ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία
Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ.
Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ
Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
1.

Ιδρύεται στη Ζάκυνθο σωματείο φιλάθλων με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ν.Ο.Ζ.", Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB
OF ZAKYNTHOS» ANOZ και έδρα την πόλη της Ζακύνθου.
2.

Σκοπός του Ομίλου είναι η σωματική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη των

μελών του στον Ναυτικό Αθλητισμό, επίσης η έμπνευση στα μέλη της αγάπης
προς την θάλασσα και γενικά η ανάπτυξη του ναυτικού αθλητισμού στο Νομό
Ζακύνθου, καθώς και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων μέσω της
γυμναστικής, της αγωνιστικής και άλλων ασκήσεων, σε συνδυασμό με την
εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος για τους αθλούμενους. Ο Όμιλος έχει
διοικητική και οικονομική αυτονομία όσον αφορά τη λειτουργία του, η οποία
διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και της ισχύουσας νομοθεσίας
περί σωματείων.
3.

Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, στην αυτονομία του

χωρίς διατάξεις νόμου πρακτικής αυτού του δικαιώματος δε γίνεται αποδεκτή
και απορρίπτεται υποχρεωτικά κάθε φορά από τη Διοίκησή του.
4.

Ο Όμιλος περιορίζεται στον ανωτέρω σκοπό. Απαγορεύεται απόλυτα

οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό το σκοπό χωρίς τροποποίηση του παρόντος
και ιδιαίτερα η ανάμειξή του στην πολιτική.
5.

Για την επίτευξη των σκοπών του ομίλου ιδρύονται γυμναστήρια,

κολυμβητήρια, λιμάνια προσορμίσεως διαφόρων τύπων σκαφών, μόνιμες
ναυτικές αθλητικές εγκαταστάσεις σε κατάλληλη παραθαλάσσια περιοχή καθώς
και άλλες θαλάσσιες εγκαταστάσεις, εντευκτήριο και διατηρείται η λειτουργία
των εξής αγωνιστικών τμημάτων:
α) Κολύμβησης
β) Υδατοσφαίρισης
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γ) Κωπηλασίας
δ) Ιστιοπλοΐας
ε) Θαλασσίου σκι
στ) Αλιείας
ζ) Καταδύσεων (αυτόνομης και ελεύθερης)
η) Κανόε-καγιάκ
Η ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν
μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
6.

Ο όμιλος υφίσταται εφόσον τα τακτικά του μέλη δεν είναι λιγότερα από είκοσι

και τα αθλούμενα λιγότερα από τριάντα και συμμετέχουν στα σχετικά
πρωταθλήματα αγώνων με τρεις τουλάχιστον αθλητές σε ατομικά αγωνίσματα ή με
μία τουλάχιστον ομάδα αθλητών σε ομαδικά.
7.

Υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, το σωματείο μπορεί να

γίνει μέλος υπερκειμένου από αυτό (ένωσης, συνδέσμου, ομοσπονδίας).
Άρθρο 2
Ο ΑΝΟΖ, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει τηνΠαροχή
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από
αίτηση του ΔΣ, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από
αυτόν εξουσιοδοτουμένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον:
Είναι από τριετίας μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και κατά το διάστημα
αυτό έχει συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές σύμφωνα με το
καταστατικό τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από
αυτό. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής
βεβαίωσης της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.
Τα οριζόμενα στην παραπάνω περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για
αναγνώριση Αθλητικών Σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α).
(Ν.2947/2001αρ. 18)
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Άρθρο 3
ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του ΑΝΟΖ ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται

διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το
παρόν καταστατικό, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την
προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών του ΑΝΟΖ είναι
απεριόριστος. (2725/99 αρ.2 παρ.1)

2.

Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε επίτιμα και τακτικά,

α) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση αυτοί που παρέχουν
εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του Ομίλου γενικώς.
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί
ως μέλος του ΑΝΟΖ αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του
ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2)
μελών του ΑΝΟΖ 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 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 όταν πρόκειται περί
εγγραφής ως μελών, αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν
επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια η
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε
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βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
(2725/99 αρ.2παρ.3)

Τα μέλη του σωματείου, εκτός από τα ιδρυτικά, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από
την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα
του σωματείου. (2725/99 αρ.2 παρ.4)
γ) Μόνον τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο.
3.

