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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών 
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  Αριθμός απόφασης    5589  της 16/12/2008 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

             “E.N.O.A.”  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ  
 
 
Άρθρο 1.                    ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 
1.1.  Ιδρύεται ερασιτεχνικό Αθλητικό  Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  με την 
επωνυμία:  

              “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ”  με το διακριτικό τίτλο  
“Ε.Ν.Ο.Α.”, με έδρα τη χερσόνησο Αγίου Κοσμά,  Δήμου Αλίμου, Νομαρχίας Αθηνών, 
Νομού Αττικής.    
 
1.2.   Για τις σχέσεις του Ομίλου  με την Αλλοδαπή, χρησιμοποιείται η επωνυμία:         
        “E.N.O.A. -  HELLENIC NAUTICAL CLUB OF GREEKS FROM EGYPT” 
 
1.3.   Ο Όμιλος έχει  κυκλική  σφραγίδα, που  στην Περιφέρεια της  αναφέρεται η  επωνυμία:  
         “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ”, στο δε εσωτερικό του 
κύκλου υπάρχει η Σημαία (Σήμα) του Ομίλου, με το διακριτικό τίτλο “Ε.Ν.Ο.Α.” 
 
 
 
Άρθρο 2.                                         ΣΚΟΠΟΣ 
 
2.1.  Σκοπός του Ομίλου είναι η συνέχιση στην Ελλάδα της   δράσης των Ελληνικών 
Ναυτικών Ομίλων Αλεξανδρείας (έτος ίδρυσης 1909),  Καϊρου (1927) και Πορτ-Σαϊντ (1930), 
για την καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη της Κωπηλασίας, της Κολύμβησης, της 
Ιστιοπλοϊας, του Κανόε-Καγιάκ και γενικά παντός Ναυτικού ή άλλου αθλήματος, καθώς και 
τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη 
συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. 
 
2.2.  Με απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Ομίλου, μπορούν να δημιουργούνται άλλα τμήματα 
ιδίου ή και άλλου αθλητικού κλάδου, όπως επίσης  να καταργηθούν κάποια από αυτά. 
 
2.3. Για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου επιτρέπεται η συγχώνευση του με άλλα 
αθλητικά σωματεία κατόπιν αποφάσεων των γενικών Συνελεύσεων αυτών και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου 2725 / 1999,ως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
 
 
Άρθρο 3.                                            ΠΟΡΟΙ  
                      
Πόροι του Ομίλου είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι μηνιαίες συνδρομές των Μελών, κάθε 
δικαίωμα καθοριζόμενο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κάθε προς τον “Ε.Ν.Ο.Α.” επιχορήγηση, χορηγία ή δωρεά, όπως και οποιοδήποτε άλλο έσοδο. 
Δωρεές που υποχρεώνουν σε ενέργειες οι οποίες αντιβαίνουν προς τους σκοπούς ή το 
Καταστατικό του “Ε.Ν.Ο.Α.” δεν γίνονται δεκτές. 
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Άρθρο 4.                                                  ΜΕΛΗ 

 
4.1.  Ο αριθμός των Μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος. 

 
4.2.  ΜΕΛΗ του Ομίλου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, ως και 
Αλλοδαποί  μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγρ. 1 του παρόντος, ανεξάρτητα από φύλο, αφού έχουν συμπληρώσει το 18ο 
(δέκατο όγδοο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις 
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού,  των Εσωτερικών Κανονισμών του Ομίλου και τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  Μετά πάροδο 1 (ενός) έτους από την εγγραφή τους, 
αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όργανα του Ομίλου. 

 
4.3.  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ, ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του 
Δ.Σ. άτομα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον Όμιλο ή στον αθλητισμό και θα 
ήθελαν να προσφέρουν αξιόλογες υλικές ή ηθικές υπηρεσίες σε αυτόν. Τα Επίτιμα Μέλη 
απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών, 
απολαμβάνουν δε όλων των δικαιωμάτων των Μελών, δεν δικαιούνται όμως να συμμετέχουν 
στα της Διοίκησης του Ομίλου και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
 
 
Άρθρο 5.                             ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 
 
5.1.   Για να εγγραφεί Έλληνας πολίτης σαν Μέλος του “Ε.Ν.Ο.Α.” πρέπει να υποβάλει προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση προσυπογεγραμμένη από  2 (δύο) Μέλη.  Για την 
περίπτωση αίτησης Αλλοδαπού για την εγγραφή του στον “Ε.Ν.Ο.Α.”, η υποβαλλόμενη 
αίτηση πρέπει να είναι προσυπογεγραμμένη από 10 (δέκα)  Μέλη, εκ των οποίων τα (3) τρία 
τουλάχιστον να  είναι και Μέλη του Δ.Σ.  Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η αίτηση συνοδεύεται 
από 2 (δύο) φωτογραφίες , από δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό 
του κανένα κώλυμα ή περιορισμός που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 2725/1999, ως 
ισχύει και να καταβάλει τα δικαιώματα εγγραφής.  Πρέπει επίσης να δηλώσει :  

       α) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος της ηλικίας του. 
 β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού, των Εσωτερικών 
Κανονισμών και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  
Τα ονόματα των αιτούντων αναρτώνται επί 15 μέρες στον επί τούτο Πίνακα και εξετάζονται 
από το Δ.Σ. κατά σειρά προτεραιότητας το αργότερο εντός 60 (εξήντα) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 
5.2.  Συγκεκριμένα κωλύεται να εγγραφεί Μέλος του Ομίλου:   
    α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος της ηλικίας του.  
    β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα 
σύμφωνα με   τον Ν. 663 / 1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει 
καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε 
βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία 
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δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος 
της ποινής για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, 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, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του 
νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων.  

        γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 
   δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 ως ισχύει 
και για όσο  χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 
 
5.3. Δεν επιτρέπεται να είναι Μέλη του Ομίλου το προσωπικό του, για όσο χρόνο διαρκεί η 
πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτόν και για 1 (ένα)  χρόνο από της λήξη της, 
καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με τον Όμιλο  για παροχή υπηρεσιών ή για 
εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές 
Ε.Π.Ε. ή Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για 1 (ένα)  χρόνο μετά τη λήξη, με 
οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.  

 
5.4.  Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιαδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, χάνει 
αυτοδικαίως την ιδιότητα Μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου 
φορέα, μέσα σε προθεσμία 15 (δέκα πέντε) ημερών αφότου έλαβε γνώση. 
  
