκάστου έτους. Συνέρχεται µε την
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παρέλευση ενός έτους από την Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση και έχει σκοπό
τον απολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης και της δράσης του ∆.Σ. για το
προηγούµενο έτος, καθώς και την έγκριση του οικονοµικού προϋπολογισµού και
του προγράµµατος δράσης για το επόµενο έτος.
Μετά τη λήξη του πρώτου έτους της θητείας του, το ∆.Σ. συντάσσει και
υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισµό διαχείρισης των
εσόδων και εξόδων του λήξαντος σωµατειακού έτους, καθώς και τον
προϋπολογισµό του επόµενου έτους.
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση έκθεση επί της
διαχείρισης του Ι.Ο.Μ., κατόπιν επισταµένης έρευνας και ελέγχου.
3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε φορά που αποφασίζει κάτι τέτοιο
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή που ήθελε ζητήσει κάτι τέτοιο το 2/5 των οικονοµικά
τακτοποιηµένων προς τον Όµιλο µελών, µε έγγραφη αίτηση, που πρέπει να
γράφει και τα θέµατα για συζήτηση. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να
συγκαλούνται µέσα σε 15 µέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση γνωστοποιείται 10 µέρες πριν την
ηµεροµηνία της Συνέλευσης.
4. Οι Έκτακτες Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις απαιτούν εξαιρετική απαρτία και
πλειοψηφία για την ανασύνταξη και τροποποίηση του καταστατικού και των
κανονισµών. Η απαρτία θεωρείται µε παρόντα τα 50%+1 του συνόλου των µελών
που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η απόφαση για την τροποποίηση των σκοπών
αποφασίζεται µε πλειοψηφία ¾ από τα µέλη που είναι παρόντα στην Καταστατική
Συνέλευση και είναι ταµειακά εντάξει και έχουν δικαίωµα ψήφου.
5. Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα όταν
παρίστανται τα µισά από τα ταµειακά εντάξει µέλη συν ένα. Εάν δεν υπάρξει
απαρτία συγκαλείται ξανά Γ.Σ., το πολύ µέσα σε οκτώ (8) µέρες απ’ την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης που µαταιώθηκε, και βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα απ’ τον αριθµό των παρόντων µελών.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία δια
ανατάσεως της χειρός, εκτός από τα θέµατα που αναφέρονται στο παρόν
Καταστατικό ότι απαιτούν µυστική ψηφοφορία. Η απόφαση σε θέµα που δεν
αναγράφεται στην Πρόσκληση είναι άκυρη.
7. Στις Γενικές Συνελεύσεις επιτρέπεται η εκπροσώπηση ενός µόνο µέλους. Η
εκπροσώπηση αποδεικνύεται µε έγγραφη εξουσιοδότηση προς µέλος που έχει
δικαίωµα ψήφου και υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Συνελεύσεως πριν από την
έναρξη της διαδικασίας.
8. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διάλυση του Οµίλου και για την
τροποποίηση του καταστατικού, όπως προβλέπεται στα άρθρα 34 και 38 του
παρόντος, αντίστοιχα.
9. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Οµίλου, µετά
από σχετική εισήγηση του ∆.Σ.
10. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τις επιβληθείσες ποινές
από το Πειθαρχικό Συµβούλιο µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και
µε µυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 31.

Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής
και Πειθαρχικού Συµβουλίου διεξάγονται ανά διετία στην αρχή του έτους. Στις
αρχαιρεσίες κατέρχονται οι υποψήφιοι για τα όργανα αυτά σε κοινό ψηφοδέλτιο
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2.

3.

4.
5.

6.

για κάθε όργανο, που σ’ αυτό γράφονται µε απόλυτη αλφαβητική σειρά ως προς
το επώνυµό τους.
Εκλογικό σύστηµα ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν δικαίωµα να
επιλέξουν µέσω σταυρού προτίµησης µέχρι τρείς (3) υποψηφίους για την εκλογή
µελών του ∆.Σ. και µέχρι 2 σταυρούς για την εκλογή µελών της Ελεγκτικής
Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, όσοι συγκεντρώνουν τις περισσότερους ψήφους
µέχρι συµπληρώσεως των πέντε (5) µελών του ∆.Σ. Οι υπόλοιποι τρεις (3),
θεωρούνται αναπληρωµατικοί. Για την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό
Συµβούλιο επιτυχόντες θεωρούνται οι τρεις πρώτοι πλειοψηφήσαντες και οι
επόµενοι δύο θεωρούνται αναπληρωµατικοί.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται µε κλήρωση.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε τη µέριµνα τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που
εκλέγεται από την Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο
εκλεγόµενος από τα µέλη της Γ.Σ. πρόεδρος. Η ψηφοφορία είναι µυστική. Η
Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις
αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και αυτή
ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Τα αποτελέσµατα
της διαλογής διατυπώνονται από την Εφορευτική Επιτροπή σε Πρακτικό, το
οποίο υπογράφουν τα µέλη της και ανακοινώνουν προς τη Γενική Συνέλευση.
Όσα από τα µέλη επιθυµούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωµα του
Συµβουλίου ή του Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, θα πρέπει να το κάνουν γνωστό εγγράφως προς το ∆.Σ., µία
εβδοµάδα πριν τη διενέργεια των εκλογών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφ’ όσον
υπεύθυνα κρίνει ότι οι υποβάλλοντες υποψηφιότητα, πληρούν τα από το
καταστατικό προβλεπόµενα προσόντα, ανακηρύσσει αυτούς υποψηφίους,
συντάσσει τα ψηφοδέλτια και τα διανέµει στα µέλη της Συνέλευσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32.

