
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

του Αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία  

“Πανελλήνια Ένωση Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας” 

 

Ιστορικό 

Δυνάµει του από 30-12-2014 καταστατικού το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. 95/2015 Διαταγή 

Αναγνώριση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ιδρύθηκε Αθλητικό Σωµατείο µε την επωνυµία “Πανελλήνια Ένωση 

Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας”. Το καταστατικό αυτό δηµοσιεύθηκε νόµιµα στα βιβλία σωµατείων του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών και έλαβε αρ. µητρώου 30523.  

Δυνάµει των αποφάσεων που έλαβε η γενική συνέλευση του σωµατείου στις 20-03-2016 µειώθηκε ο 

αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου από εννέα σε πέντε και µεταφέρθηκε η έδρα από το δήµο της 

Αθήνας στο δήµο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης και ειδικότερα το γραφείο του σωµατείου στη Βούλα 

Αττικής, επί της οδού Δραγατσανίου αρ. 10.  

Δυνάµει της απόφασης που έλαβε η γενική συνέλευση του σωµατείου στις 26-06-2016 διευρύνθηκε ο 

σκοπός του σωµατείου ώστε να περιλαµβάνει και το άθληµα της κυµατολίσθισης µε σανίδα και όλα τα 

συναφή αθλήµατα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω τροποποιήθηκαν τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού ώστε να 

προσαρµοστούν στις ως άνω αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Το νέο κείµενο του καταστατικού έχει στο 

σύνολό του ως εξής: 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΡΘΙΑΣ ΣΑΝΙΔΟΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ ΜΕ ΣΑΝΙΔΑ  

ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

Hellenic Surf  Sup Association 

H. S. S. A. 

 

Άρθρο 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Ιδρύεται αθλητικό σωµατείο µη κερδοσκοπίκου χαρακτήρα µε την επωνυµία “Πανελλήνια Ένωση 

Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυµατολίσθισης µε Σανίδα και όλων των Συναφών Αθληµάτων” και µε το 

διακριτικό τίτλο “ΠΑΝ.Ε.Ο.Σ.Κ.” άλλως στην αγγλική “Hellenic Surf Sup Association” µε διακριτικό τίτλο 

“H. S. S. A.”, µε έδρα το δήµο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγµένης Αττικής και διατηρεί γραφεία επί της οδού 

Δραγατσανίου αρ. 10 στη Βούλα. Για τις σχέσεις του σωµατείου µε την αλλοδαπή θα χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά η αγγλική επωνυµία. 

Το σωµατείο έχει κυκλική σφραγίδα, στην περιφέρεια της οποίας αναγράφεται µε λατινικούς 

χαρακτήρες στην αγγλική: “Hellenic Surf  Sup Association” και εντός του κύκλου απικονίζεται ως φόντο η 

ελληνική σηµαία και εικόνα όρθιου κωπηλάτη πάνω σε σανίδα, ο οποίος κρατά κουπί σανιδοκωπηλασίας και 

στην κάτω πλευρά αναγράφεται ο διακρτικός τίτλος του σωµατείου: “H. S. S. A.”. µε τη χρήση αυτής 

(σφραγίδας) επισηµοποιείται κάθε έγγραφο του σωµατείου.  

 



Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το σωµατείο είναι µη κερδοσκοπικό, δεν επιδιώκει οικονοµικά συµφέροντα και αποβλέπει στην 

εκπλήρωση των σκοπών του. Γενικός σκοπός του είναι: α) η συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των µελών του για τη συµµετοχή τους σε αθλητικές επιδείξεις  - εκδηλώσεις Όρθιας 

Σανιδοκωπηλασίας και Κυµατολίσθισης µε Σανίδα και όλων των συναφών αθληµάτων, β) η ανάπτυξη και η 

προαγωγή των εν λόγω αθηµάτων, γ) η παροχή υπηρεσιών εκγύµνασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

την πρόληψη και την εξασφάλιση της υγείας των µελών και όσων αθλούνται καθώς και δ) η προαγωγή του 

αθλητικού ιδεώδους µε την αρµονική ανάπτυξη των σωµατικών και ψυχικών δυνάµεων και δεξοτήτων των 

µελών, των αθλητών και των φίλων του σωµατείου και η δηµιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων µε τη 

χρησιµοποίηση και διάδοση της Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και της Κυµατολίσθισης µε Σανίδα και όλων των 

συναφών αθληµάτων, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή επιµορφωτικών προγραµµάτων στους αθλούµενους και 

πλέον ειδικότερα: η οργάνωση, προβολή, διάδοση, προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήµατος εγχώρια όλων των 

κλάσεων  Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και της Κυµατολίσθισης µε Σανίδα και όλων των συναφών αθληµάτων, 

µε την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα µέλη της, αλλά και σε όποιο άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

ζητηθεί, καθώς και η ανάπτυξη φιλικών δεσµών µεταξύ των µελών -αθλητών και η εν γένει τόνωση του 

αθλητικού πνεύµατος. Για την επίτευξη του σκοπού το σωµατείο θα µετέρχεται κάθε νόµιµο µέσο, ενδεικτικά 

αναφέρονται, η διοργάνωση σεµιναρίων (εκµάθηση) για την ενηµέρωση των µελών -αθλητών σχετικά µε την 

εξέλιξη των κανονισµών που πρέπει να διέπουν το άθληµα, καθώς και τις αρχές διαιτησίας / κριτών που θα 

διασφαλίζουν τη σωστή, εύρυθµη και δίκαιη διεξαγωγή των αθλητικών επιδείξεων -εκδηλώσεων που θα είναι 

υπό την αιγίδα του σωµατείου και µε την απόφαση του Δ.Σ..  Ενθάρρυνση και συνεχής παρακολούθηση / 

αναπτυξη των προπονητικών αρχών και διαδικασιών, όπως αυτές θα εξελίσσονται βάσει της ανάπτυξης του 

αθλήµατος και διάδοσής του σε περισσότερα µέλη. Όλα αυτά θα γίνονται µε γνώµονα την ασφάλεια (φυσική 

και υλική) που αφορούν τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα των αθλουµένων και όλων των εµπλεκοµένων µε 

τα θαλάσσια σπορ που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της άθλησης  της Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και της 

Κυµατολίσθισης µε Σανίδα και όλων των συναφών αθληµάτων. Επίσης θα ενθαρρύνεται η επικοινωνία των 

Ελλήνων αθλητών µε αθλητές άλλων κρατών, η διοργάνωση αθλητικών επιδείξεων – εκδηλώσεων (εθνικών – 

διεθνών) υπό την αιγίδα του σωµατείου καθώς και η συµβολή του στη διοργάνωσή τους από τρίτους, τόσο από 

την αθνική αρχή, όσο και από τους ναυτικούς οµίλους, η αποστολή αθλητών -µελών του σωµατείου σε 

προπονητικά σεµινάρια και αγώνες εξωτερικού, η έκδοση έντυπου υλικού – περιοδικού για την πληρέστερη 

πληροφόρηση των Ελλήνων αθλητών – µελών της  Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και της Κυµατολίσθισης µε 

Σανίδα και όλων των συναφών αθληµάτων. Κάθε αλλαγή του σκοπού του σωµατείου θα γίνεται µόνο µε 

τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.  

 

Άρθρο 3 

Το σωµατείο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και αυτονοµία και η λειτουργία του διέπεται 

µόνο από τις διατάξεις του παρόντος και τις περί σωµατείων κείµενης νοµοθεσίας.  

