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Το Καταστατικό του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» που αναγνωρίστηκε με
την με αριθμό 686/1982 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και
καταχωρίστηκε στα Βιβλία Σωματείων του ιδίου Πρωτοδικείου με αριθμό 11022/176-82, και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 3720/84 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου
που καταχωρίστηκε στα ως άνω βιβλία με αριθμό 11022/11-1-85, και με την υπ’
αριθμό 3732/1993 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου που καταχωρίστηκε στα ως άνω
βιβλία με αριθμό 11022/23-11-93 διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’
Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα
Άρθρο 1
Όνομα - Έδρα
Το σωματείο έχει το όνομα ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και χρησιμοποιεί τον από
τα αρχικά γράμματα τίτλο ΣΕΑΝΑΤΚ.
Έδρα του σωματείου ορίζεται η παραλία της Καλλιθέας και ειδικότερα οι
εγκαταστάσεις του στον μπροστά από τον Ιππόδρομο χώρο του Φαληρικού Δέλτα.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το σωματείο έχει σαν σκοπό:
α. - Τη διάδοση, ανάπτυξη και καλλιέργεια του Ναυταθλητισμού και γενικά του
αθλητικού πνεύματος.
β - Τη συννένωση και σύσφιξη των σχέσεων όσων ασχολούνται, με οποιοδήποτε
τρόπο και από οποιαδήποτε θέση, με το ναυταθλητισμό. Ειδικότερα δε καλλιεργεί
τους κλάδους: της ερασιτεχνικής αλιείας, της Ιστιοπλοΐας, της Κολύμβησης, της
Υποβρύχιας δραστηριότητας, του θαλάσσιου σκι, της Κωπηλασίας, και του Κανόε Καγιάκ .
Η ίδρυση νέων κλάδων άθλησης ή η κατάργηση των υφισταμένων, θα γίνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ - Την πνευματική και ηθική εξύψωση των μελών και των αθλητών καθώς και την
ανάμεσά τους καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας.
δ - Την επισήμανση, μελέτη και λύση των προβλημάτων όσων ασχολούνται γενικά
με τον ναυταθλητισμό.
Άρθρο 3
Μέσα
Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων του ο ΣΕΑΝΑΤΚ θα συνεργάζεται με
τις αρμόδιες Αρχές της Ελληνικής Πολιτείας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με
δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς, Ελληνικούς ή αλλοδαπούς και με τα συναφή
σωματεία και Ομοσπονδίες και θα χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο που δεν
αντίκειται στο Καταστατικό, στο Νόμο και στις ναυτικές συνήθειες και παραδόσεις.
Ειδικότερα ο ΣΕΑΝΑΤΚ:
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1.- Οργανώνει αγώνες και γενικότερα εκδηλώσεις ναυταθλητισμού και παίρνει
μέρος στις διάφορες ναυταθλητικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
2 - Εντάσσεται στα σχετικά προγράμματα ναυταθλητισμού των αρμόδιων Αρχών
της Πολιτείας.
3.- Γίνεται μέλος των Ομοσπονδιών των διαφόρων ναυτικών αθλημάτων.
4.- Ιδρύει και λειτουργεί τμήματα αγωνιστικών ομάδων και εκπαιδεύσεως
μαθητευομένων των διαφόρων ναυτικών αθλημάτων.
5.- Ιδρύει και λειτουργεί σχολή ανοιχτής Θάλασσας.
6.- Ιδρύει και λειτουργεί πειραματικό καρνάγιο με σκοπό την εξοικείωση των
αθλητών και των μελών στην ναυπηγική.
7.- Φροντίζει για την απόκτηση πλοιαρίων και λέμβων εκπαίδευσης
μαθητευομένων, ειδικού ναυταθλητικού υλικού, εποπτικών οργάνων, σωστικών
μέσων, κ.λ.π..
8.- Οργανώνει κάθε μορφής συγκεντρώσεις των μελών και των αθλητών του
Συλλόγου που αποβλέπουν στην καλλιέργεια σχέσεων ανάμεσά τους και ανάπτυξη
του πνευματικού, του πολιτιστικού και γενικά του αθληττικού επιπέδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β

Μέλη - Πόροι - Διαχειριστική Περίοδος.