Τα τακτικά μέλη υποχρεώνονται να καταβάλλουν ποσό πενήντα (50) ευρώ για

την ετήσια συνδρομή προς τον Όμιλο και η εγγραφή τους είναι δωρεάν. Το ανωτέρω
ποσό, μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη υποχρεώνονται:
α) να καταβάλλουν τις συνδρομές τους προς το σωματείο,
β) να συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις, εφόσον είναι τακτικά μέλη,
γ) να τηρούν τους κανόνες του Καταστατικού του Ομίλου και επίσης
δ) να συμμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου.
4.

Η παράληψη πληρωμής της ετήσιας συνδρομής του μέλους για τρία συνεχή έτη

συνεπάγεται τη διαγραφή του έπειτα από προηγούμενη ειδοποίησή του με απόφαση
του Δ.Σ.
5.

α) Μόνο τακτικό μέλος μπορεί να εκλεγεί ως αντιπρόσωπος του Σωματείου σε

Ομοσπονδίες ή Ενώσεις, στις οποίες αυτό μετέχει, με απόφαση του Δ.Σ. και κατά τους
όρους του νόμου.
β) Με αυτή την απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος.
γ)

Αντιπροσώπευση του σωματείου σε υπερκείμενο από αυτό, εκτός από τον

ανωτέρω τρόπο, απαγορεύεται απόλυτα.
6.

Η εκλογή οποιοδήποτε μέλους αναγγέλλεται σε αυτό εγγράφως. Στα τακτικά

μέλη δίνεται δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία τους.
7.

Παύουν να είναι μέλη του Ομίλου:

α) Οι παραιτούμενοι, κατόπιν έγγραφης δήλωσης για την αποχώρησή τους που
υποβάλλεται στο Δ.Σ.
β) Οι διαγραφόμενοι νομοτύπως για καθυστέρηση συνδρομών.
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γ) Οι διαγραφόμενοι με απόφαση του Δ.Σ. λόγω διαγωγής που αντιτίθεται στα
συμφέροντα του Ομίλου ή κοινωνικώς ανάρμοστης.
Η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται μετά από πρόταση του Προέδρου και αφού
προηγηθεί έγγραφη κλήση προς απολογία του παρεκτραπέντος εκ μέρους του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που δεν έρθει δεν υπάρχει ανάγκη για δεύτερη πρόσκληση.
δ) Η αποβολή ή διαγραφή ενός μέλους από το σωματείο πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. (2725/99 αρ.2 παρ.5)
ε) Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Ομίλου αυτοί για τους οποίου συντρέχουν τα
κωλύματα, οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 3 του Ν. 2725/99.
ζ) Αθλητές/ριες του ΑΝΟΖ μπορούν να εγγράφονται παιδιά από 6 ετών και άνω. Μέχρι
της ενηλικίωσής τους πρέπει, η προς εγγραφή αίτησή τους να υποβάλλεται από τον
γονέα ή τον κηδεμόνα, στο ειδικό έντυπο του Ομίλου. Γονέας ή κηδεμόνας δύναται να
εγγραφεί μέλος του Ομίλου.
Αθλητής/ρια μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στον ΑΝΟΖ, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, 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.
Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου,
του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του
αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών
κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που
καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο ΔΣ και στα άλλα όργανα αυτού,
υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το
τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση υπάγονται και οι αθλητές
των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής
θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
(2725/1999 αρ. 3 παρ. 4 και η τροποποίηση Ν.3057/2002 αρ.73 παρ.2)
Για τους αθλητές ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και του
εσωτερικού κανονισμού του ΑΝΟΖ
Ο αριθμός των αθλητών είναι απεριόριστος
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Άρθρο 4
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ
Δεν μπορεί να είναι μέλος του ΑΝΟΖ ή μέλος των οργάνων διοίκησης του, ή ειδικός
συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση
οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή
διαχείριση του Ομίλου:
Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα
σύμφωνα με το 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
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, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη
καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100
και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου
της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων
101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.
Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
(2725/1999 αρ. 3 παρ. 1 και η τροποποίηση Ν.2858/2000 αρ.1 παρ.1)
Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος
άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.
Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της
ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα
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στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα
του μέλους του ΔΣ τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτού, τα
οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. (3479/2006 αρ.28 παρ1)
Δεν μπορεί να είναι μέλος του ΑΝΟΖ ή μέλος των οργάνων διοίκησης του οι εν
ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων
διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, του
οικείου αθλήματος, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες του ΑΝΟΖ, για την ανάδειξη
διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν
από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του
συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να
συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας.
Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του ΑΝΟΖ και η
τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρη.
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.
(2725/1999 αρ. 3 παρ. 2 και η τροποποίηση Ν.2947/2001 παρ.12 άρθρ.20)
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 του ΑΝΟΖ που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται
όμως να είναι μέλη των Οργάνων Διοίκησής του, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε
υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους
κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και του
αεραθλητισμού.
(2725/1999 αρ. 3 παρ. 3 και η τροποποίηση Ν.3057/2002 παρ.1 άρθρ.73)

