
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι K O  

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) 

Άρθρο 1 

Ίδρυση- επωνυμία -έδρα 

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία « ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» (Λ.Ο.Ι.Α.Θ.) με έδρα την Μυτιλήνη και 

με δυνατότητα ιδρύσεως παραρτήματος σε άλλη περιοχή της Λέσβου. 

Διακριτικός τίτλος του σωματείου στην αγγλική γλώσσα για χρήση στο 

Διαδίκτυο ορίζεται Offfshore Sailing Club Lesvos (OSCL) και Lesvos Sailing 

Clab (LSC). 

Άρθρο 2  

Σκοπός 

Σκοπός του Ομίλου είναι η μάθηση, διάδοση και ανάπτυξη της 

ιστιοπλοΐας, η άθληση και ψυχαγωγία των μελών του, η προσπάθεια επίλυσης 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ιστιοπλοϊκών σκαφών , η 

αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους καθώς επίσης και η παροχή 

βοήθειας και διευκολύνσεων σε κυβερνήτες και πληρώματα ιστιοπλοϊκών 

σκαφών που επισκέπτονται την Λέσβο, η οργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων και 

η συμμετοχή των μελών του σ' αυτές ή σε αντίστοιχες οργανώσεις άλλων 

ναυταθλητικών φορέων και γενικά η προαγωγή της ιστιοπλοΐας στο νησί της 

Λέσβου 

Άρθρο 3  

Μέσα 

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

1.  Η διοργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους σχετικών με την ιστιοπλοΐα και 

δη την ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, όπως αγώνων, εκδρομών, επιδείξεων, 

εκθέσεων, μαθημάτων, διαλέξεων και η συμμετοχή του σωματείου και των 

μελών του σε όμοιες εκδηλώσεις άλλων σωματείων ή φορέων. 

2.  Η απόκτηση ιστιοπλοϊκών σκαφών και πλοιαρίων αγώνων και 

εκπαιδεύσεως, εφοδίων και εγκαταστάσεων είτε με αγορά, είτε με μίσθωση, 

είτε με παραχώρηση από άλλους ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς είτε με εισφορά 

μελών. 

3. Η ίδρυση σχολών ιστιοπλοΐας, ναυσιπλοΐας και ναυτικών αθλημάτων για 



την κατάρτιση των μελών του Ομίλου ή και τρίτων ενδιαφερομένων σχετικών 

με την ιστιοπλοΐα .Η χορήγηση ταυτοτήτων των αθλητών και πιστοποιητικών 

ικανότητας ιστιοπλοΐας. 

4. Η συνεργασία με αντίστοιχα ημεδαπά και αλλοδαπά ναυτικά σωματεία , 

οργανώσεις και ομοσπονδίες καθώς και αθλητικές και λοιπές Αρχές . 

5.  Η δημιουργία και λειτουργία αγωνιστικών τμημάτων ιστιοπλοΐας 

ανοικτής θαλάσσης, ιστιοπλοΐας ολυμπιακών κατηγοριών, ιστιοπλοΐας με 

ιστιοσανίδες, kite, ταχυπλόων σκαφών, κωπηλασίας και θαλάσσιου σκί. 

6.  Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και ανάπτυξη της 

ιστιοπλοΐας και δεν αντιτίθεται στο καταστατικό και τους Κανονισμούς του 

ΛΟΙΑΘ. 

 

Άρθρο 4 

Σήμα και σφραγίδα 

 

1. O Όμιλος έχει σήμα, που φέρεται στις εγκαταστάσεις και τα σκάφη του                 

Ομίλου και των μελών του και αποτυπούται στα έγγραφά του. 

2.  Επίσης ο Όμιλος έχει σφραγίδα που κυκλικά φέρει τις λέξεις 

«ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και στο 

κέντρο απεικονίζεται κυματισμός της θάλασσας στον οποίο συμπλέκονται τα 

αρχικά της επωνυμίας του σωματείου με κεφαλαία γράμματα δηλαδή ΛΟΙΑΘ 

και επί αυτών δύο πανιά, στο κάτω μέρος αυτής αναγράφεται η λέξη 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, το οποίο αποτελεί και το σήμα του Ομίλου . 