Άρθρο 4
1.- Μέλη του ΣΕΑΝΑΤΚ εγγράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις των Νόμων
που διέπουν την λειτουργία των Ναυταθλητικών Σωματείων και έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2.- Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ειδική αίτηση στο Δ.Σ. που συνοδεύεται από
πρόταση 2 τακτικών μελών του ΣΕΑΝΑΤΚ, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη αποφασή του να μην εγκρίνει το
αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλος του Σωματείου.
3.- Δεν μπορεί να εγγραφεί ή να διατελεί μέλος ή αθλητής του ΣΕΑΝΑΤΚ όποιος
δεν πληρεί τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων που διέπουν την λειτουργία των
Αθλητικών Σωματείων.
4.- Η Γ.Σ. του ΣΕΑΝΑΤΚ με πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύσσει Επίτιμα
μέλη πρόσωπα με έξοχη δράση, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον ¨Όμιλο.
Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των μελών, μπορούν να παρευρίσκονται
στις Γ.Σ. και να μετέχουν στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των
Επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 των Τακτικών μελών του
ΣΕΑΝΑΤΚ.
5.- Τα μέλη του ΣΕΑΝΑΤΚ μπορούν να ανήκουν και σε άλλους Ναυταθλητικούς
Ομίλους. Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη των μελών και των αθλητών στις εγκαταστάσεις
του ΣΕΑΝΑΤΚ έχουν την υποχρέωση να φέρουν έπ’ αυτού τη σημαία του
ΣΕΑΝΑΤΚ και να λαβαίνουν μέρος στους αγώνες με τα χρώματα του ΣΕΑΝΑΤΚ.
6.- Για τον ελλιμενισμό και την εξυπηρέτηση των σκαφών των μελών και των
αθλητών, ο ΣΕΑΝΑΤΚ διαθέτει τον λιμενίσκο και τις εγκαταστάσεις του. Τα μέλη
και οι αθλητές που ελλιμενίζουν τα σκάφη τους έχουν τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στον Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό. Επιπλέον καταβάλουν εισφορές για
το σκάφος που καθορίζονται από Δ.Σ.
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7.- Για να αποκτήσει το μέλος ή ο αθλητής το δικαίωμα να ελλιμενίζεται το σκάφος
του, απαιτείται να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ., το οποίο εξετάζει και
αποφασίζει με γνώμονα τους όρους που προβλέπονται από τον Γενικό Εσωτερικό
Κανονισμό.
8.- Σε περίπτωση αλλαγής του σκάφους του μέλους ή του αθλητή, απαιτείται η
έγκριση του Δ.Σ. για τον ελλιμενισμό του νέου σκάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Γ.Ε.Κ.
9.- Εγκεκριμένοι ελλιμενισμοί σκαφών αίρονται αυτοδικαίως αν οι κάτοχοι και
χρήστες για οποιοδήποτε λόγο χάσουν την ιδιότητα του μέλους ή του αθλητή του
Ομίλου.
10.- Η θέση κάθε σκάφους στο λιμενίσκο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από
εισήγηση του Εφόρου Λιμένος.
11.- Το Δ.Σ. εφ’ όσον υπάρχει δυνατότης μπορεί να φιλοξενεί σκάφη μη μελών για
χρονικό διάστημα και υπό όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Γ.Ε.Κ.
Άρθρο 5
1.- Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου
και γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις, να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα την γνώμη
τους με τους τρόπους που αναφέρονται στον Γ.Ε.Κ. και να τους δίνονται εξηγήσεις
σε όλα τα θέματα. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν σε’
αυτές, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
2.- Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών
του Συλλόγου, να σέβονται το νόμο και το καταστατικό, να σέβονται και να
εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., να βοηθούν το Δ.Σ. στο έργο του
και γενικά να προωθούν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του σωματείου και να μην
τα παραβλάπτουν.
