ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤAΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ν.Ο.Τ.Κ.» και για την εκτός
Ελληνικής επικράτειας επικοινωνία την Λατινική Γραφή «TZITZIFIES - KALLITHEA
NAUTICAL CLUB ».
Άρθρο 1ο
Έδρα
Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1958 στην Καλλιθέα (Τζιτζιφιές) και έχει έδρα την
παραλία της Καλλιθέας (Φαληρικό Δέλτα) και ειδικότερα την Ναυταθλητική Μαρίνα
Δέλτα Φαλήρου.
Άρθρο 2ο
Σκοπός του Ομίλου
ΣΚΟΠΟΣ του Ομίλου ο οποίος θα παραμείνει πάντοτε μακριά από κάθε
κομματική ανάμιξη και επιρροή είναι η προαγωγή και η διάδοση θαλασσίων και
ναυτικών αθλημάτων, προκειμένου να αναπτύξει ο σύγχρονος άνθρωπος αισθήματα
αγάπης για τη Θάλασσα και τις Ναυτικές Παραδόσεις της χώρας.
Καλλιεργεί δε τους εξής κλάδους άθλησης: α) ιστιοπλοΐα Ολυμπιακών
Ελληνικών & Διεθνών κλάσεων, ανοικτής θάλασσας και ιστιοσανίδας, β) τεχνική,
κλασική και συγχρονισμένη κολύμβηση, γ) ερασιτεχνική αλιεία, δ) θαλάσσιο σκι, ε)
υποβρύχια αλιεία, στ) κωπηλασία, ζ) Κανόε - Καγιάκ για ήμερα και άγρια νερά και η)
οποιοδήποτε άλλο άθλημα του υγρού στίβου.
Στους σκοπούς του Ομίλου περιλαμβάνονται και:
i) η εκμάθηση της ιστιοπλοΐας Ολυμπιακών, Ελληνικών και Διεθνών κλάσεων,
ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας και ιστιοσανίδας και της ερασιτεχνικής ναυσιπλοΐας,
της κολύμβησης, της ερασιτεχνικής αλιείας, του θαλάσσιου σκι, της υποβρύχιας
δραστηριότητας, της κωπηλασίας και του Κανόε - Καγιάκ σε ήμερα και άγρια νερά,
καθώς και όλα τα αθλήματα υγρού στίβου, τόσο στα μέλη του όσο και σε τρίτους,
ii) Η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων
και των δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων,
iii) Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας,
της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της ευγενούς άμιλλας, του αντιρατσισμού για
τη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής και ελεύθερης κοινωνίας,
iv) Η παροχή κάθε βοήθειας και υπηρεσίας στα μέλη και σε τρίτους στη
θάλασσα,
v) Η καθαριότητα και η προστασία του Θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Όμιλος μπορεί να ιδρύσει νέους
κλάδους άθλησης, καθώς και να καταργήσει υφιστάμενους κλάδους άθλησης.
Άρθρο 3ο
Μέσα πραγμάτωσης
Για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί αυτοί θα επιδιωχθεί
α) η οργάνωση ιστιοπλοϊκών, κολυμβητικών, κωπηλατικών και γενικά
ναυτικών αγώνων, όπως και αγώνων ερασιτεχνικής αλιείας,
β)

η

οργάνωση

ναυταθλητικών

επιδείξεων,

μαθημάτων,

διαλέξεων,

θαλάσσιων εκδρομών και εορτών,
γ) η απόκτηση σύγχρονων πλοιαρίων και λέμβων αγώνων,
δ) η εκπαίδευση μαθητευομένων και η επαύξηση των γνώσεων και της
εμπειρίας των αθλητών,
ε) η απόκτηση σύγχρονου ναυταθλητικού υλικού, σωστικών μέσων,
εποπτικών οργάνων,
στ) η αρμονική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ ημεδαπών ή αλλοδαπών
Ομοσπονδιών, Ομίλων, Οργανώσεων, καθώς και αθλητικών και λοιπών αρχών,
ζ) η έκδοση εντύπων - φυλλαδίων - πολυμέσων, κλπ., προς την επίτευξη των
ανωτέρω και ως μέσου ενημερώσεως των Μελών και φίλων του Ν.Ο.Τ.Κ.,
η) η υποστήριξη κάθε επιστημονικής, τεχνικής ή καλλιτεχνικής προσπάθειας
που αφορά τον ναυταθλητισμό και την ερασιτεχνική αλιεία, σε συνδυασμό με την
τουριστική προβολή και προώθηση της χώρας,
ι) η δημιουργία σχολών εκμάθησης Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας,
κ) η συμμετοχή σε εκθέσεις ή η διοργάνωση εκθέσεων ή η παραχώρηση των
εγκαταστάσεων του Ομίλου για τη διενέργεια εκθέσεων σχετικών με τη Θάλασσα.
Για την πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου θα χρησιμοποιηθεί κάθε
πρόσφορο μέσο που δεν αντίκειται στο Καταστατικό, στο Νόμο και στις ναυτικές
συνήθειες και παραδόσεις.
Άρθρο 4ο
Μέλη
α) Τα μέλη του Ν.Ο.Τ.Κ. είναι ισότιμα.
β) i) Ο αριθμός των μελών άνευ σκάφους είναι απεριόριστος.
ii) Ο αριθμός των μελών με την δυνατότητα ελλιμενισμού σκάφους είναι
ίσος με τη δυνατότητα του Ομίλου για ελλιμενισμό σκαφών των μελών του. Για να
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αποκτήσει ένα μέλος την δυνατότητα ελλιμενισμού σκάφους θα πρέπει να έχει
αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στον Όμιλο.
iii) Η Γ.Σ. του Ν.Ο.Τ.Κ. μπορεί να ανακηρύσσει Επίτιμα μέλη μετά από
πρόταση του Δ.Σ., φυσικά πρόσωπα και μόνο, τα οποία έχουν προσφέρει αξιόλογη
εργασία στον Όμιλο και έχουν επιδείξει εξαίρετο ενδιαφέρον για την επίτευξη του
σκοπού του ή έχουν ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο του. Τα επίτιμα μέλη
μπορούν να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. και να μετέχουν στις συζητήσεις χωρίς όμως
να έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των Επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 1/20 των Τακτικών μελών του Ν.Ο.Τ.Κ.
γ) Όσοι έχουν θέσει την υπογραφή τους στο πρώτο καταστατικό του ομίλου
Ν.Ο.Τ.Κ.

θεωρούνται

Ιδρυτικά

Μέλη.