 

Άρθρο 5 

Μέλη 

1. Μέλη του Ομίλου γίνονται δεκτά από το Διοικητικό Συμβούλιο ενήλικα 

πρόσωπα, που δεν κωλύονται κατά τις κείμενες διατάξεις περί αθλητικών 

σωματείων καθώς και του Νόμου 2725/1999, μετά από έγγραφη αίτησή τους 

και έγγραφη πρόταση δύο μελών που δεν συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος 

ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού μεταξύ τους ή με το προτεινόμενο 

μέλος. Το Δ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών εγκρίνει 

την εγγραφή τους . Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του 

Δ.Σ. θεωρείται ότι αυτοδίκαια έχει παρασχεθεί και ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν 



εγγράφει ως μέλη του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της 

αίτησής τους. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 

προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μετά 

πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους. 

3. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται από το Δ.Σ. 

μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης . 

4.  Στη δύναμη του Ομίλου εντάσσονται σκάφη Ανοικτής θαλάσσης 

ιδιοκτησίας των μελών του Ομίλου και σκάφη ιδιοκτησίας του Ομίλου 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών των τριγώνων κ.λ.π. 

Για τα σκάφη τηρείται μητρώο σκαφών . 

Άρθρο 6  

Κωλύματα εκλογής μελών 

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου οι εν ενεργεία και μη 

διαιτητές ομαδικών αθλημάτων και οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων 

που καλλιεργούνται από το σωματείο. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη οι 

αθλητές του σωματείου, το προσωπικό του ή όσοι παρέχουν έργο με αμοιβή- 

για όσο διάστημα διαρκεί η παραπάνω σχέση και έναν χρόνο μετά την λήξη 

της- καθώς και τα μέλη άλλου σωματείου με το ίδιο ή παρεμφερές σκοπό και 

αντικείμενο .Τέλος απαγορεύεται να είναι μέλη , όσοι έχουν καταδικαστεί 

αμετάκλητα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν.2725/1999, 

καθώς και όσοι εμπίπτουν στις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου άρθρου. 

Άρθρο 7 

 Επίτιμα μέλη 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου 

Μέλους 

1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 

πλειοψηφία των 2/3 όλων των μελών του, πρόσωπα που έχουν διακριθεί για 

την προσφορά τους στον Όμιλο και γενικότερα στον αθλητισμό. 

2.  Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε συνδρομή ή εισφορά ή 

δικαιώματα εγγραφής προς τον Όμιλο και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου . 

 

 



Άρθρο 8  

Βιβλία 

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία: 

α. Μητρώου μελών, β. Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., γ. Πρακτικών 

συνεδριάσεων Γ. Σ. , δ. Εσόδων-εξόδων, ε. Περιουσιακών στοιχείων, στ. 

Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα βιβλία αυτά πριν 

από την χρήση των, θεωρούνται από την Περιφέρεια ή άλλο εξουσιοδοτημένο 

όργανο 

 

Άρθρο 9  

Πόροι του Ομίλου 

1. Πόροι του Ομίλου είναι: 

α) Τακτικοί: τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών καθώς 

και τα έσοδα από τη περιουσία του Ομίλου . 

β) Έκτακτοι : οι δωρεές, επιχορηγήσεις (Κοινοτικές, κρατικές, δημοτικές) 

κληροδοτήματα, κληρονομιές, έκτακτες εισφορές, χορηγίες, έσοδα από 

διαφημιστικές συμβάσεις και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον 

Όμιλο . 

2.  Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή 

πωλείται, για λογαριασμό τούτου, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται κατόπιν 

δικαιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά, υπέρ 

των σκοπών του . 

Απαγορεύεται η εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του σωματείου, εκτός της περιπτώσεως άφευκτης ανάγκης για 

κατασκευή νέων, οπότε επιτρέπεται με δικαστική απόφαση. 

3.  Οι χορηγίες και οι συμβάσεις διαφήμισης συνάπτονται πάντοτε 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς ολυμπιακής Επιτροπής και με την 

τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Απαγορεύεται όμως 

η παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος εκμετάλλευσης της επωνυμίας και 

των εμβλημάτων του σωματείου. 

4. Μέλος του Ομίλου που καθυστερεί την καταβολή οποιοσδήποτε 

προς τον Όμιλο οφειλής πέραν τριμήνου ειδοποιείται από τον Ταμία, με 



συστημένη επιστολή, για την σχετική υποχρέωση του να καταβάλει τα 

καθυστερούμενα ποσά εντός μηνός από την λήψη της ειδοποίησης. Κάθε 

τρίμηνο ο ταμίας παραδίδει κατάσταση μελών που δεν συμμορφούνται με τις 

προηγούμενες διατάξεις στο Δ.Σ. με αντίγραφα των εγγράφων 

προειδοποιήσεων. Το Δ.Σ. διαγράφει τα μέλη με απόφαση , η οποία 

ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως. 