3.- Πρέπει να εκπληρώνουν όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και να
συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Μπορούν να αποχωρίσουν ελεύθερα από το
Σύλλογο, αρκεί να το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους από το Δ.Σ.
4.- Τα μέλη και οι αθλητές που παραιτούνται ή διαγράφονται δεν δικαιούνται να
αναζητήσουν τις εισφορές τους ή άλλα για οποιονδήποτε λόγο. Αντίθετα συνεχίζουν
να ευθύνονται απέναντι στον Σύλλογο για χρηματικές υποχρεώσεις που είχαν πριν
από την παραίτηση ή τη διαγραφή τους.
Άρθρο 6
1.- Το ύψος των μηνιαίων εισφορών των μελών καθώς και το ποσό της εγγραφής
των αθλητών και των μελών καθορίζει και αναπροσαρμόζει κατά καιρούς με
απόφασή του το Δ.Σ.
2.- Οι μηνιαίες εισφορές των μελών και οι πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις
των μελών και των αθλητών-ιδιοκτητών σκαφών προς τον Σύλλογο θα
προκαταβάλλονται υποχρεωτικά.
3.- Με την συμπλήρωση καθυστέρησης δύο μηνών ο υπόχρεος θα ειδοποιείται με
ανάρτηση ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου. Η επανειλημμένη
καθυστέρηση συνεπάγεται τις συνέπειες της επομένης παραγράφου.
4.-Ο υπόχρεος που καθυστέρησε τις πάσης φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις του
για χρονικό διάστημα τριών μηνών από ην ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής τους,
διαγράφεται υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ., από τα τα μητρώα του Ομίλου.
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5.- Ο διαγραφείς μπορεί με αίτηση του εντός τριμήνου από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της διαγραφής του να προσφύγει στο Δ.Σ. αιτιολογώντας την
καθυστέρηση της καταβολής των εισφορών του προς τον Σύλλογο.
6.- Το Δ.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την
υποβολή της αίτησης επανεγραφής.
7.- Οι διαγραφέντες για δεύτερη φορά για οικονομικές καθυστερήσεις,
διαγράφονται οριστικά από τα μητρώα του ΣΕΑΝΑΤΚ. Το Δ.Σ. ανακοινώνει τις για
ταμειακούς λόγους διαγραφές στην Γ.Σ.
Άρθρο 7
1.- Το Δ.Σ. ασκεί την πειθαρχική εξουσία και εκδικάζει όλα τα παραπτώματα των
μελών και των αθλητών του ΣΕΑΝΑΤΚ.
2.-Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται παραβάσεις των άρθρων του
Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και η κοινωνικά απαράδεκτη
και ανοίκεια συμπεριφορά των μελών και των αθλητών.
3.- Η πειθαρχική αγωγή σε παρεκτραπέντα μέλη και αθλητές του Συλλόγου
ασκείται μετά από ενυπόγραφη καταγγελία μέλους του ΣΕΑΝΑΤΚ. Μετά την
καταγγελία το Δ.Σ. με απόφασή του θα κρίνει εάν συντρέχουν οι λόγοι εκείνοι για
τους οποίους δικαιολογείται η άσκηση η όχι πειθαρχικής αγωγής. Όμως η άσκηση
πειθαρχικής αγωγής είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. εφόσον το ζητήσουν εγγράφως
δεκαπέντε τακτικά μέλη του ΣΕΑΝΑΤΚ, ή μέλος του Δ.Σ.
4.- Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές.
α) Εγγραφή επίπληξη η οποία και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του
ΣΕΑΝΑΤΚ.
β) Απομάκρυνση και στέρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων από τα μέλη και
τους αθλητές για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών. Στο διάστημα αυτό δεν
απαλλάσσονται των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων τους.
γ) Διαγραφή από τα μητρώα του Συλλόγου.
δ) Το τιμωρημένο με διαγραφή μέλος αμέσως μετά την γνωστοποίηση με ανάρτηση
στον πίνακα ανακοινώσεων του ΣΕΑΝΑΤΚ της απόφασης της διαγραφής του
θεωρείται διαγεγραμμένο και στερείται όλων των δικαιωμάτων του μπορεί όμως να
προσφύγει εντός προθεσμίας τριάντα ημερών με αίτηση του προς το Δ.Σ. στην
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να ανακαλέσει την απόφαση του
Δ.Σ.
