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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός το σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη 

των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών στο 

θαλάσσιο άθλημα της ιστιοπλοίας , η εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και η 

άθληση των μελών του σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, η 

διενέργεια και η συμμετοχή των μελών σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, η 

πραγματοποίηση θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, ασκήσεων και 

σεμιναρίων για τη διάδοση του αθλήματος της ιστιοπλοίας στα μέλη, και 

η εμπέδωση της αγάπης για τη θάλασσα και την ιστιοπλοία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 ΜΕΛΗ 

α)Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι ενήλικα πρόσωπα που έχουν τα 

νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία τα οποία έχουν συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας τους, αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου 

και δεν κωλύονται  κατά τις κείμενες διατάξεις περί αθλητικών 

σωματείων (άρθρο 3 του ν. 2725/1999). 

β) Για την εγγραφή οποιουδήποτε ως μέλους του Συλλόγου απαιτείται η 

υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης στο διοικητικό συμβούλιο, 

συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και η 

πληρωμή του τέλους εγγραφής  που θα ορίζεται και θα αυξομειώνεται  με 

αποφάσεις του Δ.Σ. 



γ) Κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ,  τα μέλη του συλλόγου ή τρίτοι 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επιτροπές αγώνων και ενστάσεων, στις 

προπονήσεις των μελών μας ή σε άλλες επιτροπές και υπηρεσίες που 

διοργανώνει ο σύλλογος με ή χωρίς κάλυψη των οδοιπορικών  εξόδων 

(μετακίνηση, διαμονή, διατροφή).  

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί της αιτήσεως εγγραφής 

κάθε μέλους και έχει το δικαίωμα να κάνει δεκτή ή να απορρίψει την 

σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  εξήντα (60) ημερών. 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εξήντα ημερών χωρίς να 

αποφανθεί το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως 

παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος  του σωματείου 

την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. 

Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην 

εγκρίνει  το αίτημα εγγραφής  ενδιαφερομένου ως μέλους του 

σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης 

διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει 

αγωγή στο αρμόδιο  Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία 

είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την 

καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. 

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου 

περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι 

έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή 

παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά  πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη  νίκη  σε 

μεσογειακούς  και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε 

πανελλήνιους αγώνες. 



  

 (Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως το υποψήφιο μέλος έχει 

δικαίωμα  να ασκήσει  προσφυγή  με αυτοπρόσωπη παρουσία του στην 

πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκροτηθεί μετά τη γνωστοποίηση 

σ’αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο του γεγονότος της απόρριψης της 

αιτήσεώς του. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. αποφαίνεται οριστικά για την 

αποδοχή ή μη της αιτήσεως εγγραφής του υποψηφίου μέλους.) 

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός έτους 

από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να 

εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. 

Η προσωρινή ή οριστική διαγραφή μέλους επιτρέπεται αν υπάρχει 

σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική συνέλευση. Μέχρι τη 

συνεδρίαση της ΓΣ, το ΔΣ δύναται να αποφασίσει για την μερική ή ολική 

αναστολή των καταστατικών δικαιωμάτων μέλους, το οποίο έχει 

παραπεμφθεί στην ΓΣ με το ερώτημα της προσωρινής ή οριστικής 

διαγραφής του.  

Το μέλος που έχει διαγραφεί ή έχουν ανασταλεί τα καταστατικά του 

δικαιώματα, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον πρόεδρο των 

πρωτοδικών μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, 

αν η αποβολή ή η αναστολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του 

καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι  για την αποβολή του. 

Τα μέλη δύνανται να ζητήσουν από το ΔΣ την διαγραφή τους από 

σύλλογο, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.   

 Δεν μπορεί να εγγραφή ως μέλος του συλλόγου ή να είναι μέλος 

των οργάνων διοίκησης του συλλόγου  ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε 

μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή 



έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του 

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

ηλικίας του. β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα 

με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί 

απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση 

κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό 

πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την 

τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους 

είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα που 

προβλέπονται και τιμορούνται από τον ν.2725/1999 και ιδίως για 

αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του ιδίου 

νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, 

κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, 

φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, 

παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί 

μεσαζόντων. γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει 

τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών 

δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999 του παρόντος νόμου 

και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

 

 

 Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του συλλόγου το προσωπικό του, 

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

και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι 

συνάπτουν σύμβαση με το σύλλογο για παροχή υπηρεσιών ή για 



εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε 

ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, 

με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, 

αντίστοιχα.  