5.  Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τις συνδρομές των μελών που δεν 

διαγράφει μετά την σχετική αναφορά του Ταμία, ο δε Ταμίας ευθύνεται άμα δεν 

προβεί έγκαιρα στις ενέργειες της προηγούμενης παραγράφου . 

6.  Μέλος που διαγράφεται για την αιτία αυτή ή παραιτείται μπορεί, 

μετά την καταβολή κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τον "ομιλο 

υπολογιζόμενης με βάση την συνδρομή που ισχύει κατά τον χρόνο της 

καταβολής, να ανακτήσει την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσεται δε της εκ νέου 

καταβολής του δικαιώματος εγγραφής. 

7.  Μέλος που αποχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο εξακολουθεί να 

ευθύνεται έναντι του Ομίλου για υποχρεώσεις που ανέλαβε κατά τον χρόνο 

που ήταν μέλος, στερείται δε του δικαιώματος να απαιτήσει τα καταβληθέντα 

προς τον Όμιλο για οποιαδήποτε αιτία χρήματα ή την κατά οποιαδήποτε τρόπο 

συμμετοχή του στην περιουσία του Ομίλου. 

8.  Μέλη που καθυστερούν χρηματικές οφειλές προς τον Όμιλο δεν 

δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν εάν δεν 

καταβάλουν στο Ταμείο του Ομίλου τις πάσης φύσεως οφειλές τους μέχρι και 

του έτους που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση. Τα μέλη αυτά δεν 

συνυπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας. 

9.  Μέλη που υπηρετούν στρατιωτική θητεία στις τάξεις των 

Ενόπλων Δυνάμεων απαλλάσσονται από το ήμισυ της τακτικής συνδρομής για 

το χρόνο της στρατεύσεως μετά από αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ. 

10.  Μέλη του Ομίλου που απομακρύνονται από την Ελληνική 

Επικράτεια επί χρονικό διάστημα πέραν του έτους χαρακτηρίζονται, μετά από 

αίτησή τους, από το Δ.Σ. αντεπιστέλλοντα και δεν υποχρεούνται στην 

καταβολή συνδρομής για τον χρόνο της απουσίας τους. 

 

 



Άρθρο 10 

Παραπτώματα-Κυρώσεις 

 1. Σε περίπτωση πράξεων που θίγουν άλλα μέλη ή συμπεριφοράς που 

παραβλάπτει τα συμφέροντα του Ομίλου ή παραβιάσεως του Κανονισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ομίλου, διαταράξεως της τάξεως και ευπρέπειας 

ως και διαπράξεως παραπτώματος εντός του εντευκτηρίου και των 

εγκαταστάσεων του Ομίλου , από κάποιο μέλος , το Διοικητικό Συμβούλιο 

επιβάλλει με απόφασή του που κοινοποιείται με έγγραφο στον ενδιαφερόμενο 

ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος μετά από προηγούμενη κλήση 

του εγκαλουμένου σε απολογία τις εξής ποινές. 

α) Έγγραφη παρατήρηση και ανάκληση στην τάξη εκ μέρους του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β)Πρόσκαιρη απομάκρυνση από τον Όμιλο , το πολύ μέχρι ένα έτος . 

γ) Οριστική αποβολή από τον Όμιλο 

2. Σε περίπτωση οριστικής αποβολής, το μέλος που αποβάλλεται μπορεί 

εντός μηνός από την λήψη της έγγραφης προς αυτόν κοινοποιήσεως της 

αποβολής του , να ζητήσει εγγράφως από τον πρόεδρο του διοικητικού 

Συμβουλίου του Ομίλου την παραπομπή της υποθέσεως σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση . 

3.  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να προβεί στις 

αναγκαίες ενέργειες προς σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός 

διμήνου το βραδύτερο από την λήψη της αιτήσεως περί παραπομπής σε αυτήν. 

4.  Η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί η να επικυρώσει την από το 

διοικητικό Συμβούλιο επιβληθείσα οριστική αποβολή, ή να επιβάλλει μία από 

τις δύο άλλες κυρώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ή να αποφασίσει 

ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεως. 