Δεν μπορεί να είναι μέλος του ΑΝΟΖ το προσωπικό του, 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
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Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, 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 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, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ, της
εξελεγκτικής επιτροπής του ΑΝΟΖ ούτε να είναι
αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
(2725/1999 αρ. 3 παρ. 6)

Άρθρο 3 5
ΠΟΡΟΙ
1.

Πόροι του Ομίλου είναι:

α) Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των
μελών.
β) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινωνικές επιχορηγήσεις, χορηγίες και τηλεοπτικά
δικαιώματα από τη διοργάνωση ή συμμετοχή του Ομίλου σε πάσης φύσεως και
μορφής αθλητικούς αγώνες.
γ) Δωρεές ή κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από νόμιμη
αιτία και ειδικά από την αθλητική και κοινωνική δραστηριότητα του Ομίλου.
2.

Οι εισπράξεις από αγώνες, ναυτικές γιορτές, χοροεσπερίδες ή εράνους που θα

θελήσει να πραγματοποιήσει ο Όμιλος με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης.
3.

Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για

λογαριασμό του, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνέλευσης.
4.

Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνον κατόπιν αιτιολογημένης

απόφασης του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά του υπέρ των σκοπών του.
Άρθρο 4 6
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με εννέα (9) μέλη που
αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τους
Εφόρους: α) Εκπαιδεύσεως - Σχολών, β) Εγκαταστάσεων, Υλικού, Εντευκτηρίου, γ)
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Κολύμβησης -κωπηλασίας, δ) Ιστιοπλοΐας, κανόε-καγιάκ και ε) Καταδύσεων και
αλιείας, συγκροτείται σε Σώμα κατόπιν πρόσκλησης του πλειοψηφούντος στις
αρχαιρεσίες Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα ημερών από την εκλογή του. Το Δ.Σ.
μπορεί με απόφασή του να ορίζει Γενικό Αρχηγό ένα από τα τακτικά μέλη του σε
κάθε τμήμα αθλητικό (κολύμβησης, ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας κτλ.).
Η παράδοση του απερχομένου Δ.Σ. προς το νεοεκλεγόμενο κάθε φορά γίνεται με
πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα και των δύο
εφόσον τα πρόσωπα αυτών άλλαξαν.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις του
τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων.
4.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση

του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από την ακίνητη, για την
οποία είναι αρμόδια η Γεν. Συνέλευση, ως και όλων των θεμάτων και των υποθέσεων,
οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γεν. Συνελεύσεως.
5.

Ειδικά για το Δ.Σ. έχει και τα εξής καθήκοντα και δικαιώματα:

α) Να αποφασίζει για τη σύγκλιση της Γεν. Συνέλευσης τακτικής και έκτακτης
β) Να διορίζει επιτροπές και να αναθέτει σε αυτές τη μελέτη ορισμένων θεμάτων του
Ομίλου.
6.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει κάθε μήνα. Μέλος που απουσιάζει

αδικαιολόγητα για τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και
αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό.
7.

Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργούνται με οποιοδήποτε τρόπο

συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους κατά σειρά εκλογής.
8.