 

Άρθρο 4 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Το σωµατείο δύναται να ιδρύει ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός Νοµού Αττικής, 

είτε µε επιχορήγηση που διέπεται για το σκοπό αυτό από τις αθλητικές αρχές ή από τους περιφερειακούς ή 



κεντρικούς φορείς είτε µε χρηµατοδότηση από ιδιωτικούς φορείς. Αγωνιστικό τµήµα του σωµατείου είναι η “ 

Όρθια Σανιδοκωπηλασία” και η “Κυµατολίσθιση µε Σανίδα”. Η ίδρυση άλλων αγωνιστικών τµηµάτων ή η 

κατάργηση ενός εξ αυτών γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Με τις προϋποθέσεις του νόµου, το 

σωµατείο δύναται να καταστεί µέλος υπερκείµενης δευτεροβάθµιας οργάνωσης. 

 

Άρθρο 5 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Μέλη εγγράφονται αποκλειστικά όσοι αγαπούν πραγµατικά τα εν λόγω αθλήµατα, τη θάλασσα, τη 

φύση και γενικά τον αθλητισµό. 

Μέλος του σωµατείου µπορεί να εγγραφεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου κάθε φυσικό 

πρόσωπο που επιθυµεί να συµβάλει µε στη συµµετοχή του στην πραγµατοποίηση των σκοπών αυτού και 

συµπληρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις, µε κυρίαρχη προϋπόθεση να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του. Τα µέλη – αθλητές [όπως τούτοι ορίζονται στο υπό στοιχεία Άρθρο 11 του παρόντος 

καταστατικού] µπορούν να εγγραφούν ένα (1) τουλάχιστον έτος µετά την τελευταία συµµετοχή τους σε 

επίσηµη αθλητική επίδειξη – εκδήλωση και εφόσον έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, άλλως 

παραµένουν µε την ιδιότητα του αθλητή. Ο αριθµός των µελών είναι απεριόριστος.  

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιµα, πάρεδρα µέλη ή άλλες σχετικές.  

Εξαιρετικά, επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται µε απόφαση της φενικής συνέλυσης, µετά από πρόταση 

του Δ.Σ., όσα πρόσωπα έχουν διακριθεί µε την προσφορά τους µε υλικές ή ηθικές υπηρεσίες στο σωµατείο ή 

στον αθλητισµό. Τα µέλη αυτά απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώµατος εγγραφής και 

των συνδροµών, απολαµβάνουν δε όλων των δικαιωµάτων των µελών, δε δικαιούνται όµως να συµµετέχουν 

στα της διοίκησης του σωµατείου και δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.  

Τα πάσης φύσεως µέλη του σωµατείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαοπραξία. Η ιδιότητα του 

µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ηµέρα εγγραφής στα µητρώα του σωµατείου.  

 

Άρθρο 6  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 

Όποιος επιθυµεί να εγγραφεί µέλος του σωµατείου και συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις, 

υποβάλλει υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συµβούλιο που συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) 

µελών του σωµατείου, εντός δε αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα ηµερών παρέχεται από το Δ.Σ. Η έγκριση 

της εγγραφής. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη θεωρείται ότι η έγκριση έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως και ο 

ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί σαν µέςλος του σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα µετά την υποβολή της αίτησης. 

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

απόφασή του να µην εγκρίνει το αίτηµα της εγγραφής. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή κατά της 

παράλειψης έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα που του 

χορηγεί το άρθρο 2 ν.2725/1999, όπως ισχύει. Ειδικότερα, ως προς το πρακτικό σκέλος της εγγραφής 

απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου, συνοδευόµενη από: φωτοτυπικό αντίγραφο του Δ.Α.Ταυτότητάς του, 

δύο (2) φωτογραφίες, δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του κανένα κώλυµα ή 

περιορισµός που προβλέπονται στο άρθρο 3 ν. 2725/1999, ως ισχύει και την καταβολή των δικαιωµάτων της 

εγγραφής. Πρέπει επίσης να δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, των 

εσωτερικών κανονισµών και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.  

 



ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: 

1) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο µε κλητήριο θέσπισµα σύµφωνα µε το ν. 663/1977, 

όπως ισχύει κάθε φορά µε τελεσίδικο βούλευµα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήµατος 

καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθµό πληµµελήµατος µε τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε την 

τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών 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 χρεοκοπία, 

λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απίστία, απάτη, εκβίαση, 

έγκηλµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του 

νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων. 

2) Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα και για 

όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση και όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 ν.2725/1999 (περί 

τήρησης φίλαθλου πνεύµατος) και για όσο διαρκεί η τιµωρία.  

3) Δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του σωµατείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η 

πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτά και για ένα χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι 

συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή, είτε ατοµικά είτε 

ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, για 

όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλση του έργου και για ένα χρόνο µετά τη λήξη, µε 

οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή της παράδοσης του έργου αντίστοιχα. Έµποροι αθλητικών ειδών καθώς 

και µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη του διοικητικού συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρίας καθώς 

και κάθε είδους εµπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την εµπορεία ή την 

κατασκευή αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη διοικητικού συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής 

αθλητικού σωµατείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες.  

4) 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 η υποβολή 

υποψηφιότητας διαιτητή εν ενεργεία ή µη και η συµµετοχή του σε αρχαιρεσίες του αθλητικού σωµατείου για 

την ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης , διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από 

την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα µητρώα του συνδέσµου διαιτητών στον οποίο 

ανήκε. Η η µεροµηνία διαγραφής του πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του προέδρου του 

συνδέσµου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης 

αυτής συµµετοχή σε αρχαιρεσίες του αθλητικού σωµατείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ως 

διαιτητές, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σηµειωτές, οι κριτές, οι 

χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµµετέχουν σε διαιτητικό 

όργανο οµαδικού αθλήµατος. Μέλη των οικείων συνδέσµων µπορούν να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που 

καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όµως να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή της 

εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή 

οµοσπονδίες.  

  Όποιος έχει τα παραπάνω κωλύµατα και έχει εγγραφεί εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα 

του µέλους. Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική διαπιστωτική πράξη έκπτωσης µέσα 

σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που έλαβε γνώση του κωλύµατος. Αν περάσει η προθεσµία 

άπρακτη κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στο Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, ο 

οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη µέσα στην ίδια 15ήµερη προθεσµία από τη γνωστοποίηση. Με την ίδια 



πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωµα του µέλους Δ.Σ. Ή της εξελεγκτικής επιτροπής, τα υπαίτια για τη 

µη έκδοση της ως άνω πράξης µέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν 

αίρουν το κώλυµα η αποκατάσταση, η χάρη, η άρση των συναπειών της καταδίκης και η αναστολή εκτέλεσης 

της ποινής, έστω κι αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής, ούτε και η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί 

µε την καταδικαστική απόφαση.  

 

Άρθρο 7 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Α. Κάθε µέλος του σωµατείου δικαιούται να συµµετέχει σε όλες γενικά τις εκδηλώσεις και επιδείξεις 

του, σύµφωνα πάντα µε τον εσωτερικό κανονισµό.  

Β. Τα µέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν, γνωστοποιώντας αυτό εγγράφως στο 

δικοιτικό συµβούλιο και αφού τακτοποιήσουν οικονοµικά όλο το λογιστικό έτος, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων του Νόµου.  

Γ. Δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στις γενικές συνελέυσεις έχουν όσα µέλη είναι ταµειακά εντάξει 

προς το σωµατείο. Δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σαν µέλος του διοικητικού συµβουλίου έχουν τα 

δικαιούµενα συµµετοχής και ψήφου στις Γ.Σ. Μέλη, εφόσον έχουν την ιδιότητα του µέλους ένα (1) χρόνο 

τουλάχιστον πριν από την εκλογή. Τα ιδρυτικά µέλη έχουν το δικαίωµα από την ίδρυση του σωµατείου.  