Τα

ονόματα

των

Ιδρυτικών

μελών

αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που αναρτάται στους χώρους του Ομίλου.
δ) Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και εκφράζεται με
την προσωπική του συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ομίλου.
ε) Σαν μέλη εγγράφονται Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή και Ευρωπαίοι
πολίτες , κατά το κοινοτικό δίκαιο, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της
ηλικίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ειδική αίτηση που συνοδεύεται από
πρόταση δύο μελών του Ν.Ο.Τ.Κ.. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με
την αποδοχή της αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως
μέλος του Ομίλου την εξηκοστή μέρα από την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ του Ομίλου μπορεί με
αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως
μέλος του Ομίλου.
Στ) Για την απόκτηση εκ μέρους μέλους του Ομίλου της δυνατότητας
ελλιμενισμού σκάφους, απαιτείται αίτηση όπου ο αιτών αναφέρει ότι είναι κάτοχος
του σκάφους και ότι το χρησιμοποιεί παράλληλα σε ναυταθλητικούς αγώνες ή ως
συνοδό σκαφών σε ναυταθλητικούς αγώνες. Σε περίπτωση που το σκάφος ανήκει σε
νομικό πρόσωπο , θα πρέπει να προσκομίζει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου είναι το αιτόν μέλος του Ομίλου και
ότι το χρησιμοποιεί παράλληλα σε ναυταθλητικούς αγώνες ή ως συνοδό σκαφών σε
ναυταθλητικούς αγώνες. Εφόσον πληρούνται οι ιδιότητες του ναυταθλητικού
σκάφους ή του συνοδού αγώνων δεν εξετάζεται η λοιπή χρήση του σκάφους. Για την
αποδοχή της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότητα του αιτούντος σαν μέλους
άνευ σκάφους και η αθλητική παρουσία και η εν γένει προσφορά του στον Όμιλο,
ενώ η έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού του σκάφους αποτελεί λόγο απόρριψης της
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αίτησης. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του για την απόκτηση της
ιδιότητας μέλους με δικαίωμα ελλιμενισμού σκάφους , να ορίζει εφάπαξ συνδρομή
μετάταξης.
Άρθρο 5ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Α) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών γενικά
α) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μετά από ένα (1)
έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Ν.Ο.Τ.Κ. και εφόσον έχουν
εκπληρώσει της υποχρεώσεις τους προς αυτόν, διαφορετικά διαγράφονται από το
μητρώο των μελών του ομίλου. Τα ονόματα των μελών αναρτώνται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Ν.Ο.Τ.Κ. Τα μέλη που πρόκειται να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου
όταν κληθούν θα πρέπει να παρουσιαστούν στο Δ.Σ. του Ν.Ο.Τ.Κ. Εάν για λόγους
ανωτέρας βίας δεν μπορούν να παραστούν οφείλουν να στείλουν έγκαιρα έγγραφη
τη δικαιολογία τους στον Πρόεδρο ή το Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του Ν.Ο.Τ.Κ.
β) Τα μέλη κατά την διάρκεια του έτους από της αρχικής εγγραφής τους
μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να μετέχουν στην συζήτηση. Δεν έχουν όμως
δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη αυτά αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται
από την επόμενη της συμπλήρωσης ενός έτους.
γ) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν μέτρα για την βελτίωση και
γενικότερα το συμφέρον του Ν.Ο.Τ.Κ.
δ) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν μετά από έγγραφη
αίτησή τους, αντίγραφα τόσο των πρακτικών του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ. Αυτά πρέπει
να δίνονται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της σχετικής
αίτησης ενώπιον του Δ.Σ. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν μετά
από έγγραφη αίτηση ενώπιον του Δ.Σ. κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών του Ομίλου, εφόσον δεν τηρείται η υποχρέωση του άρθρου …..
ε) Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να τηρούν το παρόν Καταστατικό και
τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό του Ομίλου, να εργάζονται για την προαγωγή του
σκοπών του Ομίλου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται
τον συγκεκριμένο σκοπό.
στ) Τα μέλη του Ν.Ο.Τ.Κ.

έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν τις

εισφορές τους.
ζ) Τα μέλη του Ν.Ο.Τ.Κ., συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού, δύνανται να ανήκουν και σε άλλους Ναυταθλητικούς Ομίλους,
Συλλόγους ή Σωματεία με παρεμφερή σκοπό, τόσο ως απλά μέλη όσο και ως μέλη
των Διοικήσεων αυτών με τους ακόλουθους περιορισμούς: 1. Απαγορεύεται σε μέλη
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του ΝΟΤΚ να εκλεγούν στο ΔΣ του ΝΟΤΚ , εφόσον είναι μέλη Διοικητικών
Συμβουλίων άλλων Ομίλων ,πριν υποβάλλουν την παραίτηση τους από το ΔΣ του
άλλου Ομίλου, 2. Εφόσον τηρήσουν την ανωτέρω υπό ζ.1 διαδικασία απαγορεύεται
να επανέλθουν στο ΔΣ του Ομίλου από το οποίο παραιτήθηκαν για όσο διάστημα
είναι μέλη του ΔΣ του ΝΟΤΚ.
Οι ανωτέρω υπό ζ.1 και ζ.2 απαγορεύσεις δεν ισχύουν για μέλη του ΝΟΤΚ
που μετά την ψήφιση του παρόντος Καταστατικού θα γίνουν μέλη του ΔΣ άλλων
Ομίλων, τηρώντας τις προυποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειμένου να
επανεκλεγούν στο ΔΣ του ΝΟΤΚ ή να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε αυτό.
η) Δεν μπορεί να εκλεγεί ή να διατελεί μέλος του Ν.Ο.Τ.Κ. όποιος εμπίπτει
στα κωλύματα και στους περιορισμούς των παραγράφων 1-7 του άρθρου 3 του
νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Δεν μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του
μέλους του Ν.Ο.Τ.Κ. όποιος εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3
του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Σχετικά με τα αθλούμενα μέλη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στους
αγώνες ισχύουν οι διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας.
θ) Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο)
έτος της ηλικίας τους , να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, να
έχουν ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας τους και να μην εμπίπτουν στις
περιπτώσεις του άρθρου 4 παρ. 2 του νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
Β) Δικαιώματα μελών με δυνατότητα ελλιμενισμού σκάφους
α) Δυνάμει του από 11.03.2002 μνημονίου του Υπουργείου Πολιτισμού και
του ΕΣΟΑΠ (ΦΕΚ 233/2002) ο ΝΟΤΚ διαθέτει για την εξυπηρέτηση των σκαφών των
μελών με δυνατότητα ελλιμενισμού σκάφους ,θέσεις στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δέλτα
Φαλήρου. Τα μέλη που έχουν δυνατότητα να ελλιμενίζουν τα σκάφη τους,
ονομάζονται χάριν συντομίας <μέλη μετά σκάφους> και έχουν τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό. Ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους τους
και για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Ομίλου (λειτουργία /
συντήρηση των αθλητικών τμημάτων που καλλιεργεί) καταβάλλουν συνδρομές , το
ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
β) Τα <μέλη μετά σκάφους> δεν χάνουν την ιδιότητά τους αν μεταβιβάσουν το
σκάφος τους και μέχρι να αποκτήσουν άλλο. Η θέση τους στην Μαρίνα Δέλτα μένει
στη διάθεση του Δ.Σ. μέχρι να αποκτήσουν άλλο σκάφος. Αν η απόκτηση άλλου
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σκάφους δεν γίνει σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών τα μέλη χάνουν την ιδιότητα
του <μέλους μετά σκάφους>.
γ) Σε περίπτωση αλλαγής του σκάφους δεν απαιτείται η επανάληψη της
διαδικασίας και η λήψη νέας απόφασης. Σε περίπτωση αλλαγής του σκάφους
απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. αν το νέο σκάφος είναι μεγαλύτερο απ’ το προηγούμενο
και δημιουργεί πρόβλημα χώρου .
δ) Εγκεκριμένοι ελλιμενισμοί σκαφών αίρονται με απόφαση του Δ.Σ. αν οι
κάτοχοι και χρήστες χάσουν την ιδιότητά του μέλους ή εφόσον επιβληθεί σε αυτούς
πειθαρχική ποινή τουλάχιστον εξάμηνου αποκλεισμού από τις δραστηριότητες του
Ομίλου ή αν δεν πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 4 στ΄.
ε) Σε περίπτωση θανάτου μέλους μετά σκάφους, το δικαίωμα ελλιμενισμού
του εν λόγω σκάφους μεταβιβάζεται στον/στους κληρονόμο/ους του, εφόσον και
αυτός/οι είναι κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου, μέλος του Ν.Ο.Τ.Κ.
στ) Η θέση κάθε σκάφους στην Μαρίνα Δέλτα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
μετά από εισήγηση του Εφόρου Λιμένος. Το μέλος μετά σκάφους είναι υποχρεωμένο
να μετακινεί το σκάφος του για όσο χρονικό διάστημα του ζητηθεί από τον Όμιλο
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του τελευταίου. Η μετακίνηση γίνεται στη
θέση που θα του υποδειχθεί. Σε περίπτωση που το μέλος αρνηθεί, δύναται να
προβεί στη μετακίνηση του σκάφους ο Έφορος Λιμένος, με την ευθύνη να βαραίνει
το μέλος.
ζ) Το Δ.Σ. εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί να εξυπηρετήσει τον
προσωρινό ελλιμενισμό σε σκάφη που ανήκουν κατά κυριότητα και χρήση σε μέλη
του Ν.Ο.Τ.Κ που δεν έχουν το δικαίωμα ελλιμενισμού σκάφους. Το ΔΣ θα καθορίζει
τους όρους και προυποθέσεις ελλιμενισμού.