Άρθρο 11  

Διοίκηση 

Ο Λ.Ο.Ι.Α.Θ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που 

εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων ανά τριετία από την τακτική 

Γενική Συνέλευση των μελών. Μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή αυτή το 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που πλειοψήφησε συγκαλεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρίαση όπου με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη 



πλειοψηφία εκλέγονται ο πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος , ο Γενικός Γραμματέας, 

ο Ταμίας και οι έφοροι που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό. Για την 

εκλογή αυτή χρειάζεται η παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του 

διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα υπόλοιπα μέλη που δεν εκλέχθηκαν , ασχέτως απόλυτης 

πλειοψηφίας, θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

που αντικαθιστούν προσωρινά ή οριστικά μέλη τούτου που δεν μπορούν να 

εκτελέσουν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο . Η κλίση για να 

αναλάβουν τα καθήκοντά τους γίνεται από τον Πρόεδρο κατά σειρά αριθμού 

ψήφων που έλαβε έκαστος κατά την εκλογή. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας τόσο μεταξύ των τακτικών όσο και των 

αναπληρωματικών μελών η σειρά τους καθορίζεται με κλήρωση. 

Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 

μετέχουν στις συνεδριάσεις αυτού , χωρίς όμως ψήφο. 

2.  Μέλη Δ.Σ. άλλων συναφών ομίλων στερούνται του δικαιώματος 

συμμετοχής των στο Δ.Σ. του Ομίλου . 

3.  Το Δ.Σ. έχει την ανώτατη Διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του 

Ομίλου , την διεύθυνση των υποθέσεων ως και υπηρεσιών αυτού , αποφασίζει 

και επιλύει ανέκκλητα κάθε ζήτημα συναφές προς τον σκοπό αυτού που δεν 

έχει ανατεθεί ειδικά με το Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης ή που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό. 

Αποφασίζει για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο από 

την Γενική Συνέλευση προϋπολογισμό Οι αγορές και πωλήσεις περιουσιακών 

στοιχείων του Ομίλου καθώς και οι προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού 

του Ομίλου, έμμισθου ή άμισθου, καθώς και η αμοιβή αυτού αποφασίζονται 

από την Γενική Συνέλευση. 

Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη γενική Συνέλευση τον ετήσιο 

προϋπολογισμό. 

Προκηρύσσει και αθλοθετεί ναυτικούς αγώνες, παιδιές, ασκήσεις, 

οργανώνει εορτές και εκδρομές και φροντίζει για την ψυχαγωγία και τέρψη των 

μελών καθώς και για την εκπαίδευση αυτού. 

Εκλέγει και διορίζει επιτροπές για την διοργάνωση και καλύτερη επιτυχία 

των εορτών και αγώνων, 



Συντάσσει και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου και 

μεριμνά για την εφαρμογή και τήρησή του. 

Προβαίνει στην κατασκευή και ενοικίαση εγκαταστάσεων και σκαφών 

και μεριμνά για την καλή συντήρηση τούτων ενώ ρυθμίζει τα της διαθέσεως ή 

ενοικιάσεως αυτών στα μέλη . 

Μπορεί λόγω εξαιρετικής ή επείγουσας ανάγκης το Δ.Σ. , υπό την ιδία 

αυτού ευθύνη και υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως από την πρώτη Γενική 

Συνέλευση που θα συγκληθεί, να προβεί σε δαπάνη που δεν προβλέπεται 

στον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή να κάνει υπερβάσεις του 

προϋπολογισμένης δαπάνης , υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές 

συνολικά δεν θα υπερβούν το 1/10 του προϋπολογισμού. 

Στην περίπτωση όμως αυτή η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

2/3 των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. 

Υποβάλλει όπου χρειάζεται υπομνήματα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη 

που εξυπηρετεί το σκοπό και τα συμφέροντα του Λ.Ο.Ι.Α.Θ. 

4.  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα προσκαλούμενο 

από τον Πρόεδρο ή μετά αίτηση τεσσάρων (4) μελών τουλάχιστον από τα 7 

μέλη αυτού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και 

απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών , σε περίπτωση δε ισοψηφίας 

επικρατεί η ψήφος του προέδρου, επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία 

γίνεται μυστική , οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. 

5. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Καταστατικό. Για 

τυχόν μη νόμιμες ή ζημιογόνες για τα συμφέροντα του Ομίλου αποφάσεις δεν 

ευθύνονται τα μέλη του Δ.Σ. εάν ελήφθησαν σε συνεδρίαση που απούσιαζαν ή 

παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους αναφέρεται στα πρακτικά. 

Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως με την προσήκουσα επιμέλεια των 

καθηκόντων μέλους του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. 

αποφασίζει την έκπτωση αυτού 

6.  Μέλος του Δ.Σ. που κλήθηκε με έγγραφη ειδοποίηση σε συνεδρίαση και 

δεν προσήλθε σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. αδικαιολόγητα, 

θεωρείται ότι παραιτείται και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το 

πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος αυτού. 