Πολιτική Ανάµιξη

Απαγορεύεται η ανάµιξη του Ι.Ο.Μ. σαν Οµίλου στην πολιτική ή σε έργα
διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται από το καταστατικό του.
Άρθρο 33.

Αστικός Κώδικας

Ο Όµιλος υποχρεούται να συµµορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78 –
106 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε διάταξη νόµου, που αναφέρεται στα
σωµατεία.
Άρθρο 34.

∆ιάλυση Οµίλου

Η τροποποίηση του Καταστατικού και η διάλυση του Οµίλου επιτρέπεται
εφόσον ζητηθεί µε έγγραφο από τα τρία τέταρτα (3/4) των µελών, που είναι
ταµειακώς τακτοποιηµένοι ή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οπότε συγκαλείται
ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, που έχει θέµα την τροποποίηση του Καταστατικού και
τη διάλυση του Οµίλου, αντίστοιχα.
Σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται το 90% τουλάχιστον
από τα µέλη, που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα, η δε σχετική µε την αλλαγή
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απόφαση πρέπει να παρθεί µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των µελών που
παρευρίσκονται.
Σε περίπτωση διάλυσης του Οµίλου και αφού τακτοποιηθούν ενδεχόµενα
χρέη και υποχρεώσεις του Οµίλου, η περιουσία του, περιέρχεται σε ίδρυµα ή φορέα
που θα αποφασίσει η Γ.Σ. ή διαφορετικά στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Άρθρο 35.

Εσωτερικοί κανονισµοί

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συντάσσει εσωτερικούς κανονισµούς για την
κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τµηµάτων
κ.λπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισµοί πρέπει να εγκρίνονται απ’ τις Γενικές
Συνελεύσεις.
2. Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό ή τους εσωτερικούς
κανονισµούς, ή σε περίπτωση ασάφειας κάποιου άρθρου, θα ρυθµίζεται απ’ τις
Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι διατάξεις των Νόµων.
Άρθρο 36.

Ειδική αθλητική αναγνώριση

Ο Όµιλος δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης
για το άθληµα που καλλιεργεί (ιστιοπλοΐα). Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται
ύστερα από αίτηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε απόφαση του αρµοδίου για τον
αθλητισµό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτηµένου οργάνου της Κεντρικής
ή της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 8 του Ν.
2725/1999.
Άρθρο 37.

Ιδρυτικά µέλη

Οι ιδρυτές του Οµίλου είναι αυτοδικαίως µέλη αυτού, χωρίς άλλη διατύπωση.
Άρθρο 38.

Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται ύστερα από πρόταση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του 1/4 (ενός τετάρτου) των µελών του Οµίλου, που έχουν
δικαίωµα ψήφου. Αποφασίζεται δε αυτή µε πλειοψηφία των 3/4 (τριών τετάρτων)
των µελών που παραβρίσκονται, που έχουν δικαίωµα ψήφου, στη Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ειδικώς για το σκοπό αυτό και βρίσκεται σε
απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το 1/2 (ήµισυ) πλέον ενός του αριθµού των
µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.
Άρθρο 39.

Συγχώνευση Οµίλου

Με το παρόν προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης του Οµίλου µε άλλο
σωµατείο υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθ. 9 του Ν.
2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για τη διαδικασία της συγχώνευσης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθ. 34, που
αφορούν στη διάλυση του Οµίλου. Συγκεκριµένα, η συγχώνευση του Οµίλου
επιτρέπεται εφόσον ζητηθεί µε έγγραφο από τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών
µελών, που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένοι ή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οπότε
συγκαλείται ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, που έχει θέµα τη συγχώνευση του Οµίλου.
Σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται το 90% τουλάχιστον
από τα µέλη, που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα, η δε σχετική µε τη συγχώνευση
απόφαση πρέπει να παρθεί µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των µελών που
παρευρίσκονται.
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Άρθρο 40.

Ακροτελεύτιο

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα (40) άρθρα διαβάστηκε,
συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και τροποποιήθηκε ως έχει στο σύνολό του
από την Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την 13.09.2016 στα γραφεία του
Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Μυτιλήνης και θα ισχύει από την ηµέρα της έγκρισής του µε
έκδοση ∆ιαταγής από το Ειρηνοδικείο και τη δηµοσίευσή του όπως ο νόµος ορίζει.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθµίζεται και
διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωµατείων νοµοθεσία και τις οικείες
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και
υπερέχουν αυτών των καταστατικών.
Μυτιλήνη 13/09/2016
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