ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Ναυτικός Όμιλος Καβάλας»
και σε συντομία «Ν.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση
των μελών του Ομίλου, της

4ης Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ
1. Ιδρύεται στην Καβάλα αθλητικό μη κερδοσκοπικό σωματείο υπό την
επωνυμία «Ναυτικός Όμιλός Καβάλας» και σε συντομία «Ν.Ο.Κ.», σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τα σωματεία και τους
συναφείς νόμους που θα διέπουν την λειτουργία του, μαζί με το παρόν
καταστατικό. Το σωματείο θα έχει ως έδρα του την πόλη της Καβάλας.
2. Σκοπός του Ομίλου είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη
των δυνατοτήτων των αθλητών του, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς
αγώνες, η διάδοση και εκλαΐκευση γενικά των Ναυτικών αθλημάτων, η
δημιουργία αγαθών και εγκαρδίων σχέσεων μεταξύ των μελών του, η
συστηματική καλλιέργεια και διάδοση των αθλημάτων του υγρού στοιχείου,
κυρίως μεταξύ της νεολαίας, η ηθική ή υλική υποστήριξη του ναυταθλητισμού
με την οργάνωση αγώνων, επιδείξεων, θαλάσσιων εορτών, διαλέξεων και
εκδρομών ως, η ανάδειξη της ναυτικής ιστορίας, της ναυτικής παράδοσης και
ναυτοσύνης και εν γένει η ανάπτυξη και η συμμετοχή στα πολιτιστικά και
πολιτισμικά δρώμενα της πόλεως της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής
της, καθώς και η ψυχαγωγία των μελών του.
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3. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία
του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 121/17
Ιουνίου 1999) και τη λοιπή περί σωματείων ισχύουσα νομοθεσία.
4.

Το

σωματείο

έχει

περιοριστικά

τους

παραπάνω

σκοπούς.

Απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς
τροποποίηση του παρόντος. Ιδιαίτερα, δεν επιτρέπεται η ανάμιξη του
σωματείου, στην πολιτική.
5. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο, μπορεί να
κατασκευάσει

κολυμβητήριο,

γυμναστήριο,

κωπηλατήριο

ή

άλλες

εγκαταστάσεις αναφορικά με την προετοιμασία και εκγύμναση των αθλητών
του, την φύλαξη και συντήρηση του υλικού του ομίλου (γραφείου) και την
ανάπτυξη

αγαθών και εγκαρδίων σχέσεων μεταξύ

(εντευκτήριο-κυλικείο-βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο)

που

των μελών του
υποβοηθούν

την

ανάπτυξη των αθλημάτων που καλλιεργεί. Μπορεί επίσης το Σωματείο να
διοργανώνει, μόνιμα ή ευκαιριακά, εκθέσεις ιστορικού υλικού σχετικού με τη
ναυτική ιστορία, ναυτική παράδοση, και τέχνη, μόνο του ή σε συνεργασία με
άλλα σωματεία, Ιδρύματα ή Μουσεία που επιδιώκουν τους ίδιους ή
παρεμφερείς σκοπούς
Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική η ολική εκποίηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω
εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές
ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται ή απόκτηση νέων που πληρούν τις
ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα
ανωτέρω καθίσταται κατά το άρθρο 825 του Κ. Πολ. Δ Δικαστήριο. Η αίτηση
υποβάλλεται από το Δ.Σ. του σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γενικής
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Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
παρόντων μελών του. Η αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων
καθορίζεται