7.  Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί αρμοδιότητές του ή 

αρμοδιότητες συγκεκριμένου μέλους του σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους 

του Ομίλου. 

8.  Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή να εκπροσωπούν τον Όμιλο 

πρόσωπα που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις των νόμων περί 

Αθλητικών Σωματείων. 

9.  Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με 

οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ή συγγενείς των μέχρι δεύτερου βαθμού 

ή με νομικά πρόσωπα , στα οποία συμμετέχουν οι παραπάνω. Η παράβαση 

της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που 

έλαβαν την σχετική απόφαση , με δικαστική απόφαση. 

10. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο 

από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του. 

11. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης 

κατοικίας των, για προσφορά οποιαδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, 

επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. 

Άρθρο 12 

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος 

 1.  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον ΛΟΙΑΘ ενώπιον κάθε διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής ή παντός φυσικού ή νομικού προσώπου , συνβάλλεται δε εξ 

ονόματος και για λογαριασμό του Ομίλου μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της 

Γενικής Συνελεύσεως. 

Συγκαλεί το Δ.Σ. ή την Γενική Συνέλευση σε συνεδρία και προεδρεύει των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι την εκλογή 

προέδρου της κατά το άρθρο 19 παρ.4 , κηρύσσει την έναρξη και την λήξη 

αυτών, δίνει το λόγο με τη σειρά που ζητήθηκε και αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση 

παρεκτροπής , κανονίζει την ημερήσια διάταξη στις συνεδρίες 

συμμορφούμενος με τις αποφάσεις του Δ.Σ., παγορεύει εκτός θέματος 

συζήτηση ιδίως δε εκτός της ημερήσιας διατάξεως μετά την έναρξη της 

συζητήσεως αυτής, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία , υπογράφει τα πρακτικά 

της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. και κάθε εγγράφου αυτών, δίνει λόγο των 

πράξεων του και του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση , δικαιούται 

να καλεί τα μέλη του Ομίλου ή του Δ.Σ. στην εκπλήρωση των προς τον ΛΟΙΑΘ 



υποχρεώσεων, ζητώντας σε περίπτωση απείθειας την εφαρμογή του 

Καταστατικού ή του Κανονισμού, λαμβάνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα 

συμφέροντα του ΛΟΙΑΘ, εντέλλεται δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων 

προσυπογραμμένων και από τον Γενικό Γραμματέα τις κατά τον 

προϋπολογισμό ή τις επιψηφισθείσες πιστώσεις , πληρωμές και γενικά 

φροντίζει να τηρούνται πιστά και αυστηρά οι διατάξεις του Καταστατικού και 

προασπίζει τα συμφέροντα του ΛΟΙΑΘ . 

2. Ο Πρόεδρος μετά σχετική απόφαση του Δ.Σ. προβαίνει έγκυρα σε 

παραίτηση από δικόγραφα ή από δικαιώματα του Ομίλου, στην υπογραφή 

συνυποσχετικών διαιτησίας , στην δόση ή αντεπαγωγή όρκου επί εκκρεμών 

δικών, διορίζει δε σε κάθε περίπτωση πληρεξούσιους δικηγόρους του Ομίλου. 

3. Το Προεδρείο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος ή αν και αυτός κωλύεται, έτερο μέλος του Δ.Σ. κατά σειρά 

αρχαιότητα ως μέλος του Δ.Σ. εκτός του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. 

 

Άρθρο 13 

 Γενικός Γραμματέας 

1.  Ο Γενικός Γραμματέας έχει την διεύθυνση και εποπτεία όλων των 

γραφείων , υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Ομίλου και του προσωπικού 

αυτών. 

Τηρεί την αλληλογραφία του Ομίλου, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα 

έγγραφα, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των γενικών Συνελεύσεων, 

η τήρηση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Τηρεί τα αρχεία, την 

σφραγίδα και το βιβλίο παρουσίας του Ομίλου σε κινητά και ακίνητα είδη και 

γενικά κάθε βιβλίο σχετικό με την υπηρεσία του . Διενεργεί και επιβλέπει την 

γραμματειακή εργασία του Ομίλου και των διαφόρων επιτροπών. 

2.  Ο Γενικός Γραμματέας ευθύνεται για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής 

και γραμματίων εισπράξεων , που συνυπογράφει με το Πρόεδρο. Μεριμνά για 

την εντός του προϋπολογισμού έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής , αναφέρει 

δε στο Δ.Σ. κάθε τυχόν εξάντληση πιστώσεως . 