 

 

 Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα 

του παρόντος άρθρου και όσων άλλων προβλέπονται από το τον 

ν2725/1999 χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική 

πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα 

εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική 

Συνέλευση, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις του Ελληνικού Δημοσίου, 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Πολιτισμού, 

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Ε.Ο.Τ., της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου 

Αιγαίου, των Δήμων και Κοινοτήτων της Δωδεκανήσου, του Οργανισμού 

Προώθησης του Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ), του Δημοτικού 

Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Ν.Α.),  της 

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, της Επιτροπής Ανοικτής 



Θάλασσας, του ΟΠΑΠ,  της Ευρωπαϊκής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, 

άλλων Ιστιοπλοϊκών Συλλόγων της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιουδήποτε άλλου δημόσιου οργανισμού, 

ιδρύματος ή άλλου φορέα  που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων νομικών ή φυσικών 

προσώπων και γενικά τρίτων, έσοδα από εκδηλώσεις, εράνους ή 

λαχειαγορές, έσοδα από χορηγούς και διαφημίσεις και έσοδα με 

οποιαδήποτε μορφή είτε από συνεργαζόμενη σχολή ιστιοπλοίας ανοικτής 

θάλασσας είτε  από οποιαδήποτε σχολή ιστιοπλοίας που θα ιδρύσει ο 

σύλλογος, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 

του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999. 

 

 Ο Σύλλογος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του 

αθλήματος  της ιστιοπλοίας έχει το δικαίωμα με απόφαση του Δ.Σ. να 

ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των 

λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος έχει τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992). (Άρθρο 7 

παρ. 2 εδ. 1 ν. 2725/1999).  Όλα τα έσοδα ανεξάρτητα από την  πηγή και 

το φορέα  προέλευσής τους περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του 

Συλλόγου. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι εννεαμελές. Τα μέλη του 

Δ.Σ.  προέρχονται από τα μέλη του συλλόγου. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη 



Γενική Συνέλευση  για δύο χρόνια. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε 

σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον 

ταμία του Συλλόγο. Η εκλογή τους γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία, από 

το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίαση του 

ΔΣ, που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. 

 Επίσης σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων 

υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με την ίδια ως άνω 

διαδικασία από το Διοικητικό συμβούλιο.  Αν η θέση του προέδρου 

κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας 

οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται και πάλι με τη 

διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, αφού προηγουμένως η κενή 

θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών 

προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το 

διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για 

την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό 

διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την 

ανάδειξη των μελών και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών 

οργάνων του αθλητικού σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

καταστατικού του. 

Στην ίδια συνεδρίαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των 

υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Στην ίδια πρώτη συνεδρίαση το ΔΣ ορίζει τον 

εκπρόσωπο του συλλόγου και τον αναπληρωτή του, στη Γενική 

Συνέλευση της Ε.Ι.Ο, οι οποίοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά τακτικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου με δικαίωμα να 

εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν μόνο τον ΑΣΙΑΘΡ. Τα 

αξιώματα και οι αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

είναι : Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Γραμματέας, έφορος μελών, 



έφορος αγώνων, έφορος υλικού και εγκαταστάσεων, έφορος εκπαίδευσης 

και έφορος εκδηλώσεων.  

      Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από το Δ.Σ. 

αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους. 

        Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις 

εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε 

άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ.. με τις 

συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά 

πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η 

παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του 

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

του αρμόδιου δικαστηρίου. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση  αναφέρονται 

τα θέματα  που θα συζητηθούν. Τρία  μέλη του Δ.Σ.  μπορούν να 

ζητήσουν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτησή τους 

στον Πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική, μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην  προθεσμία 

αυτή, μπορούν να το καλέσουν  ο αντιπρόεδρος  ή οι σύμβουλοι  που 

ζήτησαν τη σύγκληση.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται 

πέντε τουλάχιστον σύμβουλοι.  Οι αποφάσεις  παίρνονται  με την 

απόλυτη  πλειοψηφία  των μελών που μετέχουν.  Σε  περίπτωση 

ισοψηφίας   υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος που απουσιάζει  



αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο και 

αντικαθίσταται με απόφαση του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το 

Δ.Σ  συμπληρώνεται με το πρώτο  επιλαχόν μέλος του Συλλόγου που 

έλαβε μέρος στις τελευταίες αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση του Δ.Σ. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία σύμφωνα με 

το άρθρο 6 του ν. 2725/1999, τα οποία πριν από τη χρήση τους, 

θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη Νομάρχη ή από άλλο 

εξουσιοδοτημένο όργανο, 

α) Μητρώου Μελών. 