5.5. Το Δ.Σ. εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και με απόφαση που 
λαμβάνεται με ψηφοφορία, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο Μητρώο των Μελών και 
εκδίδει διαπιστωτική πράξη, διαφορετικά απορρίπτει την  αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση 
του.   
Τα δικαιώματα εγγραφής επιστρέφονται εάν η αίτηση απορριφθεί.
 
 
 
Άρθρο 6.                                                 ΙΔΡΥΤΕΣ 

 
Από τα  Μέλη θεωρούνται Ιδρυτές οι υπογράψαντες την 3η Σεπτεμβρίου 1965 το Πρακτικό 
της Ίδρυσης του Ομίλου και οι υπογράψαντες το αρχικό Καταστατικό της 11/12/1965, οι 
οποίοι και ανέλαβαν την υποχρέωση να καταβάλουν στο ταμείο του Ομίλου το ποσό των 
3.500  (τριών χιλιάδων πεντακοσίων) δραχμών, ήτοι 500 (πεντακοσίων) δραχμών σαν 
δικαίωμα εγγραφής και 3.000 ( τριών χιλιάδων) δραχμών για συνδρομές μιας πενταετίας.  
Πέρα των ανωτέρω, θεωρούνται Ιδρυτές και όσοι έχουν καταβάλει το πιο πάνω ποσό των 
3.500 (τριών χιλιάδων πεντακοσίων) δραχμών μέχρι την 6η Οκτωβρίου 1968.     Τα ονόματα 
των Ιδρυτών αναγράφονται σε ειδικό αναρτημένο Πίνακα στο Εντευκτήριο του Ομίλου. 
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Άρθρο 7.             ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΠ. 
 
7.1. Με απόφαση των 3/4 (τριών τετάρτων)  των Μελών του Δ.Σ. μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται ανά 2 (δύο) έτη το ύψος του Δικαιώματος Εγγραφής και των μηνιαίων 
Συνδρομών των Μελών ως και των τέκνων Μελών, υπό την προϋπόθεση ότι η αυξομείωση 
δεν θα υπερβαίνει το 20% των καταβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται 
απόφαση, για το θέμα αποφασίζει η Γ. Συνέλευση.  
 
7.2. Με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί 
να αναπροσαρμόζεται το ύψος του Δικαιώματος Εγγραφής για περιπτώσεις αιτήσεων 
ομαδικών εγγραφών Μελών,  αιτήσεων εγγραφής Μελών που παλαιότερα υπήρξαν  Αθλητές 
του Ομίλου και γενικά για κάθε άλλη ειδική περίπτωση.   
 
7.3.  Ομοίως, με ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων Μελών του Δ.Σ. μπορεί να 
αναστέλλεται ή να αναπροσαρμόζεται η καταβολή των μηνιαίων συνδρομών Μελών, που 
αποδεδειγμένα φοιτούν εκτός Αθηνών, Μελών που αποδεδειγμένα υπηρετούν τη στρατιωτική 
τους θητεία, Μελών που λόγω μακρόχρονης ασθένειας ή γήρατος αδυνατούν να προσέρχονται 
στον Όμιλο, Μελών που απουσιάζουν στο εξωτερικό τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, Μελών 
που κατοικούν μόνιμα σε απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων από την Αθήνα και 
γενικά για κάθε άλλη ειδική περίπτωση.     
 
7.4.  Η παροχή του ευεργετήματος του μειωμένου δικαιώματος εγγραφής, ή της μειωμένης 
μηνιαίας συνδρομής προς ορισμένες κατηγορίες Μελών, δεν συνεπάγεται την απώλεια του 
δικαιώματός τους σαν Μέλη να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
 
7.5. Προκειμένου περί απόφασης Εκτάκτων Εισφορών, αυτή λαμβάνεται από Τακτική ή 
Έκτακτη Γ. Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ., δεσμεύει δε όλα τα Μέλη σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 22 του παρόντος.  
 
7.6.   Σε όσους προσφέρονται υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων που καλλιεργεί ο “Ε.Ν.Ο.Α.”, 
το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει αντίστοιχο αντίτιμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 του νόμου 2725/1999.  Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στους Αθλητές των 
αγωνιστικών ομάδων του Ομίλου.
 
 
 
Άρθρο 8.                       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  
  
8.1. Τα Μέλη του Ομίλου έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, στα όρια των 
διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του, με την 
επιφύλαξη των προβλεπόμενων ειδικών περιπτώσεων του παρόντος και με εξαίρεση το 
δικαίωμα συμμετοχής στα διοικητικά του Ομίλου, το οποίο δικαιούνται μόνον όσα έχουν  
εκπληρώσει τις οικονομικές προς τον Όμιλο υποχρεώσεις τους,   σύμφωνα με τις 
παραγράφους 7.3 και 7.4 του Καταστατικού.  
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8.2.  Δικαίωμα και βασική υποχρέωση όλων των Μελών του Ομίλου αποτελεί η συμμετοχή 
τους στις Γενικές Συνελεύσεις του, ιδιαιτέρως δε όταν θέμα της ημερήσιας διάτάξης είναι η 
τροποποίηση του Καταστατικού, η μεταβολή του σκοπού, ή η διάλυση του Ομίλου.  
Αδιαφορία Μέλους να συμμετέχει στα κοινά του Ομίλου μπορεί να θεμελιώσει περίπτωση 
διαγραφής του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος. 
 
8.3. Προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ομίλου, των Νεωσοίκων και των 
Εντευκτηρίων του, απαγορεύεται η ανάμειξη τόσο του Ομίλου, όσο και των Μελών του σε 
πολιτικές διαμάχες. 
 
 
 
Άρθρο 9.                                    ΤΕΚΝΑ ΜΕΛΩΝ 
 
Τα τέκνα Μελών μέχρι συμπλήρωσης ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών,  παρευρίσκονται στον 
Όμιλο με την επίβλεψη και την ευθύνη των συνοδών τους (Μελών του Ε.Ν.Ο.Α.). 
 