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση παράβασης να επιβάλλει τις εξής

ποινές:
α) Στα μέλη του Ομίλου
1) με έγγραφη παρατήρηση
2) με έγγραφη αυστηρή επίπληξη
3) με απαγόρευση εισόδου στους χώρους γυμναστικούς και μη του Ομίλου
4) με οριστική διαγραφή υποκείμενη στην έγκριση αυτού
β) Στους αθλητές του Ομίλου
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όπως παραπάνω και με απαγόρευση συμμετοχή του στις αθλητικές δραστηριότητες
του Ομίλου μέχρι ενός έτους.
Κανένας από του παραπάνω δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να
απολογηθεί εγγράφως.
9.

Η θητεία του Δ.Σ. που θα εκλεγεί είναι για τρία έτη αρχόμενη από την ημέρα

εκλογής του.
10.

Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του

σκοπού του μπορεί να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών
τμημάτων του τα μέλη του είτε με σύμβαση με αυτούς Ή μη μέλη του σωματείου.
11.

Κανένα μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος Δ.Σ. άλλου

Ναυτικού Ομίλου ή Ναυτικού Σωματείου της χώρας.
12.

Οποιοδήποτε έξοδο που υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ

γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ.
Άρθρο 5 7
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Ο Πρόεδρος θεωρούμενος πρώτος μεταξύ ίσων, εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες
του τις σχέσεις, υποχρεώνεται να γνωστοποιεί, στο Δ.Σ. κάθε ενέργειά του. Συγκαλεί
με απόφαση του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές
συνεδριάσεις του Δ.Σ. υποχρεούμενος να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις εφόσον
τρεις από τους συμβούλους ζητήσουν σύγκληση αυτής. Διευθύνει τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. υπογράφει τα πρακτικά , επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου και κάθε
φορά που το κρίνει αναγκαίο, κατόπιν απόφασης του Δ. Σ. δίνει εντολή για
οποιαδήποτε δαπάνη. Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα οποιοδήποτε έγγραφο
του Ομίλου και φροντίζει γενικά για την προώθηση και ανάπτυξη του Ομίλου. Όταν
απουσιάζει ο πρόεδρος αντικαθίσταται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο του
Δ.Σ. και εάν και αυτός απουσιάζει αντικαθίσταται από τον πρεσβύτερος των
συμβούλων.
2.

Ο Γεν. Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου, συντάσσει τα

πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ.,
υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο οποιοδήποτε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο
μελών, τηρεί τα αρχεία του σωματείου και φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου.
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Όταν ο Γεν. Γραμματέας απουσιάζει αντικαθίσταται από ένα Σύμβουλο που ορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.

Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις για να

εισπράξει τις συνδρομές των μελών, και τα διάφορα έσοδα του σωματείου. Ενεργεί
για όλες τις πληρωμές, για τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων όπου υπογράφει
και ο πρόεδρος, επίσης ενεργεί για όλα τα εντάλματα πληρωμών όπου υπογράφει ο
Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας .
Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της απόφασης
του Δ. Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής
κίνησης και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. κατά το τέλος του έτους. Οι καταστάσεις πρέπει
να περιέχουν αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα με τα σχετικά δικαιολογητικά
αποδείξεων . Ο ταμίας υποχρεούνται να
καταθέσει στην Τράπεζα με λογαριασμό του Ομίλου τα εισπραττόμενα χρήματα
εξαιρέσει ενός ποσού στο οποίο καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. ανάλογα με

τις

προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες.
Ο Ταμίας υποχρεούται να θέση στην διάθεση του Δ.Σ. προς έλεγχο το ταμείο του
Ομίλου, όποτε και οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί

και κριθεί ανάγκη. Ο Ταμίας

μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, ενημερώνει το Δ.Σ. για τις
καθυστερούμενες συνδρομές. Ο Ταμίας μετά του προέδρου αναλαμβάνουν κατόπιν
αποφάσεως του Δ. Σ. όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις.
5. Οι σύμβουλοι , συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τις
αρμοδιότητες του που τους έχουν αναθέσει.
6. Ο Έφορος Εντευκτηρίου και Εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνος για τις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Ομίλου, τη συντήρηση και τη λειτουργία των μέσων υποστήριξης των
αθλούμενων μελών, την εξασφάλιση φύλαξης των εγκαταστάσεων, την ευπρέπεια των
χώρων του ΑΝΟΖ και την καλή λειτουργία του εντευκτηρίου του Ομίλου.
Προΐσταται των οργανωτικών επιτροπών κάθε εκδήλωσης στο Εντευκτήριο.
Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας και ευπρεπούς εμφανίσεως του
εστιατορίου, του μαγειρείου και κυλικείου του Ομίλου. Προΐσταται των υπαλλήλων των
ανωτέρω.
Ελέγχει αυστηρώς εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις του συμβολαίου βάσει του
οποίου εκχωρείται εκάστοτε η εκμετάλλευση του κυλικείου, του μαγειρείου ή
εστιατορίου του Ομίλου.
Φροντίζει για την εφαρμόγη του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων του
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ΔΣ.
Τον Έφορο Εντευκτηρίου και Εγκαταστάσεων απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί
ένας εκ των υπολοίπων εφόρων ή άλλο μέλος του ΔΣ οριζόμενο με απόφαση του ΔΣ.
7. Οι Έφοροι των αθλημάτων Ιστιοπλοϊας, Κολυμβησης κ.τ.λ.
καταρτίζουν τα προγράμματα αθλητικών
αγώνων τα οποία υποβάλλουν στο ΔΣ για έγκριση.
Προτείνουν

στο

ΔΣ

πρόσωπα

κατάλληλα

για προπονητές,

συμμετέχουν σε

επιτροπές σχετικές με τον αθλητισμό και τηρουν τα μητρώα των αθλητών του
Ομίλου.
Συνοδεύουν τους αθλητές σε αγώνες ή εξουσιοδοτουν άλλα μέλη του ΑΝΟΖ να τους
συνοδεύσουν και γενικά έχει την ευθύνη για την ευπρόσωπη και αποτελεσματική
παρουσία του ΑΝΟΖ στις αθλητικές συναντήσεις.
Τους Έφορους απόντες ή κωλυόμενους τους αναπληρουν
ένας εκ των άλλων εφόρων ή άλλο μέλος του ΔΣ οριζόμενο με απόφαση του ΔΣ.
Οι Έφοροι υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΔΣ προς έγκριση σχέδιο αναμόρφωσης
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των εφοριών τους, όποτε απαιτείται από το ΔΣ ή
τη ΓΣ.
8. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα με εκείνη του
Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
9. Η ιδιότητα των μελών του ΔΣ είναι τιμητική και άμισθη. Δεν δικαιούνται αποζημίωσης για
την απασχόλησή τους με τις υποθέσεις του Ομίλου. Εξαιρούνται τα έξοδα κίνησης
για μετακινήσεις

στο

εσωτερικό ή το εξωτερικό, για προσφορά οποιασδήποτε

υπηρεσίας στο σωματείο μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ.
Η σύναψη δανείου ως επίσης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με οικονομικό
αντάλλαγμα μεταξύ του ΔΣ του ΑΝΟΖ και του ΔΣ άλλου αθλητικού σωματείου ή των
οργάνων της διοίκησης του απαγορεύεται. Επιτρέπονται μικρόποσες άτοκες
προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις από τα μέλη του ΔΣ για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών.
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Άρθρο 6 8

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1.

Τα τακτικά μέλη οφείλουν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στις Γενικές

Συνελεύσεις και να μετέχουν των Συνεδριάσεων. Δικαίωμα ψήφου σε όλα τα
ζητήματα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη .
Στερείται δε ψήφου ένα μέλος όταν πρόκειται περί προσωπικού ή πρόκειται να
απαλλαγή το μέλος αυτό από υποχρεώσεις προς τον όμιλο .
Τα επίτιμα μέλη μπορούμε να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις ή έκτακτες
και να συμμετέχουν στις συζητήσεις χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου .
2.

Η Γεν. Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνεδριάζει

τακτικά κάθε χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ., έκτακτα κάθε φόρα που
αποφασίζει το Δ.Σ. ή το 1/5 των μελών ζητήσει αυτό, με γραπτή αίτηση όπου θα
αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Οι έκτακτες Γεν.
Συνελεύσεις , πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα σε 10 ήμερες από την υποβολή της
σχετικής αιτήσεως.
3.