κάθε

φορά

με

αιτιολογημένη

απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου ανάλογα με τις ανάγκες των Τμημάτων.
6. Το Σωματείο διατηρεί τα εξής τμήματα :
α) Κλασσικής κολύμβησης, β) Τεχνικής κολύμβησης, γ) Υδατοσφαίρισης,
δ) Κωπηλασίας, ε) Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακών διαδρομών στ) Ιστιοπλοΐας
Ανοικτής Θάλασσας, ζ) Θαλάσσιου σκι, η) Υποβρύχιων δραστηριοτήτων, θ)
Συχρονισμένης κολύμβησης και ι) Καταδύσεων. Δύναται να ιδρυθούν νέα
τμήματα και να παυθούν τα υφιστάμενα τμήματα με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ομίλου.
7. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται
σε είκοσι (20).
8. Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενων αθλητικών
ενώσεων ή αθλητικών ομοσπονδιών, μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καταρτίσει από τα μέλη
του σωματείου, επιτροπές που αποσκοπούν στη μελέτη και προαγωγή των
σκοπών του Σωματείου (οικονομική επιτροπή, εορταστικών εκδηλώσεων,
δημοσίων σχέσεων, κλπ). Όλες οι επιτροπές που τυχόν θα συσταθούν θα
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Δ.Σ. και θα ενεργούν μέσα στα όρια που αυτό
θέτει.
10) Το Σωματείο επιτρέπει τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης
τμήματος ή τμημάτων άλλου σωματείου που ανήκει στον ίδιο κλάδο και είναι
αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
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Άρθρο 2ο
ΜΕΛΗ-ΕΠΙΤΙΜΑ-ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή
άλλες παρόμοιες διακρίσεις.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του
επίτιμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε
πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή τον
αθλητισμό.
3. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το
δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή
απαιτείται

αίτηση

του

ενδιαφερομένου

στο

Διοικητικό

Συμβούλιο,

συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του
Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60)
ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου, θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος
έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα από 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 της 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.
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4. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγουμένης 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
πανελληνίους αγώνες.
5. Δεν μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου :
α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο) έτος της
ηλικίας του.
β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή
μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία,
ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή,
δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη,
εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και οικονομικής εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου
περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με
αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά
του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 Νόμου
2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
ε) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος μέλη
των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου
κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου, που
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καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. 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 έργο ομαδικού αθλήματος.
στ) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και
όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού 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 αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
ζ) αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο αθλητικό σωματείο,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού,
ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο
αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που
διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την
έγκρισή της.
η) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου, το
προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση
εργασίας του με αυτό και για ένα (1) 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 εκτέλεση του έργου
και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή
την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι
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μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής
ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν
ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους
αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή
εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του
σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης
για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους,
καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για
σωματεία

που

καλλιεργούν

το

άθλημα,

οι

αγώνες

του

οποίου

περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το
πρακτορείο.
θ) πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα πιο πάνω
κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της
έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται
από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
6. Τα μέλη του σωματείου, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την
εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις
και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, εφ’ όσον βέβαια έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
7. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
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8. Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος. Τυχόν
διάταξη του καταστατικού που περιορίζει τον αριθμό των μελών, είναι άκυρη.
9. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή ποσού είκοσι
Ευρώ (20 €) για εγγραφή και είκοσι Ευρώ (20 €) για ετήσια συνδρομή. Τα
ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
10. Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους επί
τριετία συνεπάγεται, μετά από τη σχετική ειδοποίησή του για την άμεση
τακτοποίησή της, τη διαγραφή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση αδυναμίας ενημέρωσης του υπερήμερου μέλους για την επί
τριετία οφειλή της συνδρομής του, αυτό μπορεί να διαγραφεί με απόφαση της
Γενικής

Συνέλευσης

ύστερα

από

σχετική

πρόταση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.
11. Τα μέλη υποχρεούνται : α) Να καταβάλλουν τις προς το Σωματείο
συνδρομές τους, β) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και γ) Να
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
12. Τα μέλη δικαιούνται να εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
ως αντιπρόσωποι του Σωματείου για να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
Αθλητικών Ενώσεων ή Αθλητικών Ομοσπονδιών, των οποίων το Σωματείο
είναι μέλος. Εκπρόσωπος του Σωματείου διά υπερκείμενη Αθλητική Ένωση ή
Αθλητική Ομοσπονδία, δεν δύναται να ορισθεί με διαφορετικό τρόπο.
Άρθρο 3ο
ΠΟΡΟΙ
1) Πόροι του Σωματείου είναι :
α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτατες
εισφορές των μελών.
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β) Οι κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές και λοιπές επιχορηγήσεις.
γ) Δωρεές ή κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη
από νόμιμη αιτία (αγώνες, ενοίκια κλπ).
2) Δωρεές ή διαθήκες που θίγουν την αυτονομία του Σωματείου και το
υποχρεώνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δεν γίνονται
δεκτές.
3) Τα