 
Άρθρο 10.                     ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ  
 
10.1.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
10.1.1.  Είναι δυνατόν να διαγραφεί από τον Όμιλο μετά από απόφαση του Δ.Σ. ληφθείσα 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του παρόντος,  κάθε Μέλος, όπως επίσης να 
απαγορευθεί η φοίτηση κάθε τέκνου Μέλους που:  
 α) Επιδεικνύει ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του συμπεριφορά, ή στάση αντίθετη προς τους  
     σκοπούς ή τα συμφέροντα του Ομίλου, ή υποπίπτει σε επανειλημμένες παραβάσεις του  
     Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών.  
 β) Καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του πέρα των 3 (τριών) μηνών, παρά την 
έγγραφη για   
     την καθυστέρηση αυτή προειδοποίησή του.  
 γ) Εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους έχει απουσιάσει αδικαιολόγητα 2 (δύο) φορές από 
Γενική  Συνέλευση του Ομίλου, με θέμα ημερήσιας διάταξης σχετικό με την τροποποίηση του  
Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού, ή τη διάλυση του Ομίλου. 
 δ) Έχει πάψει να πληροί τις για την εγγραφή του στον Όμιλο απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
 
10.1.2.  Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. όταν πρόκειται για σπουδαίο 
λόγο (π.χ. συμπεριφορά αντίθετη προς το ήθος που προάγει τον Όμιλο, μη συμμόρφωση 
κατόπιν επίπληξης κλπ.) σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.Κ. 
 
10.1.3. Τα τελούντα τη θητεία τους Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να διαγραφούν παρά μετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
10.1.4.  Οι οικονομικές υποχρεώσεις των διαγραφόμενων Μελών προς τον Όμιλο μέχρι την 
ημερομηνία διαγραφής τους είναι απαιτητές. 
 
10.2.  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  
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Κάθε Μέλος μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα όποτε θελήσει με απλή έγγραφη δήλωση του 
προς τον Όμιλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.  
 
10.3.  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ  
Η ιδιότητα του Μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται αλλά επιδέχεται 
αντιπροσώπευση μόνο από άλλο Μέλος του Ομίλου, έχοντα έγγραφη προς τούτο 
εξουσιοδότηση.  Κάθε Μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει πλέον του ενός άλλου Μέλους. 
 
 
 
Άρθρο 11.                                           ΑΘΛΗΤΕΣ 
 
11.1.   Οι Αθλητές έχουν όσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ορίζονται από τον εκάστοτε 
Αθλητικό Νόμο,  από το παρόν Καταστατικό και από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του 
Ομίλου.  Τα δικαιώματα αυτά αφορούν στους αγωνιστικά ενεργούς Αθλητές και διακόπτονται 
άμεσα εφ’ όσον μεταγραφούν σε άλλο Αθλητικό Σωματείο.   Οι Αθλητές δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στα Διοικητικά του Ομίλου, ούτε έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
 
11.2. Οι Αθλητές όταν αποχωρήσουν από την ενεργό αθλητική τους δραστηριότητα, μπορούν 
να εγγραφούν Μέλη, σύμφωνα με τα όσα στο παρόν καθώς και στον εκάστοτε Αθλητικό Νόμο 
ορίζονται.   
 
11.3. Άρνηση Αθλητή να συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες, (εκτός από διαπιστωμένη από 
ιατρό Δημόσιου Νοσοκομείου ασθένεια  ή σωματική βλάβη, ή απουσία του στο εξωτερικό), 
όπως επίσης σκόπιμη παρατεταμένη αποχή από τις προπονήσεις, μετά από εισήγηση του 
αρμόδιου Εφόρου του Αθλήματος μπορεί να τιμωρηθεί από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα όσα στο 
άρθρο 28 του παρόντος ορίζονται. 
 
 
 
Άρθρο 12.                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
  
12.1.  Ο Όμιλος διοικείται από 11μελές (ενδεκαμελές) Δ.Σ. εκλεγόμενο από τη Γενική 
Συνέλευση. 
 
12.2. Το Δ.Σ.  μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές στα διάφορα αθλητικά τμήματα ή στους επί 
μέρους τομείς.  Οι Επιτροπές αυτές τελούν υπό την εποπτεία των Μελών του Δ.Σ.  Η διάρκεια 
της θητείας των Επιτροπών μπορεί να ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή και για 
την επιτέλεση κάποιου συγκεκριμένου έργου. 
 
12.3. Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του αρμόδιου Εφόρου μπορεί να ορίζει Βοηθούς Εφόρων 
στα διάφορα αθλητικά και μη τμήματα.  Οι Βοηθοί  τελούν υπό την εποπτεία και ευθύνη των 
αρμόδιων Εφόρων. 
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Άρθρο 13.     ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
13.1. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο τα Ελληνικού γένους ταμειακώς εντάξει Μέλη,         
σύμφωνα με τα όσα στην παράγραφο 4.2 του άρθρου 22 του παρόντος ορίζονται.  Οι 
υποψήφιοι          για την εκλογή τους σαν Μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν επιδείξει αθλητική ή 
κοινωνική δράση.     
 
13.2. Οι κατά τα πιο πάνω δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. 
πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή FAX, ή να παραδίνονται έναντι απόδειξης 
στη Γραμματεία του Ομίλου  10 (δέκα) πλήρεις ημέρες πριν την καθορισθείσα για τη Γενική 
Συνέλευση  ημερομηνία. Στην υποβολή δήλωσης υποψηφιότητας δεν υπόκεινται τα 
εξερχόμενα Μέλη του Δ.Σ., θεωρούμενα αυτοδικαίως υποψήφιοι.  
 
13.3.  Δεν μπορούν να εκλεγούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  πρόσωπα που ασκούν το 
επάγγελμα του Εμπόρου αθλητικών ειδών.  
Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν Μέλη του Δ.Σ. οι μέτοχοι, εταίροι διαχειριστές και Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής 
εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή 
κάθε είδους αθλητικών ειδών καθώς και όσοι διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για 
αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, εφόσον στο 
πρακτορείο διακινούνται δελτία προγνωστικών αγώνων σχετικά με αθλήματα που ασκούνται 
στον Όμιλο. 
 
13.4. Απερχόμενα Μέλη του Δ.Σ. που δεν επιθυμούν να θεωρηθούν αυτοδικαίως υποψήφιοι, 
πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως  30 (τριάντα) τουλάχιστον ημέρες πριν την καθορισθείσα 
για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία.  
 
13.5. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποψηφιότητας για εκλογή Μελών του Δ.Σ. δεν 
καλύπτουν τις απαιτούμενες θέσεις, οι εξαγγελθείσες αρχαιρεσίες αναβάλλονται και 
διεξάγονται εντός 2 (δύο) μηνών μετά από νέα πρόσκληση.    

 
 
Άρθρο 14.          ΕΚΛΟΓΗ & ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
14.1.  Η θητεία των Μελών του Δ.Σ. διαρκεί 3 (τρία) χρόνια, εκλέγονται δε  όλοι μαζί κάθε 
τρίτο χρόνο.  
 