Η Γεν. Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα σε κάθε θέμα

της ημερησίας διάταξης, όταν παρευρίσκονται οι μισοί και ένα ακόμα από τα μελή, τα
οποία μέλη πρέπει να είναι ταμιακά τακτοποιημένα για όλα τα έτη.
4.

Η πρόσκληση της Γεν. Συνελεύσεως περιλαμβάνει το Κτήριο, την ώρα της

συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και πρέπει να γνωστοποιείται
έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορίσει να γίνει..
5.

Εάν δεν γίνεται απαρτία, καλείται από την αρχή μέσα σε 8 ημέρες το πολύ από

της χρονολογίας που ματαιώθηκε η συνέλευση. Σε αυτήν ευρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει νόμιμα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών.
Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να σταλεί μία πρόσκληση προς τα μέλη.
Αντί ατομικών προσκλήσεων προς τα μέλη, μπορεί η πρόσκληση να απευθύνεται σε
οποιαδήποτε ημερησία τοπική εφημερίδα, δημοσιευομένη τρεις τουλάχιστον ημέρες,
από τις οποίες η πρώτη πριν από δεκαπέντε ημέρες, η τρίτη την παραμονή της Γεν.
Συνέλευσης και η δεύτερη ενδιάμεσα της πρώτης και της τρίτης δημοσιεύσεως.
6.Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών, με τον
τρόπο που ορίζει η Γεν. Συνέλευση ποτέ όμως δια βοής.
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Ειδικά για την διάλυση του Σωματείου χρειάζεται παμψηφία όσων παρευρίσκονται
και δικαιούνται ψήφου, προκειμένου για αγορά ή πώληση ακινήτων ή συστάσεως
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και
δικαιούνται ψήφου μελών.
Νόμιμα μπορεί να συζητηθεί και θέμα που δεν είναι στη ημερήσια διάταξη εφ' όσον η
Γεν. Συνέλευση αποφασίζει να συζητήσει αυτό,
7.Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλεί την Γεν. Συνέλευση μέσα στο
μήνα Ιανουάριο του μεθεπομένου χρόνου της εκλογής του με θέμα
τον απολογισμό του Δ.Σ. και την διενέργεια Αρχαιρεσιών.
Κατά την Γενική Συνέλευση αυτή διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
και μετά την λογοδοσία του Δ.Σ. εκλέγεται με ψηφοφορία φανερά τριμελής
Εφορευτική Επιτροπή και στην συνεχεία διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
των εννέα (9) τακτικών μελών του Δ.Σ. και τριών αναπληρωματικών, με μυστική
ψηφοφορία.
Οι υποψηφιότητες δηλώνονται μία ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες.
Το Δ.Σ. καταρτίζει ένα ψηφοδέλτιο με αναγεγραμμένα κατά αλφαβητική σειρά τα
ονόματα των υποψηφίων.
Καθένας που ψηφίζει πρέπει να εκφράσει την προτίμησή του με σταυρούς υπέρ των
εννέα (9) υποψηφίων για το Δ.Σ. και υπέρ τριών υποψηφίων για την Εξελεγκτική
Επιτροπή. Εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως για το Δ.Σ. και
οι τρεις πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι κατά σειρά τρεις επόμενοι
αντίστοιχα εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.
8. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ειδικά κατά την λογοδοσία
του απερχομένου Δ.Σ. η Γεν. Συνέλευση εκλέγει με φανερή ψηφοφορία

άλλον

Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής για να συνεχιστεί η συζήτηση και η ψηφοφορία για
την απαλλαγή του Δ.Σ. η οποία γίνεται ή με ονομαστική κλήση ή με ανάταση της
χειρός.
9. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται οπότε θέλει να κάνει έλεγχο των βιβλίων και
λογαριασμών του σωματείου, να υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση έκθεση για τον
έλεγχο που πραγματοποίησε.
10.

Η Γεν. Συνέλευση , αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την

διάλυση του σωματείου. Σε αυτήν απαιτείται η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός
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τουλάχιστον των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου από τα τακτικά μέλη και η
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
11.