5.- Έως ότου αποφανθεί η Γ.Σ. το διαγεγραμμένο μέλος δεν έχει δικαίωμα σε καμία
περίπτωση να κάνει χρήση όλων των εγκαταστάσεων του ΣΕΑΝΑΤΚ.
6.- Όταν η Γ.Σ. αποφασίσει να ανακαλέσει την απόφαση του Δ.Σ. περί της
διαγραφής, το μέλος επαναγγράφεται με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των νέων
μελών, δύναται όμως να επανακτήσει τα δικαιώματα του, καταβάλλοντας όλες τις
οικονομικές υποχρεώσεις του διαστήματος της διαγραφής του.
Άρθρο 8
Οι πόροι του ΣΕΑΝΑΤΚ είναι α) Τακτικοί και β) Έκτακτοι.
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1.-Τακτικοί πόροι είναι οι συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής
αθλητών και μελών.
2. Τακτικοί πόροι είναι επίσης τα έσοδα από την χρήση των εγκαταστάσεων και
του λιμενίσκου του Ομίλου.
3.-Έκτακτοι πόροι είναι οι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλο
έσοδο που περιέχεται νόμιμα στον Σύλλογο.
4.- Σε περίπτωση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης το Δ.Σ. εφαρμόζει την κείμενη
Νομοθεσία.
5.- Οι δωρεές σημαντικών κατά την κρίση του Δ.Σ. ποσών ή αντικειμένων ή οι
παροχές σημαντικών υπηρεσιών αναφέρονται στην πρώτη Γ.Σ. μετά τη δωρεά ή την
παροχή.
Άρθρο 9
1.- Η διαχειριστική περίοδος του Συλλόγου είναι η ίδια με το ημερολογιακό έτος.
2.- Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται για έγκριση στην Γ.Σ. ο
προϋπολογισμός της ερχόμενης χρονιάς, ο απολογισμός της περασμένης και η
έκθεση ενεργειών του Δ.Σ. που φαίνονται με κάθε λεπτομέρεια τα έσοδα, τα έξοδα
και όλες οι ενέργειες του Δ.Σ.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ’
Διοικητικό Συμβούλιο - Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 10
1.- Την Διοίκηση του Συλλόγου ασκεί εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, που
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό
Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερις συμβούλους.
2.- Μέλη του Δ.Σ. μπορεί να είναι πρόσωπα που είναι και μέλη του Συλλόγου.
3.- Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) χρόνια σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται παρακάτω. Μαζί με τα εννιά (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και
εννιά (9) αναπληρωματικά.
4.- Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις
που πηγάζουν από τον νόμο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις
αποφάσεις της Γ.Σ. Τα μέλη που απουσιάζουν, αρνήθηκαν ή για οποιαδήποτε λόγο
δεν συμμετείχαν στην συζήτηση, δεν ευθύνονται αν αυτό προκύπτει από τα πρακτικά.
5.- Το Δ.Σ είναι αρμόδιο για την κατασκευή και ενοικίαση εγκαταστάσεων,
ναυταθλητικών σκαφών καθώς και για την συντήρηση και την ορθή διάθεση του
αθλητικού υλικού.
6.- Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να συμβάλλεται με εκπαιδευτές για την λειτουργία της
σχολής Ιστιοπλοΐας ανοιχτής Θάλασσας, καθώς και άλλες περιπτώσεις.
7.- Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. διορίζει και απολύει το έμμισθο ή άμισθο προσωπικό
του Ομίλου και καθορίζει τις αμοιβές των εμμίσθων υπαλλήλων του.
8.- Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. διορίζει ανά έτος τους εφόρους των διαφόρων
τμημάτων.
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Άρθρο 11
1.- Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τα συμφέροντα του Συλλόγου και
φροντίζει για την επιδίωξη και επιτυχία των σκοπών του.