14.2.  Αν προκύψει κενή θέση για οποιαδήποτε αιτία από οποιοδήποτε Μέλος του Δ.Σ. πριν τη 
λήξη της θητείας του, αυτή αντικαθίσταται από τους Επιλαχόντες των  αρχαιρεσιών που 
προέκυψαν από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση, με σειρά προτεραιότητας. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν Επιλαχόντες λόγω περιορισμένων υποψηφιοτήτων, οι θέσεις 
παραμένουν κενές μέχρι τις αμέσως επόμενες αρχαιρεσίες, εκτός και αν τα εναπομένοντα 
Μέλη του Δ.Σ. είναι λιγότερα των 6 (έξι), οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται εντός 2 (δύο) μηνών να 
συγκαλέσει Γ. Συνέλευση για την εκλογή εκ νέου όλου του Σώματος του Διοικητικού 
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Συμβουλίου και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, όπως κατά τα άρθρα 13, 21 και  22 του παρόντος 
Καταστατικού ορίζονται.   
 
14.3.   Στην περίπτωση Επιλαχόντων της προηγούμενης παραγράφου που έλαβαν ίσους 
ψήφους, η κενή θέση καλύπτεται με κλήρωση μεταξύ τους. 
  
14.4.  Εκπίπτει από την ιδιότητά του σαν Μέλος του Δ.Σ. : 
     α) ο κατά τις διατάξεις του παρόντος διαγραφείς από τον Όμιλο. 
     β) ο από την Γενική Συνέλευση ανακληθείς. 
     γ) ο καταδικασθείς από Ποινικό Δικαστήριο σε ποινή στέρησης της ελευθερίας του. 
     δ) ο σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε Αθλητικού Νόμου κωλυόμενος. 
 
14.5. Κάθε Μέλος του Δ..Σ. μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα με απλή έγγραφη δήλωσή του 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
 
Άρθρο 15.          ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
15.1.  Κατά την πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίαση του Δ.Σ. με Προεδρεύοντα τον 
πλειοψηφισθέντα, εκλέγει κατά σειρά, μεταξύ των εκλεγμένων Μελών, τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τους Εφόρους των αθλητικών και μη 
τμημάτων του Ομίλου. 
 
15.2.  Την Εκτελεστική Επιτροπή για τη διευθέτηση  άμεσων θεμάτων απαρτίζουν ο 
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας και ο Ταμίας.  Για τα θέματα αυτά ενημερώνεται 
το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη Συνεδρίασή του. 
 
15.3. Σε περίπτωση χηρείας θέσεως οποιουδήποτε Μέλους του Δ.Σ.  διεξάγεται ψηφοφορία 
μεταξύ των υπολοίπων Μελών του Δ.Σ. για την κάλυψη της χηρεύουσας θέσης. 
 
15.4. Κάθε Μέλος του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζει επί 3 (τρείς) συνεχείς 
συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθέν μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
 
 
Άρθρο 16.         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY 
 
16.1.  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
16.1.1.   Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για κάθε υπόθεση του Ομίλου που δεν 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  Έχει τη διοίκηση του 
Ομίλου, ενεργεί όλες τις πράξεις εκείνες οι οποίες τείνουν στην επιδίωξη και την εκτέλεση με 
τον επωφελέστερο τρόπο του σκοπού του Ομίλου.  Επιμελείται της εξεύρεσης πόρων, της 
πιστής εφαρμογής των όρων του παρόντος, των περί Σωματείων διατάξεων και των 
αποφάσεων της Γ.Σ. και επίσης της συνετής διαχείρισης και συντήρησης της περιουσίας του 
Ομίλου.  Προπαρασκευάζει τις Γ.Σ. και τα εισακτέα σε αυτές θέματα, εισηγείται αυτά και 
διαβάζει τις προς αυτήν υποβαλλόμενες αιτήσεις που χρήζουν συζήτησης ή απόφασης από τη  
Γ.Σ. και τα λοιπά έγγραφα.  Συντάσσει επίσης κάθε χρόνο τον Διοικητικό και Οικονομικό 
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προϋπολογισμό και τον υποβάλλει κατόπιν σχετικής εισήγησης για έγκριση στη Γ.Σ., όπως 
επίσης τον απολογισμό και Ισολογισμό.  Διαχειρίζεται την περιουσία του Ομίλου πλην της 
ακίνητης για την οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ. 
 
16.1.2.  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.  
 
16.1.3.  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Ομίλου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων 
υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικά 
ανταλλάγματα, με Μέλη του Δ.Σ με τους (ή 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. 
 
16.1.4. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από τα Μέλη του 
Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 
 
16.1.5. Η ιδιότητα των Μελών του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.  Τα Μέλη του Δ.Σ., 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, εγκεκριμένης από το Δ.Σ., εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά 
οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο, όπου στην περίπτωση αυτή τους καταβάλλονται έξοδα 
κίνησης, διαμονής και διατροφής. 
 
16.2.   Το Δ.Σ φροντίζει για την τήρηση υποχρεωτικά των παρακάτω βιβλίων : 
    (α)   Μητρώου Μελών 
    (β)   Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 
    (γ)   Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων 
    (δ)   Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων 
    (ε)    Βιβλίου Περιουσιακών Στοιχείων 
   (στ)  Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 
Τα βιβλία πριν από την χρήση τους θεωρούνται από την οικεία Νομαρχία ή από άλλο 
εξουσιοδοτημένο όργανο. 
 
16.3. Σε περίπτωση ορισμού αντιτίμου για τη συμμετοχή Μελών σε αθλήματα (§ 7.6 του 
Καταστατικού) οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον 
Όμιλο σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 2 του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
 
16.4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, το Δ.Σ μπορεί να προβεί σε δαπάνη που δεν 
προβλέπεται από τον προϋπολογισμό μέχρι ποσοστού  10% (δέκα τοις εκατό) , υπό τον όρο να 
ενημερώσει τα Μέλη για τη δαπάνη στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. 
 
 
Άρθρο 17.                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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17.1.   ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ   
Το Δ.Σ. συνέρχεται ΤΑΚΤΙΚΩΣ μεν μια φορά τον μήνα, ΕΚΤΑΚΤΩΣ δε, όποτε το κρίνει  
αναγκαίο ο Πρόεδρος,  ή αν το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο, 6 (έξι) τουλάχιστον 
Μέλη του, αναφέροντας απαραίτητα στην αίτηση τους τα υπό συζήτηση θέματα, ο δε 
Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 6 (έξι) ημέρες από την αίτηση.   
 