κεφάλαια του

Σωματείου διαθέτονται μόνο μετά από

δικαιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους σκοπούς του,
που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών.
4) Το σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των
αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας διά την
κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
5) Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6) Επιτρέπεται στο Σωματείο εφ’ όσον τηρούνται οι κανονισμοί της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή
διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής
δραστηριότητος του. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση
χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών
στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
7) Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το
αθλητικό σωματείο από μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
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Άρθρο 4ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο δέκα τριών (13).
που εκλέγεται για τρία (3) συνεχή έτη και που αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και εννέα (9) μέλη μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονται οπωσδήποτε οι Έφοροι των Τμημάτων. Έφοροι
ορίζονται για ενεργοποιημένα Τμήματα και για άλλους ειδικούς σκοπούς του
Ομίλου. Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικώς εκ των μελών
του Σωματείου. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.
2. Μετά την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών και εντός δέκα (10)
ημερών συνέρχονται οι εκλεγέντες με πρωτοβουλία και πρόσκληση του
πλειοψηφήσαντος και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία δια την
εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και των
εφόρων κάθε τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων
διενεργείται κλήρωση. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.
Γραμματέα και Ταμεία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.
Δεν εκλέγονταιέφοροι για τα μη δραστηριοποιημένα τμήματα. Στην ίδια
συνεδρίαση καλείται και το απερχόμενο Δ.Σ. διά να παραδώσει στο νέο Δ.Σ.
τις σφραγίδες, το αρχείο, τα κλειδιά και εν γένει την περιουσία του σωματείου
με υπογραφή από τους δύο προέδρους (νυν και απερχομένου) σχετικού
πρωτοκόλλου παραδόσεως-παραλαβής.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα επτά (7)
τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κρίνει η ψήφος του
Προέδρου του Δ.Σ. Οι ψηφοφορίες στο Δ.Σ. είναι φανερές και για προσωπικά
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ζητήματα-θέματα, μυστικές, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται
η ψηφοφορία μέχρι να παρθεί απόφαση. Μετά δύο ισοψηφίες το θέμα
επανέρχεται πρώτο στο επόμενο Δ.Σ.
4. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν
υπάγεται στις δικαιοδοσίες της Γεν. Συνελεύσεως. Διοικεί το Σωματείο και
διαχειρίζεται την περιουσία του, (με τους περιορισμούς που αφορούν την
ακίνητη περιουσία) βάσει του παρόντος καταστατικού.
5. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει κάθε μήνα ή όποτε
ζητηθεί εγγράφως από επτά (7) μέλη του. μέλος που απουσιάζει
αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι αυτοδικαίως
παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Εάν ο αριθμός των μελών εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω
θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως είναι λιγότερο από εννέα (9) και δεν
υφίστανται νόμιμοι αναπληρωτές, δέον να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, διά
την ανάδειξη νέας διοικήσεως η οποία διοικεί το Σωματείο μέχρι τη
συμπλήρωση

της

τριετούς

θητείας

του

Δ.Σ.