2.- Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τους καταθέτει για έγκριση
στην Γ.Σ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και γενικά έχει αρμοδιότητα για
οποιοδήποτε ζήτημα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.
Άρθρο 12
1.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει μια φορά το μήνα τακτικά έπειτα από πρόταση του
Προέδρου και έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαίο. Επίσης εάν την σύγκληση
ζητήσουν τρία (3) μέλη του και ο Πρόεδρος αρνηθεί, τότε το συμβούλιο συγκαλεί ο
Αντιπρόεδρος ή τα μέλη που το ζήτησαν.
2.- Ο Πρόεδρος, που συγκαλεί το Δ.Σ. πρέπει να αναφέρει στα μέλη μία ημέρα πριν
το λιγότερο και τα θέματα που θα συζητηθούν.
3.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο τα πέντε (5) από
τα μέλη του. Σε ισοψηφία επικρατεί η άποψη στην οποία έχει προσχωρήσει ο
Πρόεδρος.
4.- Μέλος του Δ.Σ. που κλήθηκε με πρόσκληση που αναρτήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων και δεν προσήλθε σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει
παραιτηθεί και αντικαθίσταται 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. Σε περίπτωση που μέλος
του Δ.Σ. δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα του με επιμέλεια και με την συμπεριφορά του
παρακωλύει την λειτουργία του Δ.Σ., το Δ.Σ. με την ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον από
τα 9 μέλη προχωρεί στην προσωρινή απομάκρυνση του από μέλος του Δ.Σ.
παραπέμποντας τον στην προσεχή Γ.Σ. που είναι τελικά αρμόδια για την έκπτωση του
ή όχι.
5.- 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 συγκρότηση του σε
σώμα. Μέλος που δεν αποδέχεται τη θέση του θεωρείται παραιτηθέν και καλείται το
πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό.
6.- Στο Δ.Σ. δεν μπορούν να μετέχουν άτομα που μετέχουν σε διοίκηση άλλου
Ναυτικού Ομίλου ή Σωματείου εκτός αν παραιτηθούν από τη διοίκηση του
τελευταίου.
7.- Απαγορεύεται επίσης η εκλογή στη διοίκηση του ΣΕΑΝΑΤΚ μελών που ασκούν
το επάγγελμα του προπονητή ναυτικών αθλημάτων.
8.- Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αποζημιώσεως για την απασχόληση τους με
τις υποθέσεις του Ομίλου. Εξαιρούνται τα έξοδα κίνησης για μετακινήσεις,
παραμονής, και διατροφής στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας και πάντα με
απόφαση του Δ.Σ.
9.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ. καλείται
αναπληρωματικό μέλος και μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες γίνεται αναπλήρωση της
κενής θέσης.
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10.- Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. κρατά ο Ειδικός Γραμματέας και τα
διαβάζει το τέλος της συνεδρίασης ή στην αρχή της επομένης για να επικυρωθούν και
να υπογραφούν από τα μέλη.
11.- Αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν δικαιώματα μελών δεν μπορούν να
ανατραπούν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου οργάνου.
Άρθρο 13
1.-Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη.
Εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται και το Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης,
θανάτου ή έκπτωσης μέλους της Ε.Ε. αναπληρώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω
τρόπο άρθρο 12 παρ. 9.
2.-Έργο της Ε.Ε. είναι η διενέργεια ελέγχου των πράξεων του Δ.Σ. Έχει δικαίωμα
να λαμβάνει γνώση του περιεχόμενου των βιβλίων και των εγγράφων.
3.-Σε κάθε Γενική Συνέλευση διαβάζεται έκθεση της Ε.Ε. που αναφέρεται ο έλεγχος
της περασμένης διαχειριστικής περιόδου μετά τη λογοδοσία του Δ.Σ.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ’
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 14
1.- Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΣΕΑΝΑΤΚ μπροστά σε κάθε αρχή δημόσια,
δημοτική, κοινοτική, δικαστική και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συμβάλλεται
δε, στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της
Γ.Σ. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και προεδρεύει σ’αυτό,
καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και το τέλος των
συνεδριάσεων. Ανακοινώνει στα μέλη τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, δίνει
και αφαιρεί το λόγο από τους συμβούλους. 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.