17.2.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από έγγραφη ή και τηλεφωνική προς τα Μέλη πρόσκληση του 
Προέδρου. Στην περίπτωση που 6 (έξι) Μέλη του Δ.Σ. ζητήσουν Έκτακτη Συνεδρίαση, αν ο 
Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. όπως στην παράγραφο 17.1 αναφέρεται, μπορούν να το 
κάνουν αυτό οι αιτούντες με έγγραφο προς τα λοιπά Μέλη του Δ.Σ., που θα αναφέρει 
απαραιτήτως τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
17.3.   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των Τακτικών Συνεδριάσεων, καθώς και των από τον 
Πρόεδρο συγκαλουμένων Εκτάκτων, καθορίζονται από τον τελευταίο, των δε λοιπών 
Εκτάκτων Συνεδριάσεων από τους αιτούντες τη σύγκλησή τους. Κατά τις Τακτικές 
Συνεδριάσεις είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεων και σε θέματα εκτός της Ημερήσιας 
Διάταξης. 
 
17.4.   ΑΠΑΡΤΙΑ   
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 6 (έξι) τουλάχιστον από τα Μέλη του. 
 
17.5.    AΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών του.  Αν το 
καταστατικό δεν ορίζει αλλιώς, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία 
μόνο εάν η πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών το θεωρήσει επιβεβλημένο λόγω της 
φύσεως του υπό συζήτηση θέματος.  Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται. Εάν δεν επιτυγχάνεται πλειοψηφία και η ισοψηφία συνεχίζεται, θεωρείται 
ότι η πρόταση έχει απορριφθεί. Αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται κατά παράβαση του 
Καταστατικού ή του Νόμου, είναι άκυρες. 
 
17.6.   ΠΡΑΚΤΙΚΑ   
Οι όποιες ενστάσεις και διορθώσεις επί των Πρακτικών των Συνεδριάσεων, όπως επίσης η 
επικύρωση και η υπογραφή τους, γίνονται από τα Μέλη που ήταν παρόντα στην κάθε 
συγκεκριμένη Συνεδρίαση κατά την επόμενη Συνεδρίασή του Δ.Σ., ενώ τα Μέλη του Δ.Σ. της 
συγκεκριμένης Συνεδρίασης που δεν ήταν παρόντα υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση. 
 
Άρθρο 18.                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
18.1.    ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
18.1.1.  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, εκπροσωπεί νόμιμα τον Όμιλο ενώπιον πάσης Αρχής και παντός 
δικαστηρίου, στις δικαστικές και εξώδικες αυτού σχέσεις, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ανακοινώνει όμως πάντοτε όλες τις ενέργειές του στο Δ.Σ. και ιδίως όταν έχει 
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ενεργήσει σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί μεγάλη βλάβη του Ομίλου, 
χωρίς την προηγούμενη γνώμη και συναπόφαση των λοιπών Μελών του Δ.Σ. 
 
18.1.2.   Καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτών, κηρύσσει 
την έναρξη και λήξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., ανακοινώνει τα συμβάντα της τελευταίας 
συνεδρίασης του Δ.Σ., δίνει και αφαιρεί το λόγο από τα Μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση 
παρεκτροπής από τα όρια του καλώς εννοούμενου διάλογου και της ευσχημοσύνης, θέτει τα 
τιθέμενα ζητήματα σε ψηφοφορία.  
 
18.1.3.   Συγκαλεί τις συνεδριάσεις των Γ.Σ.  με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και σε 
συνεργασία με το Δ.Σ. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  και των 
Γ.Σ.  Λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.  
 
18.1.4.    Επαγρυπνά για την κανονική και σύννομη λειτουργία του Ομίλου και την πιστή 
εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών και την επιδίωξη των σκοπών 
του Ομίλου.  Επιβλέπει για τη σωστή λειτουργία των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου.  
 
18.1.5. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα και με τον Ταμία τα 
εντάλματα πληρωμής και τις προς Τράπεζες επιταγές. 
 
18.2.    ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος, σε 
περίπτωση δε απουσίας και του τελευταίου, το αρχαιότερο σε θητεία μέλος του Δ.Σ. Σε 
περίπτωση ίσης διάρκειας θητείας, ο αναπληρωτής ορίζεται μετά από  ψηφοφορία. 
 
Άρθρο 19.                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
19.1.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ    
Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της τήρησης των Πρακτικών και του Μητρώου των 
Μελών, όπως και της διεξαγωγής της αλληλογραφίας.  Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα 
Εξερχόμενα έγγραφα και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Ομίλου.  
 
19.2.   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ   
Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του μετά από 
ειδική απόφαση του Δ.Σ., ένα από τα λοιπά Μέλη του, εκτός από τον Ταμία. 
 
Άρθρο 20.                                        ΤΑΜΙΑΣ 
 
20.1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ    
20.1.1.   Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το ταμείο του Ομίλου, μεριμνά για 
την κατάθεση των χρημάτων του ταμείου στην Τράπεζα, έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της 
περιουσίας του Ομίλου. Εισπράξεις διενεργούνται από τον Ταμία ή με την έγγραφη εντολή 
του από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, με βάση εγγράφων αποδείξεων.    Εγκεκριμένες από 
το Δ.Σ. πληρωμές διενεργούνται από τον Ταμία με βάση Ενταλμάτων Πληρωμής και 
Τραπεζικών επιταγών, υπογραφόμενων από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. 
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20.1.2.  Ο Ταμίας διατηρεί για τα τρέχοντα έξοδα “ΜΙΚΡΟ ΤΑΜΕΙΟ” το ύψος του οποίου  
καθορίζεται από το Δ.Σ.  Κατά το μήνα Ιούλιο κάθε χρόνου, υποβάλλει στο Δ.Σ. για 
ενημέρωση του, Οικονομική Κατάσταση του 1ου Εξαμήνου της χρήσης, τηρεί δε τα υπό του 
εκάστοτε Αθλητικού Νόμου προβλεπόμενα βιβλία. 
 
20.2.   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ    
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του, με ειδική απόφαση του 
Δ.Σ., ένα από τα Μέλη του, εκτός από τον Γενικό Γραμματέα. 
 
Άρθρο 21.               ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
21.1.  Η Γενική συνέλευση, είτε αυτή είναι ΤΑΚΤΙΚΗ, είτε ΕΚΤΑΚΤΗ,  απαρτίζεται 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος, από τα Μέλη του Ομίλου.  Είναι το 
ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του  και επιλαμβάνεται και αποφαίνεται οριστικά για κάθε 
θέμα. 