Δ. Τα επίτιµα µέλη µετέχουν στις γενικές συνελέυσεις αλλά δεν εκλέγουν ούτε εκλέγονται και 

γενικώς στερούνται του δικαιώµατος ψήφου ούτε ασκούν κανένα άλλο δικαίωµα που παρέχεται στα υπόλοιπα 

µέλη.  

Ε. Οι κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, οι οποίοι συγκαταλέγονται στην κατηγορία των αθλητών, έχουν 

δικαιώµα να µετέχουν στις εκδηλώσεις και τις συνελεύσεις του σωµατείου αλλά δεν έχουν δικαίωµα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  

 

Άρθρο 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Α. Κάθε µέλος του σωµατείου υποχρεούται να καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής εφάπαξ καθώς και 

την τακτική ετήσια συνδροµή. Τα ποσά της εγγραφής και συνδροµής αποφασίζονται µε αιτιολογηµένη 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία 2/3 των µελών του, µπορούν δε µε τον 

ίδιο τρόπο να αυξάνονται ή να µειώνονται καθώς και να επιβάλλονται έκτακτες εισφορές, αν το απαιτούν 

οικονοµικές ανάγκες του σωµατείου.  

Β. Τα µέλη του σωµατείου υποχρεούνται να συµβάλλουν στην πραγµάτωση των σκοπών αυτού, 

τηρώντας τους νόµους, το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισµό καθώς και τις αποφάσεις των διοικούντων 

αυτό οργάνων, ακόµη δε να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το σωµατείο. Η 

παράλειψη της καταβολής της τακτικής ετήσιας συνδροµής (η οποία προκαταβάλλεται µέχρι την 31η Μαρτίου 

κάθε έτους), συνεπάγεται τη διαγραφή του κατόπινα αποφάσεως του δικοικητικού συµβουλίου, µετά από 

προηγούµενη ειδοποίηση του ταµία. Η καταβολή των οικονοµικών υποχρεώσεων αποδεικνύεται µε διπλότυπη 

απόδειξη εισπράξεως του σωµατείου.  

Γ.  Τα µέλη οφείλουν να αναλαµβάνουν και να εκτελούν πρόθυµα κάθε εργασία που τους ανατίθεται 

από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Καθώς και να προσέρχονται ανελιπώς στις γενικές συνελεύσεις και τις λοιπές 

συγκεντρώσεις του σωµατείου. Κάθε µέλος που αντιδρά στους σκοπούς του σωµατείου ή δηµιουργεί 

προσκόµατα στην εκτέλεση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συµβουλίου ή η 



διαγωγή του είναι ασυµβίβαστη µε την αξιοπρέπεια και τα συµφέροντα του σωµατείου ή τη φίλαθλη ιδιότητα, 

διαγράφεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, που πρέπει να επικυρωθεί µε απόφαση της γενικής 

συνέλευσης, µέσα σε ε΄να µήνα από την ανακοίνωσή της, µε µέριµνα του Δ.Σ. ακόµη και χωρίς αίτηµα ή 

ένσταση του διαγραφέντος, η οποία και αποφαίνεται οριστικά.  

 

Άρθρο 9 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Κάθε µέλος δικαιούται να αποχωρήσει του σωµατείου οποτεδήποτε, κατόπιν υποβολής προς το 

διοικητικό συµβούλιο άτυπης και µονοµερούς έγγραφης δηλώσεως, στην  οποία να ορίζεται ρητά η 

ηµεροµηνία αποχωρήσεώς του και από την οποία παύει και η υποχρέωσή του για την καταβολή συνδροµής. 

Μετά την αποχώρησή του το µέλος δεν έχει κανένα δικαίωµα στην περιουσία του σωµατείου ή στην 

αναζήτηση των όσων κατέβαλε για όσο χρόνο ήταν µέλος του. Υποχρεούται όµως να καταβάλει τη εισφορά – 

συνδροµή του, ανάλογα µε το χρόνο που παρέµεινε µέλος του, καθώς επίσης ευθύνεται έναντι του σωµατείου 

για κάθε υποχρέωση που έχει αναληφθεί από αυτό κατά το χρόνο που ήταν µέλος του.  

 

Άρθρο 10 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ 

Σε κάθε µέλος του σωµατείου το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και το σκοπό αυτού ή δε 

συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου, που 

λαµβάνονται σύµφωνα µε το νόµο και το παρόν καταστατικό, δε συµµορφώνεται προς τον εσωτερικό 

κανονισµό ή συµπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο προς τα συµφέροντα του σωµατείου ή η διαγωγή του είναι 

οπωσδήποτε ασυµβίβαστη µε την αξιοπρέπεια και το κύρος του σωµατείου ή αυθάδης και ανάρµοστη προς 

άλλα µέλη του σωµατεί, καταδικάστηκε για πληµµέληµα ή κακούργηµα ή άλλη ποινή που συνεπάγεται κατά 

νόµο απώλεια των πολιτικών του δικαιωµάτων ή της δικαιοπρακτικής του ικανότητας ή υπέπεσε στα 

αδικήµατα του άρθρου 6 του παρόντος ή υπέστη τις µειώσεις της προσωπικότητας του ίδιου άρθρου, µπορούν 

να του επιβληθούν οι πιο κάτω ποινές:  

1) Στα επίτιµα µέλη: διαγραφή τους από το µητρώο επιτίµων µελών που υπόκειται σε έγκριση 

από τη γενική συνέλευση. 

2) Στα υπόλοιπα µέλη: α) έγγραφη παρατήρηση, β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, γ) απαγόρευση 

εισόδου στος χώρους του σωµατείου µέχρι έξι (6) µήνες, δ) προσωρινή αποβολή από κάθε εκδήλωση ή 

δραστηριότητα του σωµατείου από ένα (1) µέχρι δώδεκα (12) µήνες, µε απόφαση του Δ.Σ., ε) οριστική 

διαγραφή που υπόκειται στον έλεγχο της Γ.Σ., στ) πρόστιµο µέχρι του ύψους της ετήσιας συνδροµής.  

 Αυτοδικαίως παύουν να είναι µέλη και διαγράφονται από τα µητρώα τα µέλη: 

 α) όταν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή διαγραφής, β) όταν καθυστερήσουν την ετήσια τακτική 

τους συνδροµή πέρα την 31ης Μαρτίου κάθε έτους, γ) όταν διαλυθεί το σωµατείο.  

 Κατ' εξαίρεση δε διαγράφονται από µέλη του σωµατείου καθαρά για λόγους επιείκειας, όσοι 

κωλύονται προσωρινά να ασκήσουν τα δικαιώµατά και τις υποχρεώσεις τους που απορρέοπυν από την 

ιδιότητά τους ως µέλη του σωµατείου όταν κωλύονται λόγω της εργασίας τους που τους υποχρεώνει να 

βρίσκονται εκτός της έδρας του σωµατείου ή εκτελούν τις στρατιωτικές τουςε υποχρεώσεις ή είναι ασθενείς 

και σε κάθε περίπτωση το κώλυµα δε διαρκεί µακρότερον του εξαµήνου. 

 Μέλος που έχει διαγραφεί (όχι συνεπεία εποβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής διαγραφής) δύναται 

να επανεγγραφεί οποτεδήποτε µε απόφαση του Δ.Σ. αφού προηγουµένως καταβάλει τυχόν οφειλές του, οπότε 



ανακτά όλα τα δικαιώµατά του, εκτόςεάν διαγραφεί για δεύτερη φορά για οποιαδήποτε αιτία, οπότε το Δ.Σ. 