3.  Ο Γενικός Γραμματέας , με προσωπική του ευθύνη, πρέπει να ειδοποιεί 

τον Ταμία, εγγράφως για τα εισπρακτέα εκάστοτε ποσά από την εκλογή νέων 

μελών, δωρεές , συνδρομές και γενικά οποιαδήποτε άλλη αιτία. 



4.  Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά άλλο 

μέλος του Δ.Σ., που ορίζει ο Πρόεδρος. 

Άρθρο 14  

Ταμίας 

1.  Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδοντας την σχετική διπλότυπη 

απόδειξη καθώς και κάθε πληρωμή με βάση ένταλμα που έχουν υπογράψει ο 

πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ορίζοντα 

να επισυνάπτεται πάντοτε σ' αυτά η ισόποση απόδειξη του δικαιούχου . 

2.  Τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, που θέτει 

υπόψιν του Δ.Σ. προς ενημέρωσή του. 

3. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτους , υποβάλλει απολογισμό 

της όλης διαχειρίσεως του λήξαντος έτους , που έχει ελεγχθεί από την τριμελή 

Εξελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 16 του Καταστατικού 

4.  Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα και χρεόγραφα του 

ταμείου, καταθέτει μετά από απόφαση του Δ.Σ τα χρήματα αυτά στο όνομα του 

Ομίλου σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως ή προθεσμίας ή στο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή επενδύει μέρος αυτών σε Κρατικά ή Τραπεζικά 

Ομόλογα ή Ομολογίες Δημοσίων Επιχειρήσεων, εφ' όσον τα χρήματα 

υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζει έκτοτε το Δ.Σ. Το ποσό αυτό κρατεί στο 

ταμείο για τυχόν μικροέξοδα ή δαπάνες, για τα οποία τηρεί λογαριασμό. 

5.  Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή που έκανε 

χωρίς κανονικό ένταλμα ή χωρίς έγκριση του Δ.Σ. 

6.  Ο Ταμίας με βάση έγγραφη εξουσιοδότηση που υπογράφουν ο 

Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους προβαίνει 

στην ανάληψη κάθε ποσού που έχει κατατεθεί από τον Όμιλο ή τρίτο υπέρ 

τούτου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Δημόσιο Ταμείο ή οπουδήποτε αλλού , 

υπογράφοντας πάντοτε την σχετική διπλότυπη απόδειξη εισπράξεως . 

7.  Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση του περί 

τελών χαρτοσήμου Νόμου. 

8.  Τον Ταμία , όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει άλλο μέλος του 

Δ.Σ., που ορίζει ο Πρόεδρος. 

 

 



Άρθρο 15 

Γενικός Έφορος –Έφοροι 

 Έφοροι ορίζονται εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. και απλά μέλη μετά από 

απόφαση του Δ.Σ., ή μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δ.Σ. Οι 

Έφοροι εκτελούν καθήκοντα , που ορίζουν ο Κανονισμός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και άλλοι Κανονισμοί, που καταρτίζονται από το Δ.Σ. 

Άρθρο 16 

Εξελεγκτική Επιτροπή 

1. Από την ετήσια Τακτική Συνέλευση εκλέγεται κατ' έτος με μυστική 

ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, μεταξύ των δικαιουμένων 

ψήφου τακτικών μελών του Ομίλου, τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Μέλη του 

Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

2.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα 

Πρόεδρο της εντός του Ιανουάριου του επομένου έτους και ελέγχει λεπτομερώς 

τα ακόλουθα : 

α) Όλα τα βιβλία του Ταμείου της περασμένης χρήσεως και βεβαιώνει με την 

υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον των μελών της την σωστή τήρηση τους . 

β) Τα στελέχη των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, ακυρώνει 

κατάλληλα τις εισπραχθείσες από αυτές και συντάσσει ιδιαίτερο πρακτικό για 

τις αποδείξεις που ακυρώθηκαν, το οποίο επισυνάπτει στην έκθεση προς την 

Γενική Συνέλευση. 

γ) Τα διπλότυπα εντάλματα πληρωμής, παραβάλλει δε αυτά προς τα 

συνημμένα δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία και μονογράφει. 

δ) Τον απολογισμό που συντάσσει ο ταμίας ιδιαίτερα ως προς τις 

ενδεχόμενες υπερβάσεις των πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

3.  Μετά από τους ελέγχους αυτούς συντάσσει λεπτομερή έκθεση με τις 

παρατηρήσεις της που υποβάλλει στην γενική Συνέλευση. Η έκθεση αυτή 

υπογράφεται από δύο τουλάχιστον μέλη της . 