 
21.2.  Πέρα των κατά Νόμο και των λοιπών στο παρόν Καταστατικό αναφερόμενων θεμάτων, 
ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης: 
    α)   η ανάγνωση και η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Συνέλευσης. 
    β)   η έγκριση της  Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων και του Ετήσιου Διαχειριστικού  
Απολογισμού του Δ.Σ. 
    γ)   η έγκριση του Ισολογισμού. 
    δ)   η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Ελεγκτών. 
    ε)   η απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
   στ)  η έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης. 
    ζ)   η ανάκληση Μελών του Δ.Σ.  
    η)   η ανάκληση ενός ή περισσοτέρων Ελεγκτών. 
    θ)  η τροποποίηση του Καταστατικού, η μεταβολή του σκοπού και η διάλυση του Ομίλου. 

 
21.3.  Τις υπό στοιχεία α, β, γ, δ, ε & στ αρμοδιότητες έχει μόνον η Τακτική Γ. Συνέλευση, 
εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος.  

 
 

Άρθρο 22.                 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
22.1. ΣΥΓΚΛΗΣΗ   
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ., τακτικά μεν σε ημερομηνία που 
καθορίζεται από αυτό κατά τους 3 (τρεις) μήνες που ακολουθούν τη λήξη της Οικονομικής 
Χρήσης και οπωσδήποτε όχι μετά τη 31η Μαρτίου κάθε χρόνου, έκτακτα δε, όποτε το κρίνει 
αυτό αναγκαίο το Δ.Σ., ή αν το ζητήσει εγγράφως το 1/5 (ένα πέμπτο) τουλάχιστον των 
Μελών του Ομίλου, αναφέροντας απαραιτήτως στην έγγραφη αίτησή του, τα προς συζήτηση 
θέματα. 
 
22.2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
Η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. 
προς τα Μέλη.  Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε Τακτική Συνεδρίαση, 
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μπορεί να τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το 1/5 (ένα πέμπτο) τουλάχιστον των Μελών του 
Ομίλου, τηρούμενης  απαραιτήτως κατά τα λοιπά, της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου διαδικασίας.  Στην περίπτωση της αιτούμενης από το 1/5 (ένα πέμπτο) 
τουλάχιστον των Μελών του Ομίλου  κατά τα πιο πάνω σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης, αν το Δ.Σ. δεν τη συγκαλέσει εντός 8 (οκτώ) ημερών, τότε μπορούν να το κάνουν 
αυτό οι αιτούντες, με έγγραφη προς τα Μέλη πρόσκλησή τους, τηρούντες απαραιτήτως κατά 
τα λοιπά την πιο πάνω οριζόμενη διαδικασία. 
 
22.3.  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ   
Η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Δ.Σ.  
Στην περίπτωση της από το 1/5 (ένα πέμπτο) τουλάχιστον των Μελών σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης σε Έκτακτη Συνεδρίαση, η Ημερήσια Διάταξη δεν μπορεί να περιλαμβάνει 
θέματα άλλα, πέρα από τα αναφερόμενα στο προς το Δ.Σ. έγγραφο των αιτούντων. Η Γενική 
Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει για θέματα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
22.4.   ΑΠΑΡΤΙΑ   
22.4.1. Η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν τα παριστάμενα 
“Ταμειακώς εντάξει” Μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.  Διαφορετικά, η Γενική 
Συνέλευση συνέρχεται ξανά στον ίδιο τόπο και κατά την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της 
επόμενης εβδομάδας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων “ Ταμειακώς εντάξει” 
Μελών, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού 
που ειδικά αφορά στον έλεγχο του Δ.Σ., στην Ταμειακή Διαχείριση, στη μεταβολή των 
σκοπών του Ομίλου ή στη διάλυση του Ομίλου, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται 
απαραίτητα και πάντοτε, η παρουσία των μισών Μελών του. 
 
22.4.2. Ταμειακώς εντάξει Μέλη χαρακτηρίζονται τα Μέλη που προκειμένου για Τακτική 
Γενική Συνέλευση έχουν τακτοποιήσει τις προηγούμενης χρήσης ταμειακές οφειλές τους, 
προκειμένου δε περί Έκτακτης, τα Μέλη που έχουν εξοφλήσει τις μέχρι 2 (δύο) μηνών πριν 
από τη Συνέλευση οφειλές τους προς τον Όμιλο.  
 
22.5.    ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ    
Η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των Μελών της τετραμελές 
Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, τον Γραμματέα της και 2 (δύο) 
Ψηφολέκτες. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις της σύμφωνα με το παρόν 
Καταστατικό και τους Νόμους. Τα Πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα της Συνέλευσης. 
 
22.6.   ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ    
22.6.1.  Τα Επίτιμα Μέλη, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 
22.6.2.  Τα Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου δι’ ορισμού αντιπροσώπου, Μέλους και αυτού του 
Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 3 του παρόντος, αρκεί να έχουν αποστείλει προς το 
Δ.Σ. έγγραφη, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση, 15 (δεκαπέντε) 
ημέρες πριν τη Συνέλευση. 
 
22.6.3.  Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εφόσον αφορούν στην εκλογή του 
Προεδρείου της, στην έγκριση των Πρακτικών προηγούμενης Συνέλευσης, στην έγκριση 
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πεπραγμένων και Ισολογισμού προηγούμενης χρήσης, στην έγκριση της Έκθεσης των 
Ελεγκτών, και στην έγκριση του Προϋπολογισμού νέας χρήσης, λαμβάνονται με ανάταση των 
χεριών. Η ψηφοφορία για την Εκλογή των Μελών του Δ.Σ. του Ομίλου είναι μυστική.  Κάθε 
άλλη απόφαση Τακτικής ή Έκτακτης Γ. Συνέλευσης μπορεί να λαμβάνεται είτε με μυστική 
ψηφοφορία, όπως ορίζεται στην  § 17.5 του παρόντος, είτε με ανάταση των χεριών.  Ο τρόπος 
με τον οποίο θα αποφασίζεται η διαδικασία της ψηφοφορίας (μυστικής ή φανερής) θα γίνεται 
με ανάταση των χεριών των παρισταμένων Μελών. 
 
22.7.    ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
Οι αποφάσεις της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία, δηλαδή το μισό πλέον ενός των παρισταμένων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, και ειδικά για μεταβολή των 
σκοπών του Ομίλου, ή για διάλυσή του, για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 
(τριών τετάρτων)  των συμμετεχόντων Μελών. 
 
22.8.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    
Αποφάσεις της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που παίρνονται κατά παράβαση 
των Διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού είναι άκυροι και ανίσχυροι. Ενστάσεις κατά 
του κύρους απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που νομότυπα και εμπρόθεσμα υποβάλλονται, 
υπόκεινται στην εκ του Νόμου οριζόμενη  διαδικασία και δεν  αναστέλλουν την εκτέλεση των 
αποφάσεων που προσβάλλουν.  Οι έγκυρα λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα Μέλη, παρόντα, απόντα, ή διαφωνούντα. 
 