έχει τη διακριτική ευχέρεια ή να το διαγράψει δια παντός ή να το επανεγγράψει, χωρίς όµως το µέλος αυτό να 

έχει δικαίωµα ψήφου για ένα έτος από την επανεγγραφή του. Μέλη που εξέρχονται του σωµατείου µε αίτησή 

τους ή κατόπιν αποβολής τους κανένα δικαίωµα δεν έχουν στην περιουσία αυτού. Το µέλος που αποβλήθηκε 

έχει δικαίωµα προσφυγής σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 288 Α.Κ. 

 

Άρθρο 11 

ΑΘΛΗΤΕΣ 

Την ιδιότητα του αθλητή του σωµατείου µπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, 

αναξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και ηλικίας επιθυµεί να ασχοληθεί µε την  Όρθια Σανιδοκωπηλασία και 

Κυµατολίσθισης µε Σανίδα και όλα τα συναφή αθλήµατα, µετά από γραπτή αίτηση προς το διοικητικό 

συµβούλιο του σωµατείου. Οι λεπτοµέριες της διαδικασίας εγγραφής, τα έγγραφα που ο ενδιαφερόµενος 

οφείλει να προσκοµίσει, και τα σχετικά ζητήµατα θα ρυθµίζονται από τους γενικούς ή ειδκούς κανονισµούς 

που ψηφίζει η γενική συνέλευση του σωµατείου. Για θέµατα που δε ρυθµίζονται από το παρόν καταστατικό θα 

αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο, τηρώντας τους νόµους περί αθλητισµού και τις σχετικές υπουργικές 

αποφάσεις. Ο αριθµός των αθλητών του σωµατείου είναι απεριόριστος.  

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των αθλητών ορίζονται από το άρθρο 33 του ν. 2725/1999, όπως 

ισχύει. Προϋπόθεση συµµετοχής κάθε αθλητή σε προπονήσεις και επιδείξεις / εκδηλώσεις ή µελλοντικούς 

αγώνες είναι η πιστοποίηση της υγείας του που αποδεικνύεται από δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία 

οµοσπονδία το οποίο θεωρείται από νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή 

υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Γιατρούς. Το 

δελτίο αυτό ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.  

Αθλητής του σωµατείου µπορεί να εγγραφεί ως µέλος του σωµατείου σύµφωνα µε τους όρους του 

παρόντος εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και εφόσον παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον 

έτος µετά την τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµηµ αθλητική επίδειξη / εκδήλωση, εννουοµένου σαν τέτοια 

κάθε επίδειξη  / εκδήλωση που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή διεξάγεται µε την 

έγκρισή της. Η αγωγνιστική δραστηριότητα των αθλητών του σωµατείου δεν αποτελεί άσκηση 

επαγγελµατικής δραστηριότητας. Οικονοµικές ή άλλες παροχές που δίδονται από το σωµατείο, οποιαδήποτε 

ένωση ή οµοσπονδία δεν αποτελούν οικονοµικά ανταλλάγµατα. Οι σχέσεις των αθλητών µε το σωµατείο 

καθορίζονται από το παρόν καταστατικό ή από το σχετικό ειδικό κανονισµό των οικείων οµοσπονδιών µόλις 

το σωµατείο γίνει µέλος τους.  

Οι αθλητές οφείλουν να συµµορφώνονται µε το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισµό, τις 

αποφάσεις των οργάνων του σωµατείου, την ισχύουσα νοµοθεσία και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς 

της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) σχετικά µε τη φαρµακοδιέγερση και κάθε άλλο ζήτηµα. Τυχόν 

µη συµµορφωση τιµωρείται πειθαρχικώς κατά τα οριζόµενα στο παρόν και στο ν. 2725/1999, όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 12 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Πόροι του σωµατείου καθορίζονται: 

α) τα δικαιώµατα εγγραφής των µελών (το αντίτιµο των οποίων θα οριστεί από το Δ.Σ.), 

β) τα δικαιώµατα από τις τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών (το αντίτιµο των οποίων θα οριστεί 

από το Δ.Σ.), 



γ) οι έκτακτες εισφορές των µελών που µπορεί να επιβληθούν από το Δ.Σ., 

δ) τα περιεχόµενα στο ταµείο του σωµατείου µε νόµιµο τρόπο έσοδα από άλλες πηγές, όπως από 

δωρεές, κληρονοµιές, κρατικές, δηµοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις και κάθε άλλη είσπραξη που 

προέρχεται από νόµιµη αιτία όπως λ.χ. χορηγίες από φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 

ε) χρηµατικές ποινές και πρόστιµα σε βάρος µελών, 

στ) έσοδα από εκδηλώσεις, σεµινάρια, αθλητικές διοργανώσεις κλπ, 

ζ) το αντίτιµο που θα οριστεί από το Δ.Σ. του σωµατείου στην περίπτωση που το τελευταίο 

προσφέρει υπηρεσίες εκµάθησης των αθληµάτων προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην 

περίπτωση αυτή το σωµατείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

η) έσοδα από συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της 

αθλητικής δραστηριότητάς του µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. Στην 

πρίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυµίας, του εµβλήµατος και των λοιπών 

διακριτικών στοιχείων του σωµατείου για εµπορική διαφήµιση και οικονοµική εκµετάλλευση και σε κάθε 

περίπτωση δεν πρέπει να αναιρείται ο µη κερδοσκοπικός σκοπός του. 

Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το σωµατείο σε ενέργειες αντίθετες µε το σκοπό του δε γίνονται 

δεκτές. Η ακίνητη περιουσία του σωµατείου αποκτιέται, µεταβιβάζεται ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκχωρείται 

για λογασριασµό του σωµατείου και µόνο µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η διάθεση του 

κεφαλαίου του σωµατείου γίνεται µόνο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και 

καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του, όπως λ.χ. ως έπαθλο σε αθλητ5ική διοργάνωση – 

επίδειξη. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία θα συµπεριληφθεί στον εσωτερικό κανονισµό του 

σωµατείου θα καθοριστούν η κλάση και ο τιµητικός τίτλος της κάθε κατηγορίας δωρεάς ή χορηγίας που ήθελε 

γίνει υπέρ του σωµατείου µε κριτήρια το µέγεθος και το είδος της εκάστοτε προσφοράς, χορηγίας -δωρεάς.  

Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραµµατείου είσπραξης 

σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του σωµατείου που υπογράφεται από τον ταµία και τον πρόεδρο του διοικητικού 

συµβουλίου. Από τους πόρους κρατείται στο ταµείο του σωµατείου χρηµατικό ποσό µέχρι χίλια ευρώ 

(1.000,00 €) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό -ταµιευτήριο του σωµατείου. Οι πληρωµές 

του σωµατείου ενεργούνται µε εντάλµατα πληρωµής ή επιταγές που υπογράφονται από τον πρόεδρο του 

διοικητικού συµβουλίου, του γενικό γραµµατέα και τον ταµία.  

Δαπάνη θεωρείται εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του διοικητικού συµβουλίου προκειµένου 

για ποσό µικρότερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση µετά από 

απόφαση της γενικής συνέλυσης.  