Άρθρο 17 

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 

1. O Όμιλος συγκαλείται στο τέλος του μήνα Ιανουαρίου - Φεβρουάριου 

κάθε έτους σε ετήσια Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τα μέλη που έχουν 

εκπληρώσει όλες τις προς τον Όμιλο υποχρεώσεις τους κατά το άρθρο 9. 



2. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση:  

α) Αναγιγνώσκεται η έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του έτους που 

έληξε, β) Υποβάλλεται για έγκριση ο ταμειακός απολογισμός και ο 

ισολογισμός του έτους που έληξε και ο προϋπολογισμός του νέου 

γ)  Αναγιγνώσκεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την 

διαχείριση της χρήσεως που έληξε. 

δ)  Εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή για το νέο έτος  

ε)  Κατά τριετία προβαίνει , μεταξύ αυτών που έχουν το δικαίωμα να 

εκλέγουν και να εκλέγονται μελών του Ομίλου , στην εκλογή  των μελών του 

Δ.Σ και των αναπληρωματικών του. 

3. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν και 

οποιαδήποτε άλλα θέματα , αρκεί να προσδιορίσθηκαν στην περί συγκλήσεως 

της Γενικής Συνέλευση πρόσκληση, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του 

Καταστατικού και της διαλύσεως του Ομίλου , για τα οποία ειδικά προβλέπονται 

τα άρθρα 23 και 24 του Καταστατικού . 

4. Στις προσκλήσεις προς τα μέλη που κοινοποιούνται προ οκτώ 

τουλάχιστον ημερών , πρέπει να αναγράφονται ακριβώς τα προς συζήτηση 

θέματα τα οποία και μόνο συζητεί η συνέλευση , καθώς και ο τόπος και ο 

χρόνος που θα λάβει χώρα η συνέλευση, οι προσκλήσεις δύναται να γίνονται 

και με ηλεκτρονική μορφή ( e-mail,μέσω site) ή δια του τύπου. 

Άρθρο 18 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 

1.  Οι έκτακτες γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον πρόεδρο για 

συζήτηση ορισμένων θεμάτων, όπως π.χ. η χορήγηση έκτακτων πιστώσεων, 

η τροποποίηση του Καταστατικού του Ομίλου κ.α., μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

ή έγγραφη αίτηση του 1/20 όσων έχουν εκπληρώσει τις προς το Ταμείο 

υποχρεώσεις τους μέχρι και του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτησή τους 

και δικαιούνται ψήφου μελών, για ορισμένα πάντοτε θέματα, που καθορίζονται 

σαφώς στην πρόσκληση. 

2.  Στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν τα δικαιούμενα ψήφου 

μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς τον Όμιλο ταμιακές τους υποχρεώσεις . 

3.  Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης προς λήψη 

αποφάσεως επί προσφυγής μέλους που απεβλήθη οριστικά από τον Όμιλο 



από το Δ.Σ., καθώς και για νέα συμπληρωτική εκλογή όταν τα μέλη του Δ.Σ. 

συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών , απόμειναν από 

οποιονδήποτε λόγο , λιγότερα των πέντε (5). 

Άρθρο 19 

Συνεδριάσεις Γενικών Συνελεύσεων 

1.  Η Γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, θεωρείται ότι έχει απαρτ’ια εάν 

είναι παρόντα το 50+1 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα 

ψήφου. 

2.  Αν δεν υπάρχει απαρτία, ματαιούται η συνεδρίαση, τα δε μέλη, χωρίς 

άλλη πρόσκληση, συνέρχονται σε επαναληπτική συνεδρίαση την 7η ημέρα 

ή των μελών του Δ.Σ.και των αναπληρωματικών του . από την ματαιωθείσα , 

οπότε η συνέλευση θεωρείται σε απαρτία , ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παρόντων μελών. 

3. Οι αποφάσεις της γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με φανερή 

ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών με δικαίωμα 

ψήφου, μόνο σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων και για την εκλογή Δ.Σ. 

και Εξελεγκτικής Επιτροπής η ψηφοφορία γίνεται μυστική . 

Κατά την φανερή ψηφοφορία , σε περίπτωση ισοψηφίας κρίνει η ψήφος 

του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του, κατά την μυστική όμως 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αυτή μέχρι να επιτευχθεί πλειοψηφία. σε 

περίπτωση συνεχίσεως της Γενικής Συνελεύσεως σε άλλη ημερομηνία δεν 

απαιτείται νέα πρόσκληση των μελών, 

4. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ένα μέλος του Ομίλου που 

εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδριάσεως , της δε 

εκτάκτου ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Άρθρο 20 

Αντιπροσώπευση απάντων μελών στις Γενικές Συνελεύσεις 

Στις Γενικές Συνελεύσεις , τακτικές και έκτακτες, κανένα μέλος του 

Ομίλου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει άλλο μέλος. 

