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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ  ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Σ.Ι.Α.Θ.Ρ.» 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ 

 

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία « ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ 

(Α.Σ.Ι.Α.Θ.Ρ.)», και στα αγγλικά «OFFSHORE YACHTING CLUB 

OF RHODES (O.Y.C.R.)», με έδρα τη Ρόδο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός το σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη 

των 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. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΕΣΑ 

Κύρια μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι τα παρακάτω: 

α) Η διενέργεια ιστιοπλοϊκών και ναυτικών αγώνων, επιδείξεων, 

μαθημάτων, διαλέξεων, θαλάσσιων εκδρομών και εορτών και η 

συμμετοχή των μελών του σ’αυτές ή σε αντίστοιχες οργανώσεις  άλλων 

ναυταθλητικών φορέων.  

β) Η κτήση  κατά κυριότητα, η μίσθωση και η απόκτηση με οποιαδήποτε 

άλλη σύμβαση ιστιοπλοϊκών σκαφών, όπως επίσης εκπαιδευτικών λέμβων  

και πλοιαρίων. 

γ) Η δημιουργία σχολής ιστιοπλοίας ανοικτής θάλασσας και λοιπών 

ναυταθλητικών αθλημάτων. 

δ) Η συνεργασία με άλλα αθλητικά σωματεία ή με αθλητικά τμήματα 

άλλων  σωματείων της νήσου Ρόδου, όπως επίσης της λοιπής Ελλάδας, 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα όλων των 

κρατών, και  η συνεργασία με άλλες σχολές ιστιοπλοίας, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί στους κατοίκους της Ρόδου και 

γενικότερα της Δωδεκανήσου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, η αγάπη 

για τη θάλασσα, τα ναυτικά αθλήματα και ειδικότερα για το άθλημα της 

ιστιοπλοίας. 

ε) Ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων του συλλόγου με την ίδια 

επωνυμία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με ναυταθλητικά τμήματα που 

θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. 

στ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αθλητικές αρχές και 

υπηρεσίες, όπως επίσης και με τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες, και 

με κάθε άλλο νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

ζ) Η σύναψη συμβάσεων χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας εφόσον 
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τηρούνται  οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και με τις 

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

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Απαγορεύεται όμως στην περίπτωση 

αυτή η χρήση της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών  

διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική 

εκμετάλλευση  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

Ο Σύλλογος έχει σήμα, που τίθεται σε όλα τα έγγραφα, στις 

εγκαταστάσεις και τα σκάφη του. Επίσης ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που 

κυκλικά φέρει τα αρχικά «Α.Σ.Ι.Α.Θ. ΡΟΔΟΥ» και στα αγγλικά  

«O.Y.C. οf Rhodes»,  ενώ στο κέντρο απεικονίζεται ένα ιστιοπλοϊκό 

σκάφος  ανοικτής θαλάσσης και αναγράφεται το έτος ιδρύσεως του 

συλλόγου «1989». 

 

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 
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του τέλους εγγραφής  που θα ορίζεται και θα αυξομειώνεται  με αποφάσεις 

του Δ.Σ. 

γ) Τα μέλη του συλλόγου ή τρίτοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 

επιτροπές αγώνων και ενστάσεων ή σε άλλες επιτροπές και υπηρεσίες που 

διοργανώνει ο σύλλογος με ή χωρίς κάλυψη των οδοιπορικών  εξόδων 

(μετακίνηση, διαμονή, διατροφή) σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.   

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. 
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 (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. 

Αποβολή μέλους επιτρέπεται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος  και το 

αποφασίσει η γενική συνέλευση. 

Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον 

πρόεδρο των πρωτοδικών μέσα σε δύο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε 

η απόφαση, αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του 

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

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά 

τους στο σύλλογο ή στο άθλημα της ιστιοπλοίας. Τα επίτιμα μέλη του 

συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης δεν θα έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 
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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 έσοδα με οποιαδήποτε μορφή είτε από συνεργαζόμενη 

σχολή ιστιοπλοίας ανοικτής θάλασσας είτε  από οποιαδήποτε σχολή 

ιστιοπλοίας που θα ιδρύσει ο σύλλογος. 

 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 



 7

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 8 

Στη Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου  υποβάλλει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επομένης 

διαχειριστικής περιόδου, καθώς και απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι εννεαμελές. Τα μέλη του 

Δ.Σ.  προέρχονται από μέλη το 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 Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα 

και τον ταμία του Συλλόγου. Στην ίδια συνεδρίαση καθορίζονται οι 

αρμοδιότητες των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.  Αν κάποιοι αποχωρήσουν 

για οποιονδήποτε λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες 

κατά σειρά επιτυχίας τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και 

εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για 

οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική 

Συνέλευση των μελών. Αποφασίζει επί των αιτήσεων εγγραφής νέων 

μελών, όπως επίσης και επί του ύψους του τέλους εγγραφής και της 

μηνιαίας συνδρομής. Επίσης το Δ.Σ αποφασίζει για τη δημιουργία 
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διαφόρων τμημάτων τα οποία θα ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα 

που θα αφορούν τους σκοπούς του Συλλόγου και τα οποία θα 

απαρτίζονται από απεριόριστο αριθμό μελών που θα έχουν την πρόθεση 

και τη δυνατότητα  να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο για την 

ευόδωση  των σκοπών αυτών. Σε κάθε ένα από τα τμήματα αυτά θα 

προίσταται ένα άτομο (έφορος) που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. η 

οποία θα εκδίδεται  ταυτόχρονα με την απόφαση δημιουργίας του 

τμήματος. 