Η Γεν. Συνέλευση, ανακηρύσσει του δωρητές και ευεργέτες του σωματείου.

Δωρητές ανακηρύσσονται οι προσφέροντες χίλια (1.000) ευρώ και άνω, ευεργέτες οι
προσφέροντες πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και άνω και μεγάλοι ευεργέτες οι
προσφέροντες δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και άνω ή αντικείμενα ίσης αξίας.
Οι φωτογραφίες των μεγάλων ευεργετών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αναρτώνται
στα γραφεία του Ομίλου.

Άρθρο 7

9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.

Το εκλεγμένο κάθε φορά κατά τις Αρχαιρεσίες Διοικητικό Συμβούλιο,

υποχρεώνεται εντός μηνός από την εκλογή του να καταρτίσει τον προϋπολογισμό
και να συγκάλεση τη Γεν. Συνέλευση προς έγκριση αυτού.
2.

Όταν ξεπεραστεί το ποσό του προϋπολογισμού και αφού δεν έχει εγκριθεί από

τη Γεν. Συνέλευση, έχουν βάρος τα μέλη του Δ.Σ. ατομικά και σε ολόκληρο το ποσό,
εκτός από αυτά τα μέλη που δεν συμφώνησαν στην υπέρβαση αυτού.
Άρθρο 8

10

ΒΙΒΛΙΑ
1.

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 εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
2.

Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την Περιφέρεια ή από

άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

15

Άρθρο 9 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που
καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής
υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το
σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των
αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
Επιτρέπεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά η
νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, με τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης
της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική
διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευσης.
Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι
παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές
ανάγκες του σωματείου η υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους
για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή
χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το
άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από
τη διοίκηση του σωματείου, υστέρα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του, που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από
μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
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Άρθρο 10 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Ο Όμιλος έχει δική του σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά τις λέξεις "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" και στην μέση απεικονίζεται
συλλόγου

το

έμβλημα

του

σε παράσταση κυμάτων θάλασσας πάνω από αυτό κυκλικά τα αρχικά

Α.Ν.Ο.Ζ. Έμβλημα του συλλόγου είναι το περίγραμμα της νήσου Ζακύνθου
με εικόνα ιστιοπλοϊκού σκάφους εντός αυτού και κολυμβητή κάτω από το
περίγραμμα της Ζακύνθου στα κύματα της θάλασσας.
Ο Όμιλος έχει σημαία τριγωνική, στο κάθε μέρος αυτής έχει παράσταση κυμάτων
θαλάσσης χρώματος μπλε και λευκό, πάνω από αυτό τα αρχικά, Α.Ν.Ο.Ζ. χρώματος
μπλε και στο επάνω αριστερά άκρο της σημαίας το έμβλημα του συλλόγου.
2.

Το Σωματείο υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων

78 - 106 του Αστικού Κώδικα και Ν. 2725/99 "περί Αθλητισμού".
3.

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σωματείο, Η αποχώρηση

πρέπει να γνωστοποιείται πριν από τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, Λογιστικό έτος αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
4.

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα

απονέμονται ή αναιρούνται με κοινή συμφωνία όλων των μελών ποτέ όμως δικαίωμα
αυξημένη ψήφου κατά την Γεν. Συνέλευση ,
5.

Κάθε περίπτωση που δεν

προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό θα

ρυθμίζεται από τις Γεν. Συνελεύσεις, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων των
κειμένων Νόμων.
6.

Μπορεί το Δ.Σ. να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική

λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι
συγκεκριμένοι εσωτερικοί κανονισμοί, πρέπει να παίρνουν έγκριση από τις Γεν.
Συνελεύσεις, χωρίς να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
7.

Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου, η περιουσία αυτού περιέρχεται στην

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το Νόμο.
Άρθρον 11 13
Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε σήμερα την ...../...../....... Εγκρίθηκε από τα παρόντα
μέλη του. Απαρτίζεται από 11 13 άρθρα και ισχύει από την νόμιμη εγγραφή αυτού
στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου τηρούμενο βιβλίο Σωματείων .
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