β)Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων  

γ) Πρακτικών  Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

δ) Εσόδων-Εξόδων. 

ε) Περιουσιακών Στοιχείων. 

στ) Πρωτοκόλλου  εισερχομένων και εξερχομένων  εγγράφων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με τον 

Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δύο χρόνια, σε ενιαίο ή 

ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.   Ο πρώτος  σε ψήφους είναι και πρόεδρός της. 

Η ελεγκτική επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου 

και υποβάλλει έκθεση  προς την Γενική Συνέλευση  με τις παρατηρήσεις 

της, μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

 

 



 

 

 

 

Άρθρο 18  

 

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται  

σ’αυτήν  το 1/3 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά, δηλαδή, να 

έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές τους προς τον σύλλογο, 

τουλάχιστον για τα δύο προηγούμενα έτη. Στην επαναληπτική συνέλευση 

υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Η επαναληπτική 

συνέλευση μπορεί να οριστεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο που έχει 

προγραμματιστεί η Γενική Συνέλευση μετά παρέλευση δύο τουλάχιστον 

ωρών από την αρχικώς ορισθείσα συνέλευση.  Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που 

παραβρίσκονται , εκτός αν ορίζει  διαφορετικά  ο νόμος ή το 

καταστατικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο 

της συνελεύσεως και γραμματέα, και στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία 

μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και 

ψηφοφορία. 

 

 Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση 

της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου 

καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου 

πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων 

του συλλόγου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που 

υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού 



Συμβουλίου. Επίσης η δημοσίευση του καταλόγου αυτού, γίνεται και με 

την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον ιστότοπο του συλλόγου. Κάθε 

μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις 

κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το 

διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής 

συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν 

δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο 

τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που 

περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της 

διεξαγωγής της. 

 

 

Άρθρο 19 

 

 

 Όταν η Γενική συνέλευση έχει ως θέμα τη διενέργεια 

αρχαιρεσιών, αυτές μπορούν να διεξάγονται, κατόπιν απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και με τη χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, 

πληροφορίας και επικοινωνίας, με σκοπό  την απομακρυσμένη 

συμμετοχή των μελών στις ΓΣ. Πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες,  

εκλέγονται δύο μέλη του συλλόγου, τα οποία μαζί με έναν δικηγόρο, ο 

οποίος θα προεδρεύει, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, θα απαρτίζουν την 

τριμελή εφορευτική επιτροπή, που αναλαμβάνει το έργο αυτό.  Ο 

πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται 

από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, κατόπιν αιτήσεως του συλλόγου.  



 Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων 

προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους 

τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του 

ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα 

των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με 

αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο 

εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους 

σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως 

του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό 

τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να 

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

συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του 

προέδρου, ήτοι δικαιούται να σταυροδοτήσει μέχρι έξι (6) υποψήφιους 

σύμβουλους. Οι ψηφοφόροι ρίχνουν τα ψηφοδέλτια σε κάλπη μέσα σε 

φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική 

επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το 

αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει  τους 

επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες. 

  Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που 

συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη 

ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου 

συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς 

προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, 

εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους 

σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον 

της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο 



πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των 

προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν 

κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα 

προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 

ακέραιη μονάδα. 

  

ΑΡΘΡΟ 21 

 Αν ο σύλλογος διαλυθεί, η γενική συνέλευση, με την ίδια 

απόφαση, καθορίζει και την τύχη της κινητής περιουσίας του. Αν δεν 

παρθεί σχετική απόφαση, η κινητή περιουσία του συλλόγου περιέρχεται 

στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.  

 

 Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και 

αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου  

απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν 

καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του 

συλλόγου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για 

την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η 

αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω 

καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του συλλόγου, 

ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με 

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

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του συλλόγου ή αθλητή του σε 

αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι 

εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες 



διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. Ο σύλλογος υποχρεούται πριν από την 

συμμετοχή του σε αγώνες ή πριν από την διοργάνωση αγώνων να 

λαμβάνει τη σχετική έγκριση από την Ε.Ι.Ο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται και διέπεται 

από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις 

οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι 

ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών, καθορίζεται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το Σωματείο υποχρεούται να 

συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα, 

καθώς και σε κάθε διάταξη των σχετικών αθλητικών νόμων. 

 