Άρθρο 6ο
Αθλητές του Ομίλου
Όσοι έχουν την ιδιότητα του αθλητή του Ομίλου, δεν μπορούν να έχουν την
ιδιότητα του μέλους του Ομίλου, εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο Ν
2725/99 όπως ισχύει σήμερα, παρά μόνο μετά την πάροδο ενός έτους μετά την
τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα ως αθλητής του Ομίλου.
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Άρθρο 7ο
Πόροι
α) Ο Ν.Ο.Τ.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, η δε λειτουργία του
διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και την κείμενη Νομοθεσία.
Οι πόροι του Ν.Ο.Τ.Κ. είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές των
μελών (τακτικές και έκτακτες) , οι συνδρομές των μαθητών των σχολών του Ομίλου ,
οι τακτικές επιχορηγήσεις που διενεργούνται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία
αθλητική ομοσπονδία, οι έκτακτες επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α., οι δωρεές, τα
κληροδοτήματα και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Όμιλο, όπως τα
έσοδα από την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ, η μετά από απόφαση του Δ.Σ., εκμετάλλευση
διαφημιστικών χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 2725/99,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι εισπράξεις των εισιτηρίων των αγώνων
και αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων εκδηλώσεων του Ομίλου.
β) Σε περιπτώσεις κρατικής οικονομικής ενίσχυσης το Δ.Σ. εφαρμόζει την
κείμενη Νομοθεσία. Οι δωρεές σημαντικών κατά την κρίση του Δ.Σ. ποσών ή
αντικειμένων ή οι παροχές σημαντικών υπηρεσιών εγκρίνονται από το ΔΣ και
αναφέρονται στην πρώτη Γ.Σ. μετά τη δωρεά ή την παροχή.
γ) Το ύψος των συνδρομών και των λοιπών υποχρεώσεων των < μελών μετά
σκάφους> καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και ανταποκρίνονται στα συνολικά
έξοδα του Ομίλου για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του λιμένος που
αναλογούν στον Όμιλο. Το με τον πιο πάνω τρόπο καθοριζόμενο ύψος των
συνδρομών, μπορεί να προσαυξηθεί με ποσοστό που θα καθορίζει το ΔΣ εάν
υπάρχει ανάγκη για την κάλυψη μέρους των ναυταθλητικών δαπανών του Ομίλου.
δ) Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δύνανται να απαλλαγούν της μηνιαίας
συνδρομής, τα στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων υπηρετούντα την θητεία τους μέλη
και για τον χρόνο της στρατεύσεως τους και μόνο. Οι ανωτέρω απαλλαγές
καταβολής συνδρομών δεν ισχύουν για τα μέλη μετά σκάφους.
ε) Αναπροσαρμογή των πάσης φύσεως εισφορών των μελών του Ομίλου θα
γίνεται μια φορά το χρόνο. Οι πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις των μελών
προς των Όμιλο θα προκαταβάλλονται τουλάχιστον για κάθε τρίμηνο για μέλη μετά
σκάφους και κάθε εξάμηνο για μέλη άνευ σκάφους. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να
αναρτά κάθε μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων κατάσταση με τις πάσης φύσεως
καθυστερούμενες οφειλές κάθε μέλους.
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Στ) Το ΔΣ με απόφαση του δύναται να επιβάλει έκτακτη εισφορά στα μέλη του
, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως το 1/12 των πάσης φύσεως ετήσιων
υποχρεώσεων τους προς τον Όμιλο. Έκτακτη εισφορά μπορεί να επιβληθεί μόνο
εφόσον συντρέχουν σωρρευτικά οι ακόλουθες δύο προυποθέσεις, ήτοι 1.
Προέκυψαν απρόβλεπτα και εκτός προυπολογισμού έξοδα και 2. δεν επάρκούν κατά
την συνήθει πορεία των πραγμάτων οι πόροι του Ομίλου για την κάλυψη τους.
ζ) Μέλος του Ν.Ο.Τ.Κ. που καθυστέρησε τις πάσης φύσης οικονομικές
υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την
ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής τους, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. Με την
συμπλήρωση καθυστέρησης δυο (2) μηνών, θα ειδοποιείται τηλεφωνικώς στο
τηλέφωνο που έχει δώσει. Τη διαγραφή αναγγέλλει ο Γ.Γ. στο αποβληθέν μέλος και
ενημερώνει τον Έφορο Λιμένος. Ο διαγραφείς μπορεί να επανέλθει στον Όμιλο με
αίτηση του και απόφαση του Δ.Σ. αφού πρώτα καταβάλει τις καθυστερούμενες
οφειλές του και δικαιολογήσει επαρκώς την καθυστέρηση. Η αίτηση επανεγγραφής
του πρέπει να υποβληθεί μέσα σε χρονική προθεσμία τριών μηνών από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της διαγραφής του, η οποία ανακοίνωση θα γίνει με απλή
επιστολή στη διεύθυνση που το μέλος έχει δώσει στη γραμματεία του Ν.Ο.Τ.Κ. Το
Δ.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της
αίτησης επανεγγραφής. Το μέλος που διαγράφεται και δεύτερη φορά για οικονομικές
καθυστερήσεις, διαγράφεται υποχρεωτικά οριστικά από τα Μητρώα του Ν.Ο.Τ.Κ. και
το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει την οριστική διαγραφή του στην πρώτη Γ.Σ.
η) Τα μέλη που παραιτούνται ή διαγράφονται δεν δικαιούνται να αναζητήσουν
τις εισφορές τους ή άλλα ποσά και αντικείμενα από τον Όμιλο για οποιονδήποτε
λόγο. Αντίθετα συνεχίζουν να ευθύνονται απέναντι στον Όμιλο για χρηματικές
υποχρεώσεις που είχαν πριν από την παραίτηση ή τη διαγραφή τους.