2.-Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και
όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.
3.-Ο Πρόεδρος δικαιούται να καλεί τα μέλη του Δ.Σ. ή του Ομίλου, να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΣΕΑΝΑΤΚ και σε περίπτωση
απείθειας, να ζητεί την εφαρμογή του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού.
Άρθρο 15
1.-Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί σε όλα τα καθήκοντα του τον Πρόεδρο όταν ο
τελευταίος είναι απών ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται.
2.-Στον Αντιπρόεδρο μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση του Δ.Σ.
μπορεί να εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου.
Άρθρο16
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1.-Ο Γ. Γραμματέας ασκεί την εποπτεία του γραφείου και επιμελείται της
διεκπεραίωσης κάθε εγγράφου, συντάσσει και διεξαγάγει την αλληλογραφία.
2.-Συντάσει με τον Πρόεδρο την λογοδοσία των πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την
Γ.Σ.
3.-Χαρακτηρίζει τα υλικά σαν αναλώσιμα ή μη κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ. και
καταχωρίζει τα μη αναλώσιμα στο βιβλίο υλικών.
4.-Κρατάει την σφραγίδα και συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον προϋπολογισμό και
τον απολογισμό για κάθε διαχειριστική περίοδο, όπως ειδικότερα αναφέρεται
παρακάτω.
5.-Τον Γ.Γραμματέα όταν ο τελευταίος είναι απών ή οποιονδήποτε λόγο κωλύεται
αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.
Άρθρο 17
1.-Ο Ειδικός Γραμματέας κρατάει και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων
του Δ.Σ. τηρεί τα βιβλία, το αρχείο και το μητρώο των μελών του ΣΕΑΝΑΤΚ.
2.-Στον Ε.Γ. μετά από πρόταση του Γ.Γ. και απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να
εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Γ.Γ.
3.- Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ο Ειδικός Γραμματέας τον αναπληρώνει εκείνος
που ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ.
Άρθρο 18
1.-Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του ΣΕΑΝΑΤΚ και την
υπόλοιπη κινητή περιουσία.
2.-Εισπράτει απ’ευθείας ο ίδιος οφειλόμενα προς ο Σύλλογο από μέρους των μελών
ή τα χρήματα που διατίθενται υπέρ του Συλλόγου. Καταθέτει σε κάποια Τράπεζα όλες
τις εισπράξεις στο όνομα του Συλλόγου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών
δυνάμενος να κρατάει στα χέρια του για τις δαπάνες του Συλλόγου ποσόν που
καθορίζεται ανά έτος με απόφαση του Δ.Σ. Μπορεί να κάνει ανάληψη με βάση
επιταγή προσυπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα.
3.-Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα
προσυπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα κατόπιν εγκρίσεως του
Δ.Σ. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα φέρνουν την σφραγίδα του Συλλόγου,
είναι αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό υπογράφονται Δε από τον Πρόεδρο.
4.-Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όποτε ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση περί της
καταστάσεως του Ταμείου του Συλλόγου.
5.-Συντάσσει ισολογισμό της διαχείρισης και τον γενικό προϋπολογισμό του
επόμενου χρόνου και υποβάλλει αυτά για επικύρωση στο Δ.Σ. και στην Γ.Σ. που
αποφασίζει τελικά.
6.-Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τις πληρωμές ποσών σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί
να λαμβάνονται και εκ των υστέρων, στην πρώτη επόμενη της πληρωμής συνεδρίαση
του Δ.Σ.
7.-Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου
εισπράξεων και πληρωμών. Τέλος ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την
καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
8.-Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ο Ταμίας, τον αναπληρώνει εκείνος που ορίζει με
ειδική απόφαση το Δ.Σ.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε’
Γενικές Συνελεύσεις - Αρχαιρεσίες.
Άρθρο 19.
1.-Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου.
2.-Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για
οποιοδήποτε ζήτημα υποβάλλεται σ’ αυτή έχοντας γενική αρμοδιότητα για την
πραγματοποίηση των στόχων του ΣΕΑΝΑΤΚ.