το

οποίο

αρχικώς

αντικαταστάθηκε κατά τα ως άνω.
6. Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε
λόγο καταλαμβάνονται από τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά εκλογή
τους, για τη συμπλήρωση του Δ.Σ.
7. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής (3ετής) και λήγει την τελευταία ημέρα
του Φεβρουαρίου κάθε τρίτου έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογής του.
8. Για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των
σκοπών του Σωματείου το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την εφορία των διαφόρων
αθλητικών τμημάτων του σε μέλη του Σωματείου ή και με σύμβαση σε μη
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μέλη. Επίσης μπορεί να προσλάβει έμμισθους υπαλλήλους για διενέργεια
διαφόρων εργασιών.
9. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει με αιτιολογημένη πράξη του τις
παρακάτω ποινές σε περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος καταστατικού ή
των κανονισμών των διαφόρων αθλημάτων :
α) Στα μέλη του Σωματείου :
i. Της εγγραφής παρατηρήσεως.
ii. Της εγγραφής αυστηρής επιπλήξεως.
iii. Της απαγορεύσεως εισόδου σε αθλητικούς και λοιπούς χώρους του
σωματείου.
iv. Της οριστικής διαγραφής (Η ποινή αυτή υπόκειται στην έγκριση της
Γ.Σ., πλην της περιπτώσεως του άρθρου 2 αρ 10 εδαφ α, του παρόντος).
β) Στους αθλητές : Όλες τις παραπάνω πλην της τελευταίας (αριθμ. iv).
Αντί αυτής στους αθλητές μπορεί να επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από
τις αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες του Σωματείου μέχρι ενός (1) έτους.
Κανείς από τους παραπάνω δεν τιμωρείται αν δεν απολογηθεί
προηγουμένως, ύστερα από νόμιμη κλήτευση, μη προσέλευση του αθλητού, ή
μέλους σε απολογία, δίδει την δυνατότητα εις το Δ.Σ. επιβολής της ποινής
κατά τα ανωτέρω, εξαιρουμένης και εν προκειμένω της περιπτώσεως
διαγραφής μέλους κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 αρ 10 εδαφ α, του
παρόντος)
10. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης
κατοικίας τους, για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο,
επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
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11. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει
συμβάσεις

εργασίας

ανεξαρτήτων

υπηρεσιών,

έργου,

προμηθειών

ή

οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ,
με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά
πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση
της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν
τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου
Δικαστηρίου.
Άρθρο 5ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1. Ο Πρόεδρος, που θεωρείται πρώτος μεταξύ ίσων, εκπροσωπεί το
Σωματείο σε όλες τις δραστηριότητες και σχέσεις του και ενώπιον των
δικαστικών και διοικητικών αρχών, είναι δε υποχρεωμένος να γνωστοποιεί
στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειές του. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. συγκαλεί τις
τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Υπογράφει τα πρακτικά, τα γραμμάτια εισπράξεως και τα εντάλματα
πληρωμής, επιβλέπει την διαχείριση του Ταμείου οπότε αυτό κρίνεται
αναγκαίο και με απόφαση του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει
με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο και γενικά φροντίζει για την προαγωγή
και ανάπτυξη του Σωματείου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει αντικαθιστά στα
καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτόν ο πρεσβύτερος (κατά την
ηλικία) από τους συμβούλους.
2. Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου,
συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε
εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα
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και τα νόμιμα βιβλία του συλλόγου. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει
αντικαθιστά ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
3. Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τι διπλότυπες αποδείξεις με τις
οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του
Σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές και συνυπογράφει τις διπλότυπες
αποδείξεις (γραμμάτια) εισπράξεως με τον Πρόεδρο, τα δε εντάλματα
πληρωμής με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Στα εντάλματα πληρωμής πρέπει πάντοτε να αναγράφεται ο αριθμός
της αποφάσεως του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει
καταστάσεις της ταμειακής κινήσεως και τις υποβάλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο.
Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα, καθώς και τα
σχετικά δικαιολογητικά (αποδείξεις κλπ). Ο ταμίας είναι υποχρεωμένος να
καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα τα χρήματα του Σωματείου εκτός ενός
ποσού το οποίο καθορίζεται πάντοτε από το Δ.Σ. ανάλογα από τις
υφιστάμενες καταθέσεις γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. από τον Ταμία και τον
Πρόεδρο.
Ακόμη ο ταμίας οφείλει να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. το Ταμείο του
Σωματείου για έλεγχο, όποτε κριθεί αναγκαίο. Ο ταμίας μεριμνά για την
κανονική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Δ.Σ. για τυχόν
καθυστερήσεις.
4. Έφοροι και Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και
εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σ’ αυτούς.
Ειδικότερα οι έφοροι των αθλητικών τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την
εύρυθμη λειτουργία τους, παρακολουθούν αυτοπροσώπως τις αθλητικέ
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δραστηριότητες και ενημερώνουν τακτικά το Δ.Σ. για τα προβλήματα που
ανακύπτουν.
5. Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία :
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων-Εξόδων
ε) Περιουσιακών Στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερψομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα

βιβλία,

πριν

από

τη

χρήση

τους,

θεωρούνται

από

τον

Αντιπεριφερειάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
6. Το σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος
προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισης του. Το
οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ο
προϋπολογισμός του σωματείου καταρτίζεται έως την 30 η Νοεμβρίου του
προηγούμενου έτους αυτού που αφορά.
7. Το σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό
απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο απολογισμός
αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού της παρ. 6 του
παρόντος άρθρου. Ο ειδικός απολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο στην
αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που οφείλει να τον
διενεργεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Με τον ειδικό αυτό απολογισμό,
συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 6 του παρόντος
άρθρου.
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Εάν η συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, προς το
Σωματείο είναι μικρότερη από τρεις χιλιάδες Ευρώ (3.000 €) , το Δ.Σ. δύναται
αντί του απολογισμού, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
το ποσό της επιχορηγήσεως διατέθηκε διά τους αθλητικούς σκοπούς για τους
οποίους επιχορηγήθηκε.
Άρθρο 6ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου και
συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά κάθε έτος, το πρώτο εικοσαήμερο

του

Φεβρουαρίου με κύριο θέμα τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του
έτους που παρήλθε, δηλαδή της διαχείρισης από 1 Ιανουαρίου έως 31
Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται αυτού της Γενικής Συνέλευσης, έκτακτα
δε όποτε αποφασίσει το Δ.Σ. ή το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
με έγγραφη αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες
από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
2. Εάν δεν υπάρξει απαρτία καλείται εκ νέου μέσα σε οκτώ (8) το πολύ
ημέρες από τη χρονολογία της Συνελεύσεως που αναβλήθηκε. Αυτή βρίσκεται
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων
μελών. Και για τις δύο περιπτώσεις πρέπει να δημοσιευτεί τουλάχιστον σε
δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση
στα γραφεία του Σωματείου, στους χώρους αθλήσεως (κολυμβητήριο) και στο
αναψυκτήριο του Σωματείου. Ειδικά διά την ανά τριετία γενόμενη Τακτική
Συνέλευση με θέμα τις εκλογές διά την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
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Συμβουλίου, πέραν των ανωτέρω θα αποστέλλεται και διά ταχυδρομείου
επιστολή-πρόσκληση προς τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει την
ημερομηνία, την ώρα και τον χώρο συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της
ημερήσιας διατάξεως, κοινοποιείται έξι (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
ορισμένη για τη Συνέλευση ημέρα.
5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται πάντοτε κατ’
απόλυτη πλειοψηφία εκτός των περιπτώσεων των αναφερομένων στην παρ.
7 του παρόντος άρθρου. Απόφαση επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη είναι άκυρη.
6. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του
Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Κάθε έτος εγκρίνει τα
οικονομικά πεπραγμένα της διοικήσεως και κάθε τρία (3) έτη εκλέγει το εκ
δέκα τριών μελών Διοικητικό Συμβούλιο. και τα αναπληρωματικά μέλη. Στην
ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται εξελεγκτική επιτροπή από τρία (3) τακτικά
μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Η επιτροπή αυτή δικαιούται οποτεδήποτε
να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου, είναι
δε υποχρεωμένη να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση περί του
ελέγχου της διαχειρίσεως των πόρων του Σωματείου από το Δ.Σ. Η θητεία της
είναι όσο και του Δ.Σ.
7. Οι εκλογές διά την ανάδειξη του 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου
πραγματοποιούνται