Άρθρο 8Ο
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Ν.Ο.Τ.Κ. είναι η Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.) των μελών του, η οποία αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί την
εποπτεία

και

τον

έλεγχο

στα

άλλα

όργανα

του

Ομίλου.

Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές. Στη Γ.Σ. δεν μπορούν
να μετέχουν ούτε να ψηφίσουν μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς τον Ν.Ο.Τ.Κ. μέχρι και τον προηγούμενο της Γ.Σ. μήνα. Οι
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μετέχοντες στη Γ.Σ. εκλέγουν τον Πρόεδρο της και δύο Γραμματείς ( οι οποίοι δεν
επιτρέπεται να είναι μέλοι του ΔΣ), εάν αντικείμενο της ΓΣ είναι και η εκλογή νέου ΔΣ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διαπιστώνει την απαρτία, κηρύσσει την έναρξη και τη
λήξη των εργασιών της, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει το λόγο στα μέλη που τον
επιθυμούν τηρώντας σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση παρεκτροπής αφαιρεί
το λόγο κάνοντας σχετική μνεία στα πρακτικά. Ακόμα απαγορεύει κάθε συζήτηση
που κατά το καταστατικό είναι εκτός ημερησίας διάταξης, με εξαίρεση των όσων
προβλέπονται στο άρθρο 11γ. Τέλος, μαζί με τους δύο γραμματείς συντάσσει,
υπογράφει και υποβάλλει στο Δ.Σ. το Πρακτικό της Γ.Σ. Η υποβολή του Πρακτικού
πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της Γ.Σ. Η
αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέραν των τριάντα (30) ημερών αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα.

Άρθρο 9ο
Σύγκληση της Γ.Σ.

α) Η Γ.Σ. συγκαλείται, με απόφαση του Δ.Σ. σε ρητή ημέρα, ώρα και τόπο. Η
απόφαση κοινοποιείται στα μέλη με έγγραφη ειδοποίηση διά απλής επιστολής
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. Η απόφαση
αναρτάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Ο.Τ.Κ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες πριν τη Γ.Σ. Η έγγραφη ειδοποίηση όπως και η αναρτημένη απόφαση πρέπει
να αναφέρουν την ημέρα, την ώρα και το τόπο της δεύτερης επαναληπτικής
Συνέλευσης κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού Γ.Σ. για την οποία δεν
απαιτείται ειδική πρόσκληση, καθώς επίσης και την ημερησία διάταξη των εργασιών
της Γ.Σ.
β) Τακτική Γ.Σ. γίνεται μία κάθε χρόνο, μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου εκάστου
έτους.
γ) Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για επείγοντα σοβαρά θέματα που αφορούν τον
‘Ομιλο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση σαράντα μελών του
Ομίλου υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτηση θα καθορίζονται και τα προς συζήτηση
θέματα. Η Γ.Σ. στην περίπτωση αυτή συγκαλείται μέσα σε ένα μήνα από την
υποβολή του εγγράφου στο Δ.Σ.
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Άρθρο 10ο
Γ.Σ.: Απαρτία-Ψηφοφορία
α) Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία, πλην της περίπτωσης του άρθρου 32 του
παρόντος, αν μετέχει σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων
μελών του Ν.Ο.Τ.Κ. που έχουν δικαίωμα ψήφου.
β) Αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για την ύπαρξη απαρτίας αριθμός
μελών, η Γ.Σ. συγκαλείται πάλι μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία που
έχει καθοριστεί. Στη δεύτερη – επαναληπτική αυτή Γ.Σ., με την επιφύλαξη του
άρθρου 11 παρ. γ) του Καταστατικού, απαγορεύεται να περιληφθούν θέματα που δεν
περιλαμβάνονταν στην ημερησία διάταξη της Γ.Σ. που ματαιώθηκε εξαιτίας μη
ύπαρξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει με απαρτία
όσα και αν από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου προσέλθουν. Στην προκήρυξη
της αρχικής Γ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνεται και η ημερομηνία επαναληπτικής, η
οποία ημερομηνία μπορεί να είναι και η ίδια η αρχική.
γ) Μέλη που απουσίασαν αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς αρχικές Γ.Σ.
διαγράφονται από το μητρώο των μελών του Ν.Ο.Τ.Κ. Η αιτία της δικαιολογημένης
απουσίας πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Δ.Σ. μέσα σε διάστημα τριάντα (30)
ημερών.
δ) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, επιφυλασσομένων
των διατάξεων του άρθρου 32 του παρόντος σχετικά με την τροποποίηση του
καταστατικού. Τα μέλη ψηφίζουν με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση,
ποτέ όμως δια βοής. Η ονομαστική κλήση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο της
Γ.Σ. αν το ζητήσουν δέκα τουλάχιστον μέλη της Γ.Σ.
ε) Μυστική ψηφοφορία γίνεται στις Γ.Σ. στην περίπτωση του άρθρου 17 του
Καταστατικού και σε προσωπικά ζητήματα. Η κρίση για την ύπαρξη προσωπικού
ζητήματος ανήκει στην Γ.Σ. η οποία αποφαίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο.

Άρθρο 11ο
Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ.
α) Στην ημερησία διάταξη το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) περιλαμβάνει
υποχρεωτικά κάθε θέμα που έχει εγγράφως προταθεί από μέλος του Ν.Ο.Τ.Κ.
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β) Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συντάξει συμπληρωματική ημερησία
διάταξη με θέματα τη συζήτηση των οποίων θα ζητήσουν εγγράφως πέντε ( 5 )
τουλάχιστον μέλη με δικαίωμα ψήφου μετά τη σύνταξη της προκήρυξης και πέντε
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της αρχικής Γ.Σ. Η συμπληρωματική
ημερησία διάταξη θα διανεμηθεί κατά την ημέρα της Γ.Σ.
γ) Η Γ.Σ. μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για θέματα που δεν
υπάρχουν στην ημερησία διάταξη (κανονική ή συμπληρωματική), αν το ζητήσουν
κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον με δικαίωμα ψήφου μέλη της και εφ’
όσον συμφωνεί στη συζήτηση το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών.
δ) Η ημερησία διάταξη της πρώτης Τακτικής Γ.Σ. απ’ τη διετή θητεία του Δ.Σ.
περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την υποβολή του οικονομικού και διοικητικού
απολογισμού του έτους μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου, την έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής (Ε.Ε.) σχετικά με τη διαχείριση της χρήσης εκείνης, καθώς και τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, απόλυτα ισοσκελισμένο.
ε) Η ημερησία διάταξη της δεύτερης Γ.Σ. της διετούς θητείας του Δ.Σ.
περιλαμβάνει υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς
επίσης και την υλοποίηση ή όχι των αποφάσεων της πρώτης Γ.Σ. αλλά

και τη

διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των νέων αρχών του Ν.Ο.Τ.Κ.
στ) Η Γ.Σ. αφού ακούσει την έκθεση της Ε.Ε. για τον οικονομικό έλεγχο,
αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή ή όχι του απερχόμενου
Δ.Σ. και προβαίνει, με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία στην εκλογή των νέων
αρχών του Ν.Ο.Τ.Κ.