 

Άρθρο 13 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την εξελεγκτική επιτροπή. Η επιτροπή 

αυτή απαρτίζεται από τρία τακτικά µέλη και τρία αναπληρωµατικά µέλη. Τα µέλη της δεν µπορεί να είναι 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή να συγγενεύουν µε αυτά µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή του 

δευτέρου εξ αγχιστείας. Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες 

ψήφους κατά την εκλογή της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Η 

εξελεγκτική επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων του σωµατείου και υποβάλλει έγγραφες 

εκθέσεις στη γενική συνέλευση. Η θητεία της είναι διετής, εκλέγεται δε κάθε δύο χρόνια από την τακτική 

γενική συνέλυση που γίνονται αρχαιρεσίες για Δ.Σ. Οι αποφάσεις της παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 



παρόντων µελών. Το µέλος που µειοψηφεί µπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του σε ξεχωριστή 

έκθεση. Η εξελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 

τουλάχιστον δύο από τα τρία τακτικά µέλη της. Σε περίπτωση αποχώρησης καθ' οιονδήποτε τρόπο, ενός 

µέλους της, το αναπληρώνει το πρώτο αναπληρωµατικό και στη συνέχεια το δεύτερο. Σε περίπτωση που τα 

µέλη της επιτροπής µειωθούν σε ένα (κάτω από την απαρτία των δύο δηλαδή) τότε εκλέγεται άλλη µε έκτακτη 

γενική συνέλευση µε τουλάχιστον διετή θητεία µέχρι την τακτική γενική συνέλευση αρχαιρεσιών που θα γίνει 

µετά την ολοκλήρωση της διετίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας των µελών της εξελεγκτικής επιτροπής υπερισχύει 

η άποψη του προέδρου της. Η εξελεγκτική επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωµαλιών µε έγγραφο που 

απευθύνεται προς το διοικητικό συµβούλιο ζητεί τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης προκειµένου να θέσει 

υπόψει της τα πορίσµατα. Το διοικητικό συµβούλιο στην περίπτωση αυτή οφείλει να συγκαλέσει γενική 

συνέλευση εντός είκοσι ηµερών.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 14 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Ηγενική συνέλυση των µελών του σωµατείου είναι το ανώτατο και το κυρίαρχο όργανο αυτού 

δυνάµενη να αποφασίζει για κάθε υποβαλλόµενο θέµα σε αυτή και έχει γενική αρµοδιότητα για κάθε ζήτηµα 

που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του σωµατείου.  

Η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για τα εξής θέµατα: 

α) εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, 

β) τροποποίηση του καταστατικού, 

γ) συγχώνευση, διάλυση και αναβίωση του αθλητικού σωµατείου., 

δ) ίδρυση και συµµετοχή ή αποχώρηση σε΄/ από ανώτερη αθλητική οργάνωση, 

ε) έγκριση του ισολογισµού και  

στ) εκλογή και απαλλαγή του διοικητικού συµβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής από καθε 

ευθύνη, καθώς και των αντιπροσώπων του σωµατείου σε δευτεροβάθµιες αθλητικές οργανώσεις.  

Η Γ.Σ. του σωµατείου συνέρχεται στην έδρα του ή όπου αλλού ήθελε οριστεί, τακτικά µεν δύο φορές 

το χρόνο, κατά το µήνα Απρίλιο και Νοέµβριο, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ., έκτακτα δε όποτε τη 

συγκαλέσει το διοικητικό συµβούλιο ή όταν το ζητήσει η εξελεγκτική επιτροπή ή τα δύο πέµπτα (2/5) των 

µελών του αθλητικού σωµατείου, ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα για συζήτηση. Οι έκτακτες γενικές 

συνελέυσεις συγκαλούνται µετά από έξι µέρες από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης. Έκτακτη γενική 

συνέλευση συγκαλείται επίσης αν το ζητήσουν τα δύο πέµπτα (2/5) του Δ.Σ. οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται να 

συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, καθορίζοντας συνήθως και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά και τα θέµατα για τα οποία ζητήθηκε η συγκρότηση της γενικής 

συνέλευσης.  

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. κοινοποιείται επτά (7) τουλάχιστον µέρες πριν από την 

ηµέρα της σύγκλησης και περιλαµβάνει υποχρεωτικά τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης, όπως και τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Απόφαση της Γ.Σ. για θέµατα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση (και 

συνακόλουθα στην ηµερήσια διάταξη) είναι άκυρη. 

Η Γ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία να παρευρίσκονται τα δύο τρίτα τουλάχιστον του συνόλου των 

“ταµειακά εντάξει” µελών του σωµατείου ήτοι όσων έχουν τακτοποιήσει τις ετήσιες τακτικές ειδφορές τους 

µέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Αν κατά την πρώτη σύγκληση της γενικής 



συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συγκαλείται την ίδια ώρα και µέρα της επόµενης εβδοµάδας 

και µε την ίδια ηµερήσια διάταξη οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται το ενα δεύτερο (½) των 

“ταµειακά εντάξει” µελών. Εάν και δεύτερη φορά δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συγκαλείται και πάλι 

εντός µιας εβδοµάδας οπότε και δεν υπάρχει ζήτηµα απαρτίας.  

Η Γ.Σ., πριν από την έναρξη των συζητήσεων εκλέγει αναλογικά τριµελές προεδρείο το οποίο 

αποτελούν οι τρεις (3) πλειοψηφήσαντες από όσους έθεσαν υποψηφιότητα. Πρακτικά της γενικής συνέλευσης 

τηρεί µέλος του προεδρείου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι 

παρόντα. Αν όλα τα µέλη συναίνέσουν εγγράφως σε ορισµένη πρόταση, µπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς 

συνέλευση των µελών. Η γενική συνέλευση αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµως δια βοής. Οι 

ψηφοφορίες στη γενική συνέλευση είναι φανερές και γίνονται µε απλή ανάταση του χεριού από το µέλος που 

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

διοίκηση και προσωπικά θέµατα. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωµατείου 

χρειάζεται η παρουσία των µισών τουλάχιστον µελών και πλειοψηφία των παρόντων. Η γενική συνέλευση µε 

πλειοψηφία των µελών της µπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ. ενώ µε πλειοψηφία των 

τεσσάρων πέµπτων (4/5) µπορεί να κηρύξει έκπτωτο ολόκληρο το Δ.Σ. οποτεδήποτε, εφόσον κατατεθεί 

τεκµηριωµένη πρόταση µοµφής υπογεγραµµένη από τουλάχιστον είκοσι µέλη για συγκεκριµένες ενέργειες του 

Δ.Σ. που αντιβαίνουν στις αρχές και σκοπούς του σωµατείου. Επίσης η γενική συνέλευση µπορεί να ακυρώσει 

αποφάσεις του Δ.Σ. µε πλειοψηφία των µελών της. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και της εξελεγκτικής 

επιτροπής δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν στα θέµατα απαλλαγής από την ευθύνη τους.  

Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόµο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα 

κηρύσσει το αρµόδιο πολιτικό δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα µέλος που δε συµφώνησε ή ο γενικός 

γραµµατέας αθλητισµού ή οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσουν έξι (6) 

µήνες από την απόφαση της συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Τη διοίκηση και διαχείριση του σωµατείου ασκεί το διοικητικό του συµβούλιο. 

 

Άρθρο 15 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Το σωµατείο διοικεί πενταµελές διοικητικό συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον 

αντιπρόεδρο, το γενικό γραµµατέα, τον ταµία και το γενικό έφορο καθώς και τρία αναπληρωµατικά µέλη. 

Μέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να εκλεγούν µόνο φυσικά πρόσωπα από τα µέλη του σωµατείου 

και εφόσον έχουν το προς τούτο δικαίωµα µε βάση το παρόν καταστατικό και το νόµο.  

 

Άρθρο 16 

Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλυση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του 

παρόντος για διετή θητεία που λήγει την τριακοστή πρώτη Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους. Μπορεί να 

παραταθεί η θητεία του, µέχρι την εκλογή ένου, αλλά η παράταση δε µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. 

Οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του Δ.Σ. έχουν δικαίωµα ανανέωσης της θητείας τους µέχρι συνολικά οχτώ (8) έτη, 

ήτοι τέσσερις διετίες. Το διοικητικό συµβούλιο µέσα σε δέκα µέρες από τις αρχαιρεσίες συνέρχεται σε πρώτη 

συνεδρίαση µε µέριµνα του πλειοψηφήσαντος µέλους του και συγκροτείται σε σώµα εκλέγοντας µεταξύ των 

µελών του τον πρόεδρο και τα λοιπά µέλη του. Για να εκλεγεί κάποιος στα διοικητικά όργανα του σωµατείου 



υποχρεούται σε υποβολή αιτήσεως υποψηφιότητας προς το Δ.Σ., εφόσον έχει συµπληρώσει ένα έτος 

τουλάχιστον ως µέλος του σωµατείου, εκτός εάν ο από συστάσεως χρόνος είναι βραχύτερος, οπότε ο 

υποψήφιος πρέπει να είναι ιδρυτικό µέλος του σωµατείου. 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλλληλέγγυα για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το νόµο, το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισµό και τις 

αποφάσεις της Γ.Σ. Δεν ευθύνονται όµως για απόφαση που λήφθηκε σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν 

παρέστησαν ή παριστάµενα διαφώνησαν, εφόσον βεβαίως η απουσία ή η διαφωνία προκύπτει από τα πρακτικά 

της συνεδρίασης.  

 

Άρθρο 17 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει γενικά για κάθε υπόθεση του σωµατείου που δεν υπάγεται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Έχει τη διοίκηση του σωµατείου, ενεργεί όλες τις πράξεις 

εκείνες οι οποίες τείνουν στην επιδίωξη και εκπλήρωση του σκοπού του σωµατείου. Επιµελείται της 

εξευρέσεως πόρων, της πιστής εφαρµογής των όρων του παρόντος, των περί σωµατείων διατάξεων και των 

αποφάσεων της Γ.Σ. και επίσης της συνετής διαχειρίσεως και συντηρήσεως της περιουσίας του σωµατείου. 

Προπαρασκευάζει τις Γ.Σ. µε τα εισακτέα σε αυτές θέµατα ηµερήσιας διάταξης, εισηγείται αυτά και 

διαβάζει τις προς αυτήν υποβαλλόµενες αιτήσεις που χρήζουν συζητήσεως ή αποφάσεως από τη Γ.Σ. Και τα 

λοιπά έγγραφα. Συντάσει επίσης κάθε χρόνο το διοικητικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και τον υποβάλλει 

κατόπιν σχετικής εισηγήσεως για έγκριση στη Γ.Σ., όπως επίσης κξαι τον απολογισµό.  

Διαχειρίζεται την περιουσία του σωµατείου πλην της ακίνητης για την οποία αρµόδια είναι η Γ.Σ. Το 

Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του σκοπού του σωµατείου µπορεί να ορίζει ειδικούς 

εφόρους, τεχνικούς συµβούλους, εκπαιδευτές και βοηθούς αυτών για τα διάφορα αθλητικά τµήµατά του, 

καθώς και συµβούλους επί πολιτιστικών θεµάτων από τα µέλη του σωµατείου ή µε σύµβαση µε µη µέλη του 

σωµατείου. Τα µέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όµως για αποφάσεις 

που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους 

βεβαιώνεται στα πρακτικά.  

Το διοικητικό συµβούλιο, συνερχόµενο µετά από πρόσκληση του προέδρου του, συνεδριάζει, τακτικά 

µεν, τουλάχιστον µια φορά το δίµηνο και εκτάκτως όποτε κρίνεται σκόπιµο από τον πρόεδρο ή από δύο 

τουλάχιστον µέλη αυτού ή ζητηθεί από την εξελεγκτική επιτροπή, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση. 

Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το συµβούλιο µέσα σε δεκαπέντε 

(15) µέρες από την υποβολή της αίτησης, αν δε αυτός αρνείται ή είναι αµελής, τότε το δικαίωµα της 

συγκλησης του Δ.Σ. έχει ο αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.  

Η πρόσκληση των µελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση ανακινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του 

σωµατείου ή επιδίδεται εγγράφως µε µέριµνα του γενικού γραµµατέα προς τα µέλη ή γνωστοποιείται µα κάθε 

πρόσφορο µέσο, ακόµα και µε αυτό των ηλεκτρονικών µηνυµάτων, το αργότερο την προτεραία της 

συνεδριάσεως, πρέπει δε να αναφέρονται η ηµέρα, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα υπό συζήτηση 

θέµατα.  

Το Δ.Σ. συνεδριάζει εν απαρτία όταν τα παρόντα µέλη του είναι περισσότερα των απόντων εκτός αν 

άλλως ορίζεται επί ειδικών περιπτώσεων από το παρόν ή τον εσωτερικό κανονισµό. Οι ψηφοφορίες είναι 

φανερές εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν προσωπικά ζητήµατα, οπότε είναι µυστικές και δε 

µετέχουν σε αυτές αυτοί που πρόκειται να κριθούν ή υπάρξει σχετική απόφαση του Δ.Σ. για διεξαγωγή 



µυστικής ψηφοφορίας. Μέλος του διοικητικού συµβουλίου δε συµµετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει 

δικαίωµα ψήφου όταν πρόκειτα για θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό, ή συγγενή του µέχρι και δευτέρου 

βαθµού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών αυτού, εκτός αν 

άλλως ορίζεται επί ειδικών περιπτώσεων από το παρόν ή τον εσωτερικό κανονισµό. Σε περίπτωση δε 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του συµβουλίου.  

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι 

παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωµατικό, σε κάθε περίπτωση όµως αφού κληθεί να  

αναφέρει τους λόγους της απουσίας του. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αδυναµίας εκπλήρωσης των 

καθηκόντων ή κήρυξης εκπώτου του προέδρου, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά το πολύ µέσα σε δέκα (10) µέρες 

και εκλέγει το νέο πρόεδρο µεταξύ των υπολοίπων µελών του και του πρώτου αναπληρωµατικού µέλους. Το 

ίδιο γίνεται και για τις λοιπές θέσεις, του αντιπροέδρου, του γενικού γραµµατέα, του ταµία και του γενικού 

εφόρου.  

Το Δ.Σ. για καλύτερη και πληρέστερη και επιτυχία του σκοπού του, µπορεί να ορίζει ειδικούς 

εφόρους και τεχνικούς συµβούλους του αθλητικού του τµήµατος από τα µέλη του σωµατείου ή µε σύµβαση µε 

µη µέλη. Επίσης µπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να προσλαµβάνει ορκωτούς λογιστές για τη διασφάλιση, 

τον πλήρη και διαφανή οικονοµικό έλεγχο του σωµατείου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, το αθλητικό σωµατείο 

δε µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εργασίας ανεξατρήτων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε 

άλλες συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µέλη του Δ.Σ. και τις εξελεγκτικής επιτροπής, µε συγγενείς 

µέχρι και δευτέρου βαθµού µε αυτά, ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία µετάχουν τα πρόσωπα που 

προαναφέρονται. Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου που έλαβαν τη σχετικη απόφαση. Την έκπτωση αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο του 

σωµατείου µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύµατος. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών η έκπτωση ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου.  

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του σωµατείου ούτε να 

συµβάλλονται µε αντάλλαγµα, µε αµοιβή ή µε κέρδος γενικά. Η ιδιότητα των µελών του είναι τιµητική και 

άµισθη και ειδικότερα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί εντολής του Α.Κ., ουδεµία αποζηµίωση για 

δαπάνες, ηµεραργίες λόγω απασχόλησής τους στο Δ.Σ. δικαιούνται, εκτός από τα έξοδα µετακίνησής τους 

εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους για προσφορά οπιασδήποτε υπηρεσίας στο σωµατείο, όπου, στην 

περίπτωση αυτή, τους καταβάλλονται έξοδα κινήσεως, διαµονής και διατροφής.  