Άρθρο 21 

 Οικονομικό έτος Ομίλου  

Το οικονομικό έτος του Ομίλου αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου . 



Άρθρο 22  

Ευεργέτες και Δωρητές  

Το Δ.Σ. ανακηρύσσει Μεγάλους Ευεργέτες του Ομίλου , όσους προσφέρουν 

σε αυτόν ποσό εκατό τουλάχιστον, Ευεργέτες όσους προσφέρουν ποσό ίσο 

προς πενήντα τουλάχιστον, Δωρητές όσους προσφέρουν ποσό ίσο προς 

εικοσιπέντε τουλάχιστον της εκάστοτε ισχύουσας συνδρομής τακτικού μέλους. 

Προηγούμενες εισφορές του αυτού μέλους συνυπολογίζεται για την ένταξη του 

στην ανάλογη ανώτερη κατηγορία. Τα ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών, 

Ευεργετών και Δωρητών του Ομίλου αναγράφονται σε ειδικό τιμητικό πίνακα 

που είναι αναρτημένος στο εντευκτήριο του Ομίλου. 

Άρθρο 23 

Τροποποιήσεις Καταστατικού 

  Οι προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού ή μεταβολή αυτού 

υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το των μελών με δικαίωμα 

ψήφου, κατά το άρθρο 18, η δε τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται 

με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 

ειδικά προς τούτο συγκαλούμενης και απαρτιζόμενης από το 50+1 τουλάχιστον 

των μελών με δικαίωμα ψήφου κατά το άρθρο 19 

Άρθρο 24  

Διάλυση του Ομίλου  

Η διάλυση του Ομίλου αποφασίζεται κατά την διαδικασία του άρθρου 23 του 

Καταστατικού . Σε περίπτωση διαλύσεως του Ομίλου όλη η κινητή και ακίνητη 

περιουσία του περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού . 

Άρθρο 25 

Το καταστατικό αυτό που περιέχει είκοσι πέντε άρθρα , εγκρίθηκε σήμερα 

από την γενική Συνέλευση και θα ισχύσει από την εγγραφή του στα τηρούμενα 

βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 

          Μυτιλήνη ........... ………… 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 

 
ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  



ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
  Το παραπάνω καταστατικό έχει εγκριθεί από την προηγούμενη γενική 
συνέλευση , αλλά δεν περπάτησε για τεχνικούς λόγους. Θα πρέπει να 
ξαναψηφιστεί στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση. 
 Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ την 13/1/16 τέθηκαν οι παρακάτω 
προβληματισμοί που αφορούν το καταστατικό και γι αυτό αναρτώνται ώστε ο 
καθένας από εσάς αφού προβληματιστεί να εκφέρει την γνώμη του για το καλό 
του Ομίλου μας.  
 

1. Το Δ.Σ να αποτελείται από 5 ή 7 μέλη? ( Λόγω του ότι οι 
υποψηφιότητες είναι περιορισμένες) . 
 

 
2. Χρειάζεται να αλλάξει όνομα ο Όμιλος?  

 
Εάν ναι με ποια ονομασία? 
 
 (Διότι περιλαμβάνει με το νέο καταστατικό και άλλα ναυταθλητικά 
αθλήματα).  
 
Συζητήθηκαν λόγου χάριν ως  
Ναυταθλητικός Όμιλος Λέσβου 
Ιστιοπλοικός Όμιλος Λέσβου  
Ναυτικός Όμιλος Λέσβου κτλ  
 
Π.Χ  Όταν αλλάξει ονομασία μπορεί να είναι 5μελές (Πρόεδρος , 
Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, έφορος αθλητισμού και 
σχολών)  και από 1 έφορος του κάθε τμήματος.  
 
 
Υπόψη στο μέλλον ο χειρισμός θεμάτων του Ομίλου έναντι των 
διαφόρων υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα είναι ποιο εύκολος. 
 
Μπορείτε να στείλετε τις απόψεις σας ή και κάθε άλλη αλλαγή  στο 
email: tallasni@gmail.com ή να τις συζητήσουμε στις 
συγκεντρωσεις στον Όμιλο. 
 
Ευχαριστούμε το Δ.Σ 

mailto:tallasni@gmail.com