3.-Η Γενική Συνέλευση εκτός από τα παραπάνω έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να
απορρίπτει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων του
Δ.Σ. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., τροποποιεί το Καταστατικό και τον Εσωτερικό
Κανονισμό.
Άρθρο 20
1.-Η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. συνεδριάζει το πρώτο 15μερο
του Νοέμβρη κάθε χρόνου σε τακτική συνεδρίαση και έκτακτα όποτε αποφασίσει το
Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Η έγγραφη αίτηση που θα
υποβάλλουν τα μέλη θα πρέπει να περιέχει και τα θέματα που θα συζητηθούν.
2.-Την Γ.Σ. συγκαλεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο Πρόεδρος με πρόσκληση που
αναφέρει την ημερομηνία, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα και τα θέματα που θα
συζητηθούν καθώς και την απαρτία που απαιτείται για κάθε θέμα. Τέλος αν αυτή
είναι η πρώτη, δεύτερη κ.λ.π.
3.-Η πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολληθεί δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες πριν
από την συνέλευση στα γραφεία του ΣΕΑΝΑΤΚ.
4.-Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’αυτή το 1/3 το λιγότερο των
τακτικών ταμειακά εντάξει μελών. Αν Δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για την
ύπαρξη απαρτίας αριθμός μελών, η Γ.Σ. συνέρχεται και πάλι μέσα σε οκτώ ημέρες
από την ημερομηνία που έχει καθορισθεί. Στη δεύτερη αυτή Γ.Σ. δεν μπορεί να
περιληφθούν θέματα που δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. που
ματαιώθηκε εξαιτίας μη ύπαρξης απαρτίας. Η δεύτερη αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι
συνεδριάζει με απαρτία όσα και αν προσέλθουν από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη.
Στην προκήρυξη της αρχικής Γ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνεται και η ημερομηνία της
επαναληπτικής , η οποία ημερομηνία μπορεί να είναι και η ίδια η αρχική.
5.-Μέλη που απουσίασαν αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς Γ.Σ. διαγράφονται από
το μητρώο των μελών του ΣΕΑΝΑΤΚ. Η αιτία της δικαιολογημένης απουσίας πρέπει
να υποβληθεί εγγράφως στο Δ.Σ. μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών.
Άρθρο 21
1.-Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αυτών που
παρευρίσκονται εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο νόμο, το Καταστατικό ή τον
Εσωτερικό Κανονισμό. Τα μέλη ψηφίζουν με ανάταση του χεριού, με ονομαστική
κλήση ή με μυστική ψηφοφορία πότε όμως διά βοής.
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2.-Όταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία, προχωρεί στην
εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν αρχίζει η
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
3.-Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της,
διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει το λόγο στα μέλη που το 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 ημερήσιας διάταξης. Τέλος, μαζί με τον Γραμματέα 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. αδικαιολόγητη
καθυστέρηση πέραν των τριάντα ημερών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
4.-Αρχικά στις Τακτικές απολογιστικές Συνελεύσεις, γίνεται λογοδοσία του Δ.Σ.,
υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός της περασμένης διαχειριστικής περιόδου, ο
προϋπολογισμός της νέας, η έκθεση ενεργειών του Δ.Σ. και η έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μετά την λήξη της συζήτησης για τα θέματα αυτά και της
έπ’ αυτών ψηφοφορίας συνεχίζεται η συζήτηση σε άλλα θέματα της ημερησίας
διάταξης.
5.-Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.
Άρθρο 22
1.-Κάθε τρίτο χρόνο η τακτική Γ.Σ. αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών,
οι οποίες διεξάγονται την επομένη Κυριακή και ώρα που ορίζει η Γ.Σ.
2.-Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτιο που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων
συμβούλων και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3.-Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από το Δ.Σ. το οποίο εξακολουθεί να ασκεί τα
καθήκοντα του και παραδίδει την διοίκηση στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. την ημέρα που τα
νεοεκλεγέντα μέλη του θα συνέλθουν σε σώμα.