22.9.   ΠΡΑΚΤΙΚΑ   
Τα πρακτικά των  Συνεδριάσεων της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
καταχωρούνται στο ειδικά τηρούμενο Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
 Άρθρο 23.                                     ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
23.1.  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ   
Δικαίωμα υποψηφιότητας για Ελεγκτές έχουν όλα τα Μέλη, εκτός από Επίτιμα Μέλη, Μέλη 
του Δ.Σ.  καθώς και εξαιρούμενα από τον  εκάστοτε Αθλητικό Νόμο Μέλη.  
 
23.2.   ΕΚΛΟΓΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ   
23.2.1.  Η Γενική Συνέλευση μαζί με την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προβαίνει στην εκλογή 2 (δύο) Ελεγκτών με 3 (τρία)  έτη θητεία.   
 
23.2.2. Οι εκλεγέντες Ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν ελεύθερα.  Η παραίτησή 
τους πρέπει να υποβάλλεται προς το Δ.Σ. εγγράφως, διατυπώνοντας σαφώς τους λόγους της 
παραίτησής τους.  Το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει τούς λόγους της παραίτησης προς τα 
Μέλη, στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 
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23.2.3.  Αν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους προκύψει  κενή θέση και 
δεν  υπάρχουν Επιλαχόντες, το Δ.Σ. οφείλει να ορίσει Μέλη του Ομίλου σαν Αντικαταστάτες, 
η θητεία των οποίων θα διαρκέσει μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.  
 
23.3. ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
23.3.1.  Την υπό του Δ.Σ. διαχείριση της περιουσίας του Ομίλου παρακολουθούν και ελέγχουν 
οι Ελεγκτές. 
 

   23.3.2.  Οι Ελεγκτές για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν 
όλα τα  οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.  Ελέγχουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά 
την έγκριση τους από το Δ.Σ., ενημερώνονται για τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και 
των Γενικών Συνελεύσεων, για την αλληλογραφία και την τήρηση του αρχείου γενικότερα. Το 
Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να θέτει στην διάθεση των Ελεγκτών τα πιο πάνω στοιχεία. 

 
23.4.   ΕΚΘΕΣΗ  
23.4.1.   Οι Ελεγκτές υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη 
Έκθεση για τη Διαχείριση της περιουσίας του Ομίλου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 
Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί έγκυρα να αποφασίσει για τον Ετήσιο Διαχειριστικό 
Απολογισμό του Δ.Σ. χωρίς την Έκθεση αυτή των Ελεγκτών. 
 
 
Άρθρο 24.                         ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  
24.1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    
Όταν αποφασιστεί η διάλυση του Ομίλου από τη Γενική Συνέλευση του, αυτός τίθεται υπό 
Εκκαθάριση  και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για το σκοπό της Εκκαθάρισης.  Κατά τη 
διάρκεια της Εκκαθάρισης, κάθε Έγγραφο του Ομίλου αναφέρει υποχρεωτικά ότι αυτός 
βρίσκεται “ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”. 
 
24.2.  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ   
Μετά τη για διάλυση του Ομίλου απόφαση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα Μέλη της, 3 
(τρεις) Εκκαθαριστές που κατά πλειοψηφία αποφασίζουν και ενεργούν για την Εκκαθάριση 
της περιουσίας κατά το Νόμο. 
 
24.3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ   
Όλη η Περιουσία του Ομίλου μετά την Εκκαθάριση της περιέρχεται στη “ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ”. 
 
 
Άρθρο 25.                            ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Το Δ.Σ. μπορεί να θεσπίσει Εσωτερικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση των λεπτομερειών 
εκτέλεσης του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα τις λεπτομέρειες οργάνωσης της 
λειτουργίας του Ομίλου. 
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Άρθρο 26.            ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ –  ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ 
 
Κάθε εισφορά υπόκειται  στην έγκριση του Δ.Σ. Οι εισφέροντες χρήματα ή άλλα αντικείμενα 
αξίας άνω των €10.000,00 (δέκα χιλιάδων ΕΥΡΩ)  ανακηρύσσονται “ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ”.  Οι εισφέροντες ομοίως χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας άνω των €5.000,00 
(πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ) ανακηρύσσονται “ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ” και άνω των €3.000,00 (τριών 
χιλιάδων ΕΥΡΩ) ανακηρύσσονται “ΔΩΡΗΤΕΣ”.  Τα ονόματά τους αναγράφονται σε ειδικό 
πίνακα που αναρτάται σε εμφανή θέση του Εντευκτηρίου του Ομίλου.  Τα παραπάνω 
αναγραφόμενα ποσά ή αντικείμενα μπορούν να προσφερθούν έστω και τμηματικώς μέσα σε 2 
(δύο) συνεχόμενες Οικονομικές Χρήσεις. 
 
Άρθρο 27.   ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2725/1999 
 
Ο Ε.Ν.Ο.Α. υποχρεούται  να συμμορφώνεται με τις Διατάξεις των άρθρων 78 – 106 του 
Αστικού Κώδικα του Ν.Δ. 795/1971 “περί  Σωματείων”,  όπως και με κάθε Διάταξη του 
Νόμου που αφορά στη Σωματική Αγωγή και στο Νόμο 2725/99 “ΠΕΡΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ”  ως ισχύει κάθε φορά. Ό,τι δεν ρυθμίζεται από 
το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των ανωτέρω νόμων ως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά. 
 
 
Άρθρο 28.                    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ -  ΠΟΙΝΕΣ 
 
28.1.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Π.Ε.) 
28.1.1.  Το Δ.Σ. μπορεί κατά περίπτωση να ορίζει  και να συγκροτεί Επιτροπές για πειθαρχικά 
παραπτώματα.  Αυτές πρέπει να απαρτίζονται από 7 (επτά) Μέλη του Ομίλου, τα 4 (τέσσερα) 
εκ των οποίων πρέπει απαραιτήτως να είναι και Μέλη του Δ.Σ.   Σε περίπτωση εξέτασης 
παραπτώματος Αθλητή, ο ένας εκ των τεσσάρων Μελών του Δ.Σ. πρέπει απαραιτήτως να 
είναι ο Έφορος του οικείου αθλητικού τμήματος στο οποίο ο Αθλητής ανήκει.  Η σύσταση 
Πειθαρχικής Επιτροπής,  το οριζόμενο που θα προεδρεύει Μέλος της και το συγκεκριμένο 
παράπτωμα του οποίου αυτή θα επιληφθεί, καταγράφεται στα πρακτικά της Συνεδρίασης του 
Δ.Σ.  Στην περίπτωση παραπτώματος Αθλητή, της Επιτροπής προεδρεύει ο Έφορος του 
αθλητικού τμήματος. 
 