Άρθρο 12ο
Αρχαιρεσίες
α) Οι αρχές του Ν.Ο.Τ.Κ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) η Ελεγκτική
Επιτροπή (Ε.Ε) και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) και εκλέγονται κάθε δύο (2)
χρόνια από τη Γ.Σ. Σε περίπτωση που η εκλογή των αρχών του ΝΟΤΚ ή κάποιας εξ
αυτών γίνεται 13ε, 28ε και 29ε , τότε η εκλογή τους δεν θα γίνει για δύο χρόνια αλλά
για το υπολειπόμενο μέχρι την συμπλήρωση διετίας διάστημα της αντίστοιχης αρχής.
β) Όσοι από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο
Ν.Ο.Τ.Κ. επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και το
Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλουν να γνωρίσουν τούτο εγγράφως στο Δ.Σ. δέκα (10)
μέρες πριν από τη Γ.Σ. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να παραδίδεται από τον ίδιο τον
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ενδιαφερόμενο στον Γ.Γ. του Ομίλου ο οποίος υποχρεούται να το πρωτοκολλήσει
αμέσως.
Το Δ.Σ. εφόσον κρίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, ότι οι
ενδιαφερόμενοι έχουν τα προσόντα που απαιτεί το Καταστατικό και η σχετική
Νομοθεσία,

τους

ανακηρύσσει

υποψηφίους.

Τα

εγγράφονται με αλφαβητική σειρά σε ψηφοδέλτιο

ονόματα

των

υποψηφίων

που αναρτάται στον πίνακα

ανακοινώσεων του Ν.Ο.Τ.Κ., πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να εκτυπώσει ψηφοδέλτιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο ξεχωριστά τα
ονόματα αυτών για την Ελεγκτική Επιτροπή και τέλος επίσης χωριστά τα ονόματα
των υποψηφίων για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Κάθε μέλος του Ν.Ο.Τ.Κ. ψηφίζει αυτοπροσώπως και δικαιούται να
τοποθετήσει μέχρι οκτώ (8) σταυρούς για το Δ.Σ., μέχρι ένα (1) για την Ε.Ε. και μέχρι
δύο (2) για το Π.Σ. Από τους υποψηφίους εκλέγονται όσοι συμπληρώσουν το
μεγαλύτερο αριθμό σταυρών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των
ισοψηφησάντων.

Άρθρο 13ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Ο Ν.Ο.Τ.Κ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο απαρτίζουν
έντεκα (11) μέλη.

.

α) Πέντε ημέρες μετά τις Αρχαιρεσίες, το μέλος του Δ.Σ. που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους, υποχρεούται να συγκαλέσει τα εκλεγέντα μέλη σε
συνεδρίαση, όπου με μυστική ψηφοφορία αναδεικνύονται ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Έφορος
Ιστιοπλοΐας Τριγώνου, ο Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης, ο Έφορος Κανόε - Καγιάκ Τεχνικής Κολύμβησης και Αλιείας, ο Έφορος Λιμένος, ο Έφορος Υλικού και
Εγκαταστάσεων, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Ν.Ο.Τ.Κ . Το ΔΣ μπορεί κατά την
κρίση του να συστήνει Εφορίες αθλημάτων και να ορίζει βοηθούς εφόρων σε όλες τις
Εφορίες . Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. εκλέγει τους αντιπροσώπους του Ομίλου για
τις Ομοσπονδίες. Οι αντιπρόσωποι αυτοί μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή και απλά
μέλη του Ν.Ο.Τ.Κ.
β)

Οι

τρεις

πρώτοι

επιλαχόντες

κατά

τις

αρχαιρεσίες,

θεωρούνται

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και αντικαθιστούν κατά τον αριθμό των ψήφων που
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έλαβαν, μέλη του Δ.Σ. που δεν είναι σε θέση, προσωρινά ή οριστικά να ασκήσουν τα
καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο. Η αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του
μέλους του Δ.Σ. μπορεί να γνωστοποιείται με δήλωση του κωλυομένου μέλους ή και
να διαπιστώνεται αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ. Και στις δυο περιπτώσεις για την
αντικατάσταση χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
γ) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Ν.Ο.Τ.Κ. Τα
αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. καλούνται σε αυτές και μετέχουν στις συζητήσεις, δεν
έχουν όμως - με την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου δικαίωμα ψήφου.
δ) Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο κάτω
από έξι (6) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές τους, συγκαλείται Γ.Σ. για την
ανάδειξη νέας εξ υπαρχής διοίκησης. Η θητεία της διοίκησης αυτής περιορίζεται στον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας της παλαιάς διοίκησης. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει αν ο
χρόνος μεταξύ της μειώσεως των μελών του Δ.Σ. και της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης κατά την οποία προβλέπονται αρχαιρεσίες είναι μικρότερος των τριών
(3) μηνών. Στην περίπτωση αυτή τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συνεχίζουν να
διοικούν τον Όμιλο περιοριζόμενα όμως στις αναγκαίες πράξεις διαχείρισης.
ε) Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει την σύγκληση ΓΣ με αντικείμενο την εκλογή
νέου ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατά το τελευταίο
τρίμηνο της θητείας του.