διά

ενιαίου

ψηφοδελτίου

χρώματος

λευκού

που

αναγράφονται με μαύρα γράμματα : ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1945-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. (αναγράφονται οι υποψήφιοι με
αλφαβητική

σειρά)-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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(αναγράφονται οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά). Η εκτύπωση λαμβάνει
χώρα με ευθύνη και υποχρέωση του απερχόμενου Δ.Σ.
Έκαστο μέλος του Σωματείου, οικονομικά τακτοποιημένο, θέτει στο
ψηφοδέλτιο από ένα (1) έως δέκα τρεις

(13) σταυρούς προτιμήσεως. Το

δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται αποκλειστικώς αυτοπροσώπως. Εντός του
πρώτου εικοσαημέρου του μηνός Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους της θητείας
του, το Δ.Σ. ορίζει την ακριβή ημερομηνία που θα συγκληθεί εντός του
πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου η Τακτική Συνέλευση με
θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής καλώντας τα μέλη του Σωματείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν καταστατικό. Το Δ.Σ. ορίζει με την προηγούμενη του απόφαση και το
χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων [τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες με
δυνατότητα αυτόματου παρατάσεως για πέντε (5) ημέρες εάν εντός της
αρχικής προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων δεν υποβληθούν τουλάχιστον
δέκα τρεις

(13) υποψηφιότητες] καθώς και το ύψος του παραβόλου

υποβολής υποψηφιότητας.
8. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος
καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. Κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα των ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η πλειοψηφία των ¾
των παρόντων.
9. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του
Σωματείου, ως επίτιμα μέλη, κατά τα εις το παρόν καταστατικό οριζόμενα.
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Άρθρο 7ο
1.Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα που αναγράφει κυκλικά τις λέξεις
: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1945 ενώ στο κέντρο υπάρχει εικόνα του
Ποσειδώνος με την τρίαινα.
2. Το Σωματείο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των
άρθρων 106 του Αστικού Κώδικα καθώς επίσης και προς κάθε διάταξη που
αφορά τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή.
3. Όλα τα μέλη του Σωματίου έχουν ίσα δικαιώματα, με την επιφύλαξη
της διάταξης του άρθρου 2 αρ 6 του παρόντος.

Ιδιαίτερα δικαιώματα

απονέμονται ή αφαιρούνται με συναίνεση όλων των μελών, ποτέ όμως
δικαίωμα αυξημένης ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις.
4. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή
τους ισχύοντες περί Αθλητικών Σωματείων νόμους, θα ρυθμίζεται από τη
Γενική Συνέλευση.
5. Το Δ.Σ. μπορεί

να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την

εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών τμημάτων του. αυτοί οι εσωτερικοί
κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορούν
να τροποποιήσουν διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
6. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, όλα τα περιουσιακά
στοιχεία,

μετά

από εκκαθάριση,

περιέρχεται

στη

Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
Άρθρο 8ο
Το

παρόν

καταστατικό

που

περιλαμβάνει

εννέα

(9)

άρθρα,

τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε στην παρούσα μορφή και εγκρίθηκε κατ’
άρθρο και στο σύνολό του κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ν. Ο.
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Καβάλας που έγινε στην Καβάλα, την 4η Ιανουαρίου 2016 2015 και ώρα
20.00 στην αίθουσα του

Γραφείων – Εντευκτηρίου του ΝΟ Καβάλας στο

Δυτικό (Υπήνεμο) μόλο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας.
Άρθρο 9ο
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την επομένη της κατά νόμο
δημοσίευσής του. Οι πρώτες εκλογές με το ισχύον νέο τροποποιημένο
Καταστατικό για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου
θα 9διεξαχθούν το πρώτο εικοσαήμερο του Φεβρουαρίου του 2016.

ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΝΟΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τ.Υ.

Τ.Υ

Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στα
Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου της 4ης Ιανουαρίου 2016.
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας
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