4.-Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη
του ΣΕΑΝΑΤΚ που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
5.-Για να αναδειχτεί μέλος υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ. το
λιγότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ψηφοφορία.
6.-Μετά την εκπνοή του χρόνου υποβολής των υποψηφιοτήτων ο Γ. Γραμματέας
αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου έγγραφο στο οποίο αναγράφονται
τα ονόματα των υποψηφίων. Ακολούθως το Δ.Σ. φροντίζει να συγκεντρώσει το
απαραίτητο για την ψηφοφορία υλικό, όπως ψηφοδέλτια, κάλπη, παραβάν,
καταλόγους των μελών κ.λ.π. τα οποία και παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή την
ημέρα των αρχαιρεσιών και μία ώρα πριν την έναρξη τους.
7.-Την ημέρα της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διανέμει το ψηφοδέλτιο
στους ψηφοφόρους, μετά την συμπλήρωση των σταυρών προτίμησης τοποθετείται σε
φάκελο σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να
βάλει μέχρι εννιά (9) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3)
για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8.-Μετά το πέρας του χρονικού ορίου της ψηφοφορίας η Εφορευτικής Επιτροπή
ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν συμπληρώνει τους
παραπάνω όρους κηρύσσεται άκυρο. Φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα (1)
ψηφοδέλτια, δεν λαμβάνεται υπ’όψη. Οι εννιά (9) πρώτοι αναδείχνονται σύμβουλοι,
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το ίδιο γίνεται και για τους τρεις (3) πρώτους υποψήφιους της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
9.-Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις
που τυχόν θα υπάρχουν. Μετά καταρτίζει τον πίνακα των μελών του Δ.Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής από εκείνους που πλειοψήφησαν και τον αναρτά στον
πίνακα ανακοινώσεων του ΣΕΑΝΑΤΚ. Ακολούθως συντάσσει πρακτικό της
ψηφοφορίας που συνυπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, και
παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γ.Σ. για να το ενσωματώσει στο τέλος των πρακτικών
της Γ.Σ.
10.-Τα επιλαχόντα μέλη του Δ.Σ .και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καλούνται να
αναπληρώσουν τα τακτικά, όταν εκείνα για οποιοδήποτε λόγο έχουν χάσει την θέση
τους.
11.-Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του το Δ.Σ. συνέρχεται μετά από
πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει μεταξύ των μελών του με
μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο, Γ.Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα
και Ταμία. Για κάθε θέση εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει πέντε (5) ψήφους
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ’
Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 23
Για να γίνει τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γ.Σ. με
απαρτία 50% και ένα των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 αυτών
που παρευρίσκονται στην συζήτηση.
Άρθρο 24
Κάθε ασάφεια αυτού του Καταστατικού λύνεται με απόφαση της Γ.Σ. έχοντας
υπ’όψη τις σχετικές διατάξεις των Νόμων.
Άρθρο 25
Το Δ.Σ. μπορεί με εσωτερικό κανονισμό να ρυθμίζει εσωτερικά θέματα του
Συλλόγου αφού εγκρίνει τον Κανονισμό η Γ.Σ.
Άρθρο 26
Το σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με απόφαση της Γ.Σ.
με απαρτία του 50% και ένα των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4
αυτών που παρευρίσκονται στη συζήτηση. Σε περίπτωση διάλυσης του ΣΕΑΝΑΤΚ η
περιουσία του περιέρχεται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το Νόμο.
Άρθρο 27
Ακριβές αντίγραφον του καταστατικού του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, όπως
διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε στο σύνολο του και για κάθε άρθρο χωριστά, μετά την
εναρμόνιση - τροποποίηση του βάση του νόμου 2725/17 Ιουνίου 1999 από την
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΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 17 Οκτωβρίου του 1999, αποτελείται δε από είκοσι
επτά (27) άρθρα.

Ακολούθως μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, έληξε η Γενική Συνέλευση αφού ο
Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιαννόπουλος Σωτήρης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρονόπουλος Αναστάσιος

12