Άρθρο 14ο
Καθήκοντα Δ.Σ.
α) Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ομίλου, διευθύνει τις
υποθέσεις καθώς και τις υπηρεσίες του και αποφασίζει και επιλύει κάθε ζήτημα που
είναι συναφές με το σκοπό του εφόσον τούτο δεν έχει ανατεθεί ειδικά στη Γ.Σ.
Επιβλέπει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού και του
εσωτερικού κανονισμού. Για ζητήματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό ή
τον Κανονισμό ή σε περίπτωση ασάφειας αυτών , αποφασίζει και θέτει την απόφασή
του στην κρίση της Γ.Σ..
Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης για κάθε δαπάνη που προβλέπεται από τον
εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. προϋπολογισμό, διορίζει και απολύει το έμμισθο ή άμισθο
προσωπικό του Ομίλου και καθορίζει τις αμοιβές των έμμισθων υπαλλήλων του.
Τηρεί τα υπό του άρθρου 6 του νόμου 2725/99 προβλεπόμενα βιβλία, καθώς και τα
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υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, στοιχεία.
β) Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον ετήσιο
προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και
αποστέλλει τούτον μετά την έγκρισή του από τη Γ.Σ. στην Γ.Γ.Α. Ο Προϋπολογισμός
πρέπει να είναι απόλυτα ισοσκελισμένος . Υπέρβαση του σκέλους εξόδων του
Προϋπολογισμού είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσοστού 10%. Για μεγαλύτερο ποσοστό
υπέρβασης και εφόσον τα ποσά προέρχονται από το Δημόσιο, απαιτείται έγκριση της
Γ.Γ.Α.
γ) Το Δ.Σ. προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυτικούς αγώνες, οργανώνει εκθέσεις,
εορτές και εκδρομές και φροντίζει για την ψυχαγωγία και την τέρψη των μελών καθώς
και για τη ναυτική εκπαίδευσή τους. Για την διοργάνωση των αγώνων και των εορτών
μπορεί να εκλέγει και να διορίζει επιτροπές και βοηθούς εφόρων.
δ) Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την κατασκευή και ενοικίαση εγκαταστάσεων και
ναυταθλητικών σκαφών καθώς και για τη συντήρηση και ορθή διάθεση του αθλητικού
υλικού.
ε) Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ιδρύσει και λειτουργήσει σχολή ιστιοπλοΐας
ανοιχτής θάλασσας, καθώς και ένα πειραματικό καρνάγιο με μοναδικό σκοπό την
εξοικείωση των μελών στην ναυπηγική.
Στ) Το ΔΣ δεν δύναται με απόφαση του να ανατρέψει απόφαση του ιδίου ή
προηγούμενου ΔΣ με την οποία παρέχονται δικαιώματα σε μέλος του Ομίλου.
Ανατροπή σχετικής απόφασης του ΔΣ μπορεί να γίνει μόνο από την ΓΣ μετά από
εισήγηση του ΔΣ.
ζ) Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει για θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόν
. Την σχετική απόφαση του θα πρέπει να φέρει προς έγκριση στην αμέσως επόμενη
ΓΣ.

Άρθρο 15ο
Συνεδριάσεις Δ.Σ.

α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα εκτός από τον μήνα
Αύγουστο κατά τον οποίο μπορεί να μην συνεδριάσει.
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β) Το Δ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ή όποτε το
ζητήσουν εγγράφως τρία τουλάχιστον μέλη του. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία
εφόσον είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον από τα μέλη του, καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
γ) Το Δ.Σ. προσκαλείται από τον Πρόεδρο εγγράφως ή με όποιον άλλο τρόπο
αποφασίσει το Δ.Σ. Η πρόσκληση όπως και αν γίνεται πρέπει να περιλαμβάνει τα
θέματα της ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα γραφεία και
το site του Ομίλου.

Άρθρο 16ο
Λήψη αποφάσεων Δ.Σ.
α) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας
επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος. Μόνο επί προσωπικών ζητημάτων, η
ψηφοφορία είναι μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.
β) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλεγγύως υπεύθυνα. Δεν
ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες
δικαιολογημένα απουσίαζαν ή που παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον γίνεται
αναφορά στα πρακτικά της διαφωνίας τους και της αιτιολογίας της.
γ) Μέλος του Δ.Σ. που κλήθηκε με έγγραφη ειδοποίηση ή όπως διαφορετικά
έχει ορισθεί και δεν προσήλθε σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει
παραιτηθεί και αντικαθιστάται από το πρώτο αναπληρωματικό, εκτός αν επικαλεσθεί
σοβαρό κώλυμα.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει αιτιολογημένα
αν θα δεχθεί το λόγο του κωλύματος ή όχι.

Άρθρο 17ο
Έκπτωση μελών Δ.Σ.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. δεν εκπληρώνει τα
καθήκοντά του με επιμέλεια, το Δ.Σ., με την ψήφο έξι (6) τουλάχιστον από τα ένδεκα
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(11) μέλη του, τον παραπέμπει στη Γ.Σ. με το ερώτημα της έκπτωσής τους. Η Γ.Σ.
στην περίπτωση αυτή αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 18ο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Ν.Ο.Τ.Κ. σε κάθε διοικητική,
δικαστική ή άλλη Αρχή, συμβάλλεται δε στο όνομα και για λογαριασμό του Ομίλου
μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.
β) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. και προεδρεύει των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους και καθορίζει τα
θέματα της ημερησίας διάταξης. Θέματα μπορούν να προτείνουν και τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να τα συμπεριλάβει
στο πρώτο μετά την υποβολή τους συμβούλιο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των
Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.
γ) Ο Πρόεδρος δικαιούται να καλεί τα μέλη του Δ.Σ. ή του Ομίλου να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Ν.Ο.Τ.Κ. και σε περίπτωση απείθειας
να ζητεί την εφαρμογή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.
δ) Ο Πρόεδρος εντέλλεται τη σύνταξη χρηματικών ενταλμάτων και
συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τόσο τα εντάλματα αυτά όσο
και κάθε έγγραφο του Ομίλου.
Άρθρο 19ο
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί σε όλα τα καθήκοντα του τον Πρόεδρο όταν ο
τελευταίος είναι απών ή για οποιονδήποτε λόγω κωλύεται.
Στον Αντιπρόεδρο μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ.
μπορεί να εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου.

Άρθρο 20ο
Ο Γενικός Γραμματέας

16

α) Ο Γενικός Γραμματέας (Γ.Γ.) προΐσταται των υπηρεσιών του Ν.Ο.Τ.Κ.
επιμελείται

της

αλληλογραφίας

και

της

διεκπεραίωσης

κάθε

εγγράφου,

προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, μεριμνά για την υλοποίηση
των αποφάσεων του Δ.Σ. τηρεί τα εντάλματα πληρωμών και τα προσυπογράφει με
τον Πρόεδρο και τον Ταμία , συντάσσει με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία των
πεπραγμένων του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. και επιτηρεί τα υπό του άρθρου 6 του νόμου
2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, βιβλία της αρμοδιότητας του.
β) Ο Γ.Γ. εκδίδει εντολές πληρωμής προς τον Ταμία ή σε μέλη του Δ.Σ. για
την διάθεση χρημάτων πραγματοποίησης αγορών, κατασκευών, εορτών, κίνησης
αθλητών, κ.λ.π. πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. χαρακτηρίζει τα υλικά
σαν αναλώσιμα ή μη κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ. και καταχωρίζει τα μη
αναλώσιμα στο βιβλίο υλικών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τις πληρωμές ποσών εώς
5.000 ευρω σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να λαμβάνονται και εκ των υστέρων,
στην πρώτη επόμενη της πληρωμής συνεδρίασης του Δ.Σ.
γ) Ο Γ.Γ. αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Ειδικό Γραμματέα.

Άρθρο 21ο
Ο Ειδικός Γραμματέας
Ο Ειδικός Γραμματέας (Ε.Γ.) συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δ.Σ., τηρεί τα βιβλία, το αρχείο και το μητρώο των μελών του Ν.Ο.Τ.Κ.
Στον Ε.Γ. μετά από πρόταση του Γ.Γ. και απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να
εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Γ.Γ.
Ο Ε.Γ. αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Γ.Γ.