Κενές θέσεις µελών του Δ.Σ. που δηµιουργήθηκαν συµπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά µέλη 

και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά µέλη ή υπάρχουν και δεν δέχονται να 

αναλάβουν τις κενές θέσεις και εφόσον µε τον αριθµό των µελών της διοίκησης δεν επιτυγχάνεται απαρτία, 

συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου µπου έχει 

τουλάχιστον διετή θητεία που διαρκεί µέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση µετά την πάρδο της διετίας.  

Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί σε περίπτωση παραβάσεων να επιβάλει στα µέλη και τους αθλητές 

του, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος και των παρεποµένων, πειθαρχικές ποινές, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο δέκα (10) του παρόντος καταστατικού. Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται µε απόφαση 

του Δ.Σ. του σωµατείου, το οποίο αποφασίζει οριστικά και ανέκκλητα, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται 

από το παρόν υποχρέωση έγκρισης ή δυνατότητα προσφυγής ενώπιον της Γ.Σ. Αφού προηγουµένως κληθεί το 

µέλος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. να απολογηθεί µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τότε που έγινε γνωστό στο Δ.Σ. 

το παράπτωµα στο οποίο υπέπεσε αυτό και εξεταστούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Το µέλος έχει 

υποχρέωση να απολογηθεί εντός τριηµέρου, µπορεί όµως η προθεσµία αυτή να παραταθεί κατόπιν αιτήσεώς 



του προς το Δ.Σ. για λόγους ανωτέρας βίας. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντοµότερο χρονικό 

διάστηµα που δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο µήνες. Το µέλος που τιµωρείται µε προσωρινή διαγραφή µπορεί 

να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. που τυχόν έχει προγραµµατιστεί ή να ζητήσει εγγράφως τη 

σύγκλησή της από το Δ.Σ. το οποίο είναι υποχρεωµένο να την συγκαλέσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, 

εφόσον δεν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν παράταση της ανωτέρω προθεσµίας από 

τότε που έλαβε την προς τούτο αίτηση του µέλους. Η Γ.Σ. αφού ακούσει το Δ.Σ. και το προσφεύγον µέλος και 

εκτιµήσει το αποδεικτικό υλικό αποφαίνεται τελεσίδικα µε την πλειοψηφία που προβλέπεται καωτέρω για την 

ορίστική διαγραφή µέλους. Όπου η προβλεπόµενη ποινή είναι η οριστική διαγραφή από τα οικεία µητρώα 

µελών του σωµατείου, το ίδιο το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση από το παρόν να υποβάλει προς έγκριση στην 

αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. την απόφασή του για οριστική διαγραφή µέλους του σωµατείου. Η 

Γ.Σ. επιλαµβάνεται του θέµατος ακόµη και εκτός ηµερησίας διατάξεως και πριν από κάθε συζήτηση άλλου 

θέµατος και αποφαίνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που έχουν δικαίωµα ψήφου. Το µέλος 

που η ποινή οριστικής διαγραφής αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. δε µπορεί να ξαναγίνει µέλος.  

Τέλος, επιτρέπονται προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις προς το σωµατείο από τα µέλη του Δ.Σ. για 

την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών.  

 

Άρθρο 18 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωµατείο ενώπιον κάθε δικαστικής, πολιτικής, 

φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις . 

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου, συγκαλεί µε απόφαση του διοικητικού 

συµβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελέυσεις καθώς και τις συνεδριάσεις του διοικητικού 

συµβουλίου µε την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, όποτε κρίνεται σκόπιµο από τον πρόεδρο ή δύο 

(2) τουλάχιστον µέλη αυτού (Δ.Σ.) ή ζητηθεί από την εξελεγκτική επιτροπή. Υπογράφει τα πρακτικά, 

επιβλέπει τη διαχείριση του ταµία κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν απόφασης του 

διοικητικού συµβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει µε το γενικό γραµµατέα κάθε έγγραφο του 

σωµατείου. Προσυπογράφει µε τον ταµία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει γενικά για την 

τήρηση και εφαρµογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισµών του σωµατείου, των αποφάσεων της 

γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου, λαµβάνοντας κάθε εξασφαλιστικό µέτρο των 

συµφερόντων του σωµατείου, ακόµα δε και χωρίς απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, εάν από την 

αναβολή κινδυνεύουν τα συµφέροντά του. Το πρόεδρο απόντα ή οπωσδήποτε κωλυόµενο, αναπληρώνει ο 

αντιπρόεδρος.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βοηθάει τον πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή 

εµποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αλλά εκτελεί και ουσιαστικό έργο βοήθειας ή και αντικαθιστώντας 

το γενικό γραµµατέα ή τον ταµία όταν χρειάζεται.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο γενικός γραµµατέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής  των 

αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου, προϊσταται του γραφείου καθώς και του προσωπικού του 

σωµατείου. Ο γενικός γραµµατέας διεκπεραιώνειτην αλληλογραφία του σωµατείου, συντάσσει τα πρακτικά 

των γενικών συνελεύσεων, υπογράφει µε τον πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο, τηρεί το µητρώο των µελών 

και φυλάσσει τη σφραγίδα του σωµατείου. Το γενικό γραµµατέα, όταν απουσιάζει ή εµποδίζεται να ασκήσει 

τα καθήκοντά του, αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος.  

ΤΑΜΙΑΣ: Ο ταµίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις µε τις οποίες εισπράττει τις 



συνδροµές των µελών και τα διάφορα έσοδα του σωµατείου και ενεργεί όλες τις πληρωµές. Τις διπλότυπες 

αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο πρόεδρος, τα δε εντάλµατα πληρωµών υπογράφει επίσης ο πρόεδρος 

και γενικός γραµµατέας. Στα εντάλµατα πληρωµών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθµός απόφασης του 

διοικητικού συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταµειακής κίνησης, 

που τις υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο στο τέλος κάθε τετραµηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει 

αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα µε τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Ο ταµίας υποχρεούται να καταθέτει σε 

οποιαδήποτε τράπεζα στο όνοµα του σωµατείου τα εισπραττόµενα χρήµατα µε εξαίρεση ένα ποσό το οποίο θα 

καθορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συµβούλιο, ανάλογα µε τις προβλεπόµενες τρέχουσες ανάγκες. Ο 

ταµίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του διοικητικού συµβουλίου για έλεγχο το ταµείο του σωµατείου 

όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο ταµίας µεριµνά για την κανονική είσπραξη των συνδροµών και να τηρεί 

ενήµερο το διοικητικό συµβούλιο για τις καθυστερούµενες. Ο ταµίας µε τον πρόεδρο, κατόπιν απόφασης του 

διοικητικού συµβουλίου, έχουν το δικαίωµα να κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις ή και όλες τις καταθέσεις. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος.  

ΕΦΟΡΟΣ: Ο έφορος επιµελείται διάφορες εκδηλώσεις του σωµατείου, µεριµνά και εισηγείται στο 

Δ.Σ. για τη διοργάνωση και τη συµµετοχή του σωµατείου σε αθλητικές εκδηλώσεις σε πανελλήνιο, 

πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Είναι δε γενικά υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για κάθε αθλητική 

δραστηριότητα και τη συνεχή αύξηση του αθλητικού επιπέδου των µελών και αθλητών του. Σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύµατός του τον αντικαθιστά κάποιο µέλος του Δ.Σ. που θα ορίζεται από αυτό.  