28.1.2.  Αν το Δ.Σ. δεν ορίσει Πειθαρχική Επιτροπή, χρέη της εκτελεί το ίδιο το Δ.Σ. εφ’ όσον 
βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος.     
 
28.1.3.  Η Πειθαρχική Επιτροπή καλεί το Μέλος ή τον Αθλητή εγγράφως με απόδειξη ή 
συστημένη επιστολή 15 (δεκαπέντε) ημέρες πριν την οριζόμενη για απολογία ημερομηνία.  
Μετά την απολογία, του Μέλους  ή του Αθλητή,  συσκεπτόμενη αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
και κατά τα άρθρα 10       &  28.2.1. του παρόντος, την απαλλαγή ή την ποινή που 
επιβάλλεται.   Για την όλη διαδικασία της απολογίας και της απόφασης, τηρούνται από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής πρακτικά, που προσυπογράφονται από όλα τα Μέλη της Επιτροπής.  
Τα πρακτικά αυτά διαβιβάζονται στον Γ. Γραμματέα του Δ.Σ., διαβάζονται και 
επισυνάπτονται  στα πρακτικά της αμέσως επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.    
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28.1.4.  Από τη στιγμή που Μέλος ή Αθλητής κληθεί σε απολογία και μέχρι την κοινοποίηση 
της απόφασης του Δ.Σ. προς αυτόν, δεν επιτρέπεται  η προσέλευση και η παραμονή του στον 
Όμιλο, παρά μόνο για την απολογία του, εκτός αν πρόκειται για Αθλητή και η Επιτροπή κρίνει 
πως δεν πρέπει να διακόψει τις προπονήσεις του ή και τη συμμετοχή του σε επίσημους 
αγώνες, οπότε μπορεί να προσέρχεται μόνο κατά τις ώρες των προπονήσεων του.     
 
28.1.5.  Η Π.Ε. διαβιβάζει τις ποινές που επιβάλλει στα Μέλη ή τους Αθλητές προς το Δ.Σ. για 
έγκριση.  Το Δ.Σ. πάντως διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής των και τις κοινοποιεί προς 
αυτούς εγγράφως και με απόδειξη,  ισχύουν δε από την ημερομηνία της κοινοποίησης.  Αυτές 
γίνονται υποχρεωτικά σεβαστές από τα Μέλη και τους Αθλητές.   
 
28.1.6.  Στην περίπτωση απόφασης οριστικής διαγραφής, το διαγραφόμενο Μέλος έχει το 
δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στο Δ.Σ. κατά της απόφασης διαγραφής εντός 30 (τριάντα) 
ημερών από την ημερομηνία λήψεως της κοινοποίησης της απόφασης.  Το Δ.Σ.  υποχρεούται 
να τη συμπεριλάβει στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της αμέσως επόμενης Τακτικής ή 
Έκτακτης Γ.  Συνέλευσης.  Η προσφυγή που ασκείται, δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί 
της απόφασης του Δ.Σ.,  μέχρι την απόφαση από τη Γ. Συνέλευση.   Μετά την πάροδο των 30 
(τριάντα) ημερών, αν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή, το Μέλος θεωρείται αυτοδικαίως οριστικά 
διαγραμμένο.   Οριστικά διαγραφόμενο Μέλος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στον Όμιλο.   
  
28.2.   ΠΟΙΝΕΣ 
28.2.1.  Η εκάστοτε Πειθαρχική Επιτροπή ή το Δ. Σ. μπορούν σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος ή των Εσωτερικών κανονισμών του Ομίλου, να επιβάλουν  τις 
παρακάτω ποινές: 
    
   1) Στα Μέλη του Ομίλου: 
        α) της έγγραφης παρατήρησης. 
        β) της αυστηρής έγγραφης επίπληξης. 
        γ) της απαγόρευσης εισόδου στους χώρους του Ομίλου και για όσο χρονικό διάστημα η 
Π.Ε., ή το Δ.Σ. αποφασίσει. 
        δ) της οριστικής διαγραφής κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος 
Καταστατικού. 
 
   2) Στους Αθλητές του Ομίλου: 
        Τις παραπάνω, καθώς και την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του 
Ομίλου και  
         για όσο χρονικό διάστημα η Π.Ε. ή το Δ.Σ. αποφασίσει.  
  
28.2.2.  Κανείς από τους προαναφερθέντες δεν μπορεί να τιμωρηθεί, χωρίς προηγούμενη 
απολογία του.  Αν το νομίμως εγκαλούμενο προς απολογία Μέλος ή Αθλητής για 
συγκεκριμένο παράπτωμα, σκοπίμως και αδικαιολόγητα δεν προσέλθει κατά την οριζόμενη 
ημερομηνία 2 (δύο)  συνεχείς φορές, η Π.Ε. ή το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει ερήμην του.  
 
Άρθρο 29.             ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ 
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Οι Εκπρόσωποι του “Ε.Ν.Ο.Α.”  στις Υπερκείμενες Αθλητικές Αρχές της χώρας, ορίζονται με 
απόφαση του Δ.Σ.  από Μέλη του Ομίλου και με εξαίρεση των όσων ορίζει ο εκάστοτε 
Αθλητικός Νόμος.
 
 
 
Άρθρο 30.                            ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
30.1.   Ειδικά για τη διεξαγωγή των πρώτων από τη έναρξη ισχύος του παρόντος αρχαιρεσιών,  
τα Μέλη του Δ.Σ., των οποίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παλαιότερου Καταστατικού η 
θητεία δεν έχει ακόμα λήξει, οφείλουν κατ’ εξαίρεση να παραιτηθούν, και εφ’ όσον το 
επιθυμούν να επανυποβάλουν υποψηφιότητα συμμετοχής στο νέο υπό εκλογή Δ.Σ. 
  
30.2. Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από 30 άρθρα, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
εναρμονίστηκε με τον νόμο 2725/1999, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση 
του Ομίλου που συνήλθε την 18η Νοεμβρίου του 2007.  Θα ισχύσει δε, από την εγγραφή του 
στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας, σε αντικατάσταση 
του μέχρι τώρα ισχύοντος Καταστατικού. 
 
 
Άλιμος Αττικής, 18 Νοεμβρίου 2007 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 18.11.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗς 18.11.2007 
 
 
 