Άρθρο 22ο
Ο Ταμίας
α) Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη του Ν.Ο.Τ.Κ. και εκδίδει τις σχετικές
διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί κάθε πληρωμή μετά από ένταλμα υπογεγραμμένο
από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. και τον ίδιο εφόσον αυτή η πληρωμή αφορά δαπάνη
που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό. Τηρεί τα προβλεπόμενα διαχειριστικά
βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7
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του νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συντάσσει κάθε μήνα
απολογισμό χρηματικής κατάστασης του Ν.Ο.Τ.Κ. και κάθε χρόνο λεπτομερέστερο
απολογισμό, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ.
β) Ο Ταμίας εκδίδει διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις για κάθε είσπραξη
του Ομίλου και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση των
χρημάτων του Ν.Ο.Τ.Κ.
γ) Ο Ταμίας οφείλει να καταθέτει αμέσως σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο της περιφέρειας της έδρας του Ν.Ο.Τ.Κ. και για λογαριασμό του Ομίλου
κάθε χρηματικό ποσό, όπως κάθε φορά ορίζει το Δ.Σ. μπορεί όμως να έχει στο
ταμείο χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. για τρέχουσες
πληρωμές. Αναλήψεις των χρημάτων του Ομίλου διενεργούνται, από τον Ταμία μετά
από έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και τον ίδιο.
δ) Ο Ταμίας μπορεί να πληρώνει τα τακτικά έξοδα του Ν.Ο.Τ.Κ. και χωρίς
ένταλμα του Προέδρου και Γ.Γ. Τέτοια τακτικά έξοδα είναι οι μισθοί και οι
ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, το ενοίκιο, οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού,
τηλεφώνου, οι συνδρομές σε ομοσπονδίες, εφημερίδες, περιοδικά, κ.λ.π.
ε) Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ.,
ουδέποτε όμως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας. Η
αναπλήρωση του Ταμία είναι προσωρινή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον μήνα. Το
ΔΣ μπορεί με απόφαση του να ορίσει λογιστή ή τρίτο πρόσωπο το οποίο να κρατάει
τα βιβλία του Ομίλου ή να βοηθάει τον Ταμία στα καθήκοντα του.

Άρθρο 23ο
Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου – Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης – Έφορος
Κανόε - Καγιάκ - Τεχνικής Κολύμβησης & Αλιείας
Οι Έφοροι Ιστιοπλοΐας Τριγώνου, Ανοικτής Θαλάσσης, Κανόε Καγιάκ ,
Τεχνικής Κολύμβησης και Αλιείας, καθώς και άλλων αθλημάτων αν προστεθούν στις
δραστηριότητες του Ομίλου προΐστανται του τμήματός τους και ευθύνονται για την
άρτια λειτουργία τους.
Επιμελούνται της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης των αθλητών
του Ν.Ο.Τ.Κ., καταρτίζουν τα προγράμματα αθλητικών αγώνων τα οποία
υποβάλλουν στο Δ.Σ. για έγκριση, προτείνουν στο Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για
προπονητές, προΐστανται των επιτροπών των σχετικών με τον αθλητισμό, τηρούν ο
καθένας στον τομέα του τα μητρώα των αθλητών του Ομίλου, συνοδεύουν τους
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αθλητές στους αγώνες ή εξουσιοδοτούν άλλα μέλη του Ν.Ο.Τ.Κ. να τους
συνοδεύσουν και γενικά έχουν ο καθένας στον τομέα του την ευθύνη για την
ευπρόσωπη και αποτελεσματική παρουσία του Ν.Ο.Τ.Κ. στις αθλητικές συναντήσεις.
Οι Έφοροι μπορούν να εισηγηθούν στο Δ.Σ. τη βράβευση ή την τιμωρία
αθλητών.

Άρθρο 24ο
Έφορος Λιμένος
Ο Έφορος Λιμένος είναι υπεύθυνος για την ευπρέπεια και την τάξη του
θαλάσσιου και του παραθαλάσσιου χώρου της περιοχής του Ν.Ο.Τ.Κ. Καθορίζει και
ελέγχει τις θέσεις και την αγκυροβολία των σκαφών του Ομίλου και των μελών αυτού.
Ο Έφορος Λιμένος τηρεί το μητρώο των σκαφών των μελών με δικαίωμα
ελλιμενισμού σκάφους και το βιβλίο εξυπηρετούμενων σκαφών.

Άρθρο 25ο
Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων
Ο Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων τηρεί το βιβλίο υλικού του Ομίλου και
μεριμνά για την αποθήκευση και την καλή συντήρησή του. Επίσης, 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 Ν.Ο.Τ.Κ. και την καλή λειτουργία του
εντευκτηρίου του Ομίλου.

Άρθρο 26ο
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωση των
μελών του Ν.Ο.Τ.Κ., τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, την οργάνωση
συγκεντρώσεων που να εξυπηρετούν το αθλητικό πνεύμα του Ομίλου και την
προβολή του έργου του Ομίλου στις Αρχές και στο κοινό.
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Άρθρο 27ο
Μέλη του Δ.Σ.- Λοιπές διατάξεις
α) Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικαθιστούν το ένα το άλλο με τους
περιορισμούς που επιβάλλει το Καταστατικό. Με εντολή του Δ.Σ. εκπροσωπούν τον
Ν.Ο.Τ.Κ. σε επιτροπές, εκδηλώσεις και εορτές. Η κατάληψη των θέσεων του Δ.Σ.
από τα μέλη του δεν εξαρτάται από την επιθυμία τους, αλλά από την έκβαση της
ψηφοφορίας κατά την συγκρότησή του σε σώμα. Μέλος που δεν αποδέχεται τη θέση
του θεωρείται παραιτηθέν και καλείται το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό.
β) Απαγορεύεται η εκλογή στη διοίκηση του Ν.Ο.Τ.Κ. μελών που
εμπορεύονται κατ’ επάγγελμα αθλητικά είδη ή ασκούν το επάγγελμα του προπονητή
ναυτικών αθλημάτων ή στο πρόσωπο τους συντρέχουν τα κωλύματα της διάταξης
του άρθρου 3 του νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Δεν δικαιούνται
αποζημίωσης για την απασχόλησή τους με τις υποθέσεις του Ομίλου. Εξαιρούνται τα
έξοδα κίνησης για μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας εκτός του τόπου της
μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο μετά
από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
δ) Η σύναψη δανείου όπως επίσης και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με
οικονομικό αντάλλαγμα μεταξύ του Δ.Σ. του Ν.Ο.Τ.Κ. και του Δ.Σ. άλλου αθλητικού
σωματείου ή των οργάνων της διοίκησης του απαγορεύεται. Επιτρέπονται
μικρόποσες προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις από τα μέλη του Δ.Σ. για την
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Άρθρο 28ο
Ελεγκτική Επιτροπή
α) Η Γ.Σ. εκλέγει, κατά τις Αρχαιρεσίες, τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της.
Η Ε.Ε. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των μελών της
υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
και τον Γ. Γραμματέα της. Την πρωτοβουλία για την συγκρότηση σε σώμα, έχουν τα
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μέλη που πλειοψήφησαν στις