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων  

υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με 

οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους τους, τα τέκνα, 

τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα  στα οποία 

μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής 

συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν  τη σχετική 

απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται  με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. 

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό 

σωματείο από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την αντιμετώπιση  

επειγουσών αναγκών. 

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

Δ.Σ , όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης  κατοικίας τους για 

προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ή δραστηριότητας στο σύλλογο, 

επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

 

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. 
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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: 

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 12 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις 

του, ενώπιον όλων των αρχών και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού 

προσώπου. Καλεί το Δ.Σ σε συνεδρίαση, διευθύνει τις  συζητήσεις του, 

υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά 
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εντάλματα πληρωμής.  Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του Συλλόγου, 

συντονίζει  τις ενέργειες και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του.  

Εχει δικαίωμα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του 

συλλόγου σε οποιαδήποτε τράπεζα υπογράφοντας τα σχετικά έντυπα από 

κοινού με τον ταμία του συλλόγου περαιτέρω δε δικαιούται να προβαίνει 

στην είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από το Δημόσιο , την 

τράπεζα της Ελλάδος, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ , 

το Δήμο Ρόδου , το ΔΟΝΑ,  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από 

οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα και από οποιοδήποτε άλλο 

νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμό όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος ή από οποιοδήποτε φυσικό 

πρόσωπο υπογράφοντας πάντα τα σχετικά έντυπα και κάθε άλλο έγγραφο 

ή απόδειξη είσπραξης ή απόδειξη ανάληψης χρημάτων που απαιτείται από 

το νόμο από κοινού με τον ταμία.   

Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται , τον αναπληρώνει ο 

αντιπρόεδρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα 

μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του Συλλόγου. 

Επίσης, φυλάει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου. 

Προσυπογράφει  τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται, τον αναπληρώνει ο νεώτερος σύμβουλος. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων και των 

εισφορών του Συλλόγου, με βάση αποδείξεις. Διενεργεί  τις πληρωμές, 

φυλάει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό 
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της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει 

τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει  σε τράπεζα στο όνομα του 

Συλλόγου, τις εισπράξεις των εσόδων. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια 

του περισσότερα από 500 ευρώ από τα χρήματα του Συλλόγου για την 

κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να 

αυξομειώνεται με αποφάσεις του Δ.Σ.  

Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου κάθε απόδειξη ή 

γραμμάτιο είσπραξης και εισπράττει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ 2 του παρόντος.  

Οταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Η ελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό 

Συμβούλιο, κάθε δύο χρόνια.  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. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή 

αποφασίζει για κάθε θέμα  που δεν αποφασίζεται  από το Δ.Σ. Η γενική 

συνέλευση έχει αποκλειστική  αρμοδιότητα για τα εξής θέματα: 

α) Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού. 

β) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

γ)  Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου  και της ελεγκτικής επιτροπής    

δ) Επανεξέταση  περίπτωσης άρνησης  εγγραφής ή διαγραφής  μέλους 

από το Δ.Σ. 
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ε) Τροποποίηση  του καταστατικού, και 

 στ) Διάλυση του Συλλόγου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα 

όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/4 των μελών που είναι 

εντάξει οικονομικά, με αίτηση στην οποίαν αναφέρουν και τα θέματα που 

θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και 

τον γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποίαν  

αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας 

διατάξεως, καθώς επίσης η μνεία ότι αν δεν γίνει απαρτία η συνέλευση θα 

πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση 

τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου του Συλλόγου 

μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης και 

δημοσιεύεται  σε μία τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στη Ρόδο πέντε 

τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται  σ’αυτήν  

το 1/3 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. 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 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Όταν η Γενική Συνέλευση έχει ως θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν 

αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, που 

αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται  μέχρι την 

έναρξη  της ψηφοφορίας  με αίτηση  προς το Δ.Σ. Όλα τα ονόματα των 

υποψηφίων μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο  χωριστά για το Δ.Σ. και 

χωριστά για την Ε.Ε. Τα ψηφοδέλτια  ρίχνονται στην 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. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται  σ’αυτή 

και με απαρτία του ½ των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Με την 

ίδια απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του 

Συλλόγου. 

ΑΡΘΡΟ 21 

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

καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του. Αν δεν παρθεί σχετική 

απόφαση, η περιουσία του συλλόγου περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

Το καταστατικό αυτό που στην αρχική του μορφή  αποτελείτο από  23 

άρθρα συντάχθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην αρχική του μορφή 

από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, στην ιδρυτική συνέλευση της 14 

Ιουλίου 1989 που επικυρώθηκε με την 66/2684/66ΕΠ/1989 απόφαση του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ακολούθως δε τροποποιήθηκε: α) με 

την από 7-4-1993 ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίθηκε με την 

66ΕΠ/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου , β) με την 

από 27-2-2000 ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίθηκε με την 

100/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και γ) με την 

από 10-2-2000 απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίθηκε με την ___/2002 

απόφαση του Μονομελούς και αποτελείται πλέον από είκοσι δύο (22) 

άρθρα. 

                            

                                                                    Ρόδος 10-2-2002 

 

   Ακριβές αντίγραφο 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΣ                                 
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