 

Άρθρο 19 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κάθε δύο (2) έτη µετά την τακτική απολογιστική συνέλευση διενεργούνται αρχαιρεσίες για την 

ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Τις εκλογές για την αναδειξη των µελών των 

οργάνων του αθλητικού σωµατείου διενεργεί εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη γενική 

συνέλευση των µελών και αποτελείται από τρια (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. Η εφορευτική 

επιτοπή φροντίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, δηλαδή, ενδεικτικά ελέγχει και σφραγίζει 

την κάλπη, διανέµει τα ψηφοδέλτια και µετά την ψηφοφορία ενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει 

τα αποτελέσµατα. Η διαλογή των ψήφων µπορεί να γίνει και µε την παρουσία, αλλά όχι µε την ανάµειξη, 

οποιουδήποτε µέλους της γενικής συνέλυσης. Ενστάσεις υποβάλλονται µόνο εγγραφως και κατά τη διάρκεια 

της ψηφοφορίας, εκτός αν αφορούν στη διαλογή ψήφων ή την ανακύρηξη των εκλεγέντων, όποτε 

υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της κάθε µίας από τις διαδικασίες. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται µε 

ψηφοδέλτια τα οποία περιλαµβάνουν τον καταρτιζόµενο από Δ.Σ. και εγκρινόµενο από τη Γ.Σ. πίνακα 

εκλόγιµων υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και διανέµονται στους παρόντες από την εφορευτική επιτροπή. Στο 

ψηφοδέλτιο ο εκλογέας µπορεί να σηµειώσει µπροστά από τα ονόµατα µέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίµησης. 

Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα µέσα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του σωµατείου που του 

έχει δοθεί από την εφορευτική επιτροπή, σφραγίζεται από τον ίδιο και ρίχνεται στην κάλπη αφού πρώτα 

υπογράψει στον πίνακα ψηφισάντων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή ενεργεί τη 

διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν τηρεί τους πιο πάνω όρους κηρύσσεται άκυρο. Φάκελος που 

περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δε λαµβάνεται υπόψη. Μετά το τέλος της διαλογής η εφορευτική 

επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους.  

Αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους καλεί στην πρώτη συνεδρίαση το προηγούµενο Δ.Σ. για 

να παραδώσει στο νέο πρόεδρο τα κλειδία, τη σφραγίδα, το αρχείο, τα βιβλία και την περιουσία του 



σωµατείου µε πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που υπογραφεται και από τους δύο προέδρους (νέο 

και απερχόµενο). Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στο γραφείο του σωµατείου σε ιδιαίτερο χώρο µε συθύνη της 

εφορευτικής επιτροπής για διάστηµα ενός (1) µηνός εντός του οποίου δύναται να υποβληθεί ένσταση στο 

αρµόδιο δικαστήριο.  

 

Άρθρο 20 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Για την τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζει η γενική συνέλυση, µετά από πρόταση του 

διοικητικού συµβουλίου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται παρουσία τουλάχιστον των µισών (½) µελών που είναι 

ταµειακά τακτοποιηµένα και η δε απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

Κάθε τροποποίηση ισχύει από την εποµένη της εγγραφης της στα σχετικά βιβλία του πρωτοδικείου.  

 

Άρθρο 21 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Το σωµατείο διαλύεται κατά τα υπό του νόµου οριζόµενα και στις περιπτώσεις που αυτός ορίζει. Η 

διάλυση του σωµατείου µπορεί να αποφασιστεί µόνο από τη γενική συνέλευση που θα έχει συγκληθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό. Επίσης, η διάλυση του σωµατείου µπορεί να αποφασιστεί και από την πλειοψηφία των 

τριών τετάρτων (¼) των εν ζωή ιδρυτικών µελών του σωµατείου. Μετά την απόφαση της διάλυσης, η γενική 

συνέλυση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές και µετά το πέρας της εκκαθάρισης, το τυχόν ενεργητικό της 

περιουσίας του µε απόφαση της Γ.Σ. περιέρχεται σε άλλο νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

επιτελεί αθλητικούς σκοπούς.  

 

Άρθρο 22 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Το σωµατείο τηρεί τα πιο κάτω βιβλία: 

α) µητρώο µελών, αθλητών και προπονητών του σωµατείου: σε αυτό γράφονται µε αύξοντα αριθµό 

το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία γεννήσεως, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηµεροµηνία εγγραφής και 

διαγραφής αυτών, 

β) βιβλίο πρακτικών διοικητικού συµβουλίου, 

γ) βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης, 

δ) βιβλίο ταµείου (εσόδων – εξόδων): σε αυτό καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωµές. Το 

βιβλίο αυτό τηρείται µε ευθύνη του ταµία.  

ε) βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, χορηγιών και δωρεών, 

στ) πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, 

τα βιβλία, πρίν από τη χρήση τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της κείµενης φορολογικής 

νοµοθεσίας, θεωρούνται από τις τυχόν αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας. Το σωµατείο, δια του Δ.Σ. 

του, µπορεί να ορίσει κατά την απόλυτη κρίση του, την τήρηση και άλλως βιβλίων, ανάλογα µε τις ανάγκες 

του.  

 

Άρθρο 23 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διάρκεια του συνδέσµου είναι αόριστη και από την ίδρυσή του δύναται να αποτελέσει πλήρες 



µέλος Διεθνούς Συνδέσµου ή /και οποιουδήποτε Διεθνούς ή/και Εθνικού Οργανισµού  Όρθιας 

Σανιδοκωπηλασίας ή/και Κυµατολίσθισης µε Σανίδα ή/και όλων των Συναφών Αθληµάτων στον οποίο 

δύναται να υπαχθεί. 

Το Δ.Σ. µπορεί να ρυθµίζει λεπτοµερέστερα τα της εσωτερικής λειτουργία ςτου σωµατείου µε 

σωτερικό κανονισµό που θα συντάξει και θα εγκριθεί από τη Γ.Σ., χωρίς όµως να καταργήσει άρθρα του 

παρόντος.  

Όλα τα µέλη του σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το 

παρόν καταστατικό θα ρυθµίζεται από τις γενικές συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των 

κείµενων νόµων και των άρθρων του καταστατικού του Σωµατείου  Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και 

Κυµατολίσθισης µε Σανίδα και όλων των Συναφών Αθληµάτων. 

Το παρόν σωµατείο υποχρεούται να συµµορφώνεται στις διατάξεις του καταστατικού του και των 

άρθρων 78 – 106 του Α.Κ., των άρθρων του ν.75/1975 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ν.2725/1999 και 

ν.3262/2004 περί ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού αθλητισµού καθώς επίσης και στις διατάξεις των νόµων 

που αφορούν γενικώς την αθλητική νοµοθεσία. Επέµβαση ετέρου συνδέσµου ή σωµατείου στη διοίκηση ή 

στις δραστηριότητες του παρόντος ιδρυόµενου δίχως διατάξεως νόµου δε γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικώς δε 

θα απορρίπτεται εκ των οργάνων. Το παρόν δύναται να τροποποιηθεί δια δικαστικής αποφάσεως αφού 

προηγηθεί σχετική απόφαση της γενικής συνελέυσεως κατά τα ανωτέρω.  

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από εικοσιτρία (23) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο 

και στο σύνολό του και εγκρίθηκε όπως έχει από τα ιδρυτικά του µέλη και θα ισχύει από την εγγραφή του στα 

οικεία βιβλία σωµατείων του πρωτοδικείου της Αθήνας.  

 

Αθήνα 26-06-2016 

 