αρχαιρεσίες. Τη συγκρότηση σε σώμα γνωρίζουν

εγγράφως στο Δ.Σ.
β) Η Ε.Ε. συντάσσει λεπτομερή έκθεση για τη οικονομική και διοικητική
διαχείριση του Ν.Ο.Τ.Κ. για την θητεία της και την υποβάλλει με τις παρατηρήσεις της
στη Γ.Σ.
γ) Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οικονομικούς και διαχειριστικούς
ελέγχους οπότε αυτή κρίνει τούτο αναγκαίο.
δ) Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Τ.Κ.
ε) Σε περίπτωση που απομείνουν μόνο 1 από τα εκλεγμένα (τακτικά και
αναπληρωματικά ) μέλη της ΕΕ αυτή διαλύεται και παραμένει ανενεργή μέχρι την
εκλογή νέας ΕΕ από την ΓΣ η οποία πρέπει να συγκληθεί από το ΔΣ εντός 15
ημερών από την διάλυση της ΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση που επίκειται τακτική ΓΣ και λόγω παραίτησης της ΕΕ δεν
υπάρχει έκθεση της προς την ΓΣ, τότε η ΓΣ οφείλει να εκλέξει νέα ΕΕ , να αναβάλει
της εργασίες για 15 ημέρες, διάστημα στο οποίο η ΕΕ θα πρέπει να συντάξει την
έκθεση της για την προηγούμενη χρήση, ορίζοντας ταυτόχρονα η ΓΣ και νέα μετά την
πάροδο 15 ημερών ημερομηνία σύγκλησης της .

Άρθρο 29ο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Η Γ.Σ. εκλέγει επίσης κατά τις Αρχαιρεσίες, πενταμελές Πειθαρχικό
Συμβούλιο ( Π.Σ. ) καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη του.
Το Π.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των μελών του
υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας τους Προέδρους, τους
Αντιπροέδρους και τους Γ. Γραμματείς του. Την πρωτοβουλία για την συγκρότηση σε
σώμα, έχουν τα μέλη που πλειοψήφησαν στις αρχαιρεσίες. Τη συγκρότηση σε σώμα
γνωρίζουν εγγράφως στο Δ.Σ.
β) Έργο του Π.Σ. είναι να επιλαμβάνεται μετά από παραπομπή του Δ.Σ. της
ανάκρισης και της εκδίκασης των πειθαρχικών παραπτωμάτων όλων των μελών του
Ν.Ο.Τ.Κ., των σχετικών με την παράβαση του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού του Ομίλου. Το Π.Σ. επιλαμβάνεται και των περιπτώσεων εκείνων της
κοινωνικά και αθλητικά απαράδεκτης και ανοίκειας συμπεριφοράς μελών του
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Ν.Ο.Τ.Κ. που κρίνεται σαν επιζήμιο για την αξιοπρέπεια, τους σκοπούς και τη δράση
του Ομίλου.
γ) Το Π.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) Προφορική
σύσταση, β) Έγγραφη επίπληξη, γ) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωσή της στα μέλη
του Ν.Ο.Τ.Κ., δ) Προσωρινή Διαγραφή μέχρι ένα χρόνο και ε) Οριστική διαγραφή
από τα μητρώα του Ομίλου.
δ) Οι αποφάσεις του Π.Σ. πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Οι
αποφάσεις κοινοποιούνται στο Δ.Σ. και είναι υποχρεωτικές γι’ αυτό.
Αν το Π.Σ. δεν συνέλθει για να εκδικάσει υπόθεση ένα μήνα μετά την άσκηση
του Πειθαρχικού ελέγχου και της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του σ’ αυτό
το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτήσει Έκτακτο Π.Σ. από πέντε με δικαίωμα ψήφου μέλη του
Ν.Ο.Τ.Κ. για την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
ε) Σε περίπτωση που απομείνουν μόνο 2 από τα εκλεγμένα (τακτικά και
αναπληρωματικά ) μέλη του ΠΣ αυτό διαλύεται και παραμένει ανενεργό μέχρι την
εκλογή νέου ΠΣ από την ΓΣ , η οποία πρέπει να οριστεί εντός 15 ημερών από την
διάλυση του ΠΣ.
Η ιδιότητα του μέλους του Π.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους
του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Ν.Ο.Τ.Κ.

Άρθρο 30ο
Σήμα - Σφραγίδα - Σημαία
Ο Ν.Ο.Τ.Κ. έχει δικό του σήμα που αναρτάται υποχρεωτικά στις
εγκαταστάσεις και τα σκάφη του Ομίλου και των μελών του εφόσον ελλιμενίζονται
στις εγκαταστάσεις του. Ο Όμιλος έχει δική του κυκλική σφραγίδα που φέρει γύρω τις
λέξεις «ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και στο κέντρο το
σήμα του. Η σφραγίδα βεβαιώνει κάθε έγγραφο του Ομίλου. Το σήμα του Ομίλου
(σημαία) αποτελείται από κενό τρίγωνο που έχει στη μέση πλατιά λευκή γραμμή
πάνω στην οποία φέρονται τα αρχικά του Ν.Ο.Τ.Κ. Το σήμα του Ομίλου μπορεί να
αλλάξει μόνο έπειτα από απόφαση της Γ.Σ.
Άρθρο 31ο
Απαγόρευση εισόδου σε μη μέλη
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Απαγορεύεται σε άτομα που δεν είναι μέλη του Ομίλου - εκτός και αν συνοδεύονται
από μέλη ή έχουν ειδική πρόσκληση από το Δ.Σ. - η είσοδος και η παραμονή στις
κτιριακές, αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Τ.Κ.

Άρθρο 32ο
Τροποποίηση του καταστατικού
Το καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη
αίτηση του ¼ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Για την τροποποίηση του
καταστατικού απαιτείται ειδική απαρτία του ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου
και σχετική πλειοψηφία των ¾ των παρόντων με δικαίωμα ψήφου μελών.

Άρθρο 33ο
Διάλυση του Ομίλου
Με την ίδια ειδική απαρτία και πλειοψηφία αποφασίζεται και η διάλυση του
Ομίλου. Σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Ομίλου, η
ημερησία διάταξη της Γ.Σ. δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει άλλο θέμα προς
συζήτηση. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει η ειδική απαρτία, η συνέλευση
συγκαλείται πάλι εντός οκτώ (8) ημερών σε επαναληπτική συνεδρίαση.
Σε περίπτωση διάλυσης του Ν.Ο.Τ.Κ. η περιουσία του περιέχεται στη Γ.Γ.Α.
σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο 34ο
Ο Ν.Ο.Τ.Κ. υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος,
του Α.Κ. και της εκάστοτε Αθλητικής και περί Σωματείων νομοθεσίας.
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Άρθρο 35ο
Ακροτελεύτιο
Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) Άρθρα, μετά τις
τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση που
συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την
εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του
Πρωτοδικείου Αθηνών.

Καλλιθέα,…………………….
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