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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» με έδρα τη 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

 
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» και έδρα 
την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η συγκρότηση και λειτουργία του Σωματείου διέπεται από 
το παρόν Καταστατικό, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ν.2725/1999 «περί 
ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού» όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Το σωματείο μπορεί να ιδρύει 
γυμναστήρια, προπονητήρια και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις. θα λειτουργεί και 
προπονητήριο στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπισθεν Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου, 
δυνάμενου να ιδρύει προπονητήρια και σε άλλη περιοχή της ημεδαπής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 
Το Σωματείο επιδιώκει τους ακόλουθους σκοπούς : 
 
01. Την ανάπτυξη και διάδοση της ιστιοπλοΐας. 
02. Την ανάπτυξη και διάδοση της ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας. 
03. Την καλλιέργεια και εκμάθηση της ιστιοπλοΐας και της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας 

Ανοικτής Θάλασσας. 
04. Την διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων. 
05. Τη συνδρομή στην ανάπτυξη των παραπάνω αθλημάτων σε όλη την Ελληνική 

Επικράτεια και ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. 
06. Την προαγωγή του πνεύματος αλληλεγγύης και ναυτοσύνης των μελών του 

Σωματείου και η διάδοση και καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και της 
αθλητικής ιδέας, του πνεύματος αλληλεγγύης, φιλίας και συνεργασίας εν γένει. 

07. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων σχετικών με 
την ιστιοπλοΐα και δη την ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, όπως αγώνων, εκδρομών, 
επιδείξεων, εκθέσεων, μαθημάτων, διαλέξεων. 

08. Τη δημιουργία ιδίων λιμενικών εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών του 
Ομίλου. 

09. Η ανάπτυξη ακαδημιών και υποδομών, παιδικού και εφηβικού αθλητισμού, καθώς 
και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού ενηλίκων.  
 

Κύρια μέσα για την επίτευξη των άνω σκοπών είναι: 
α. Η αξιοποίηση σκαφών αγώνων και εκπαιδεύσεως (κάθε τύπου πχ. ανοιχτής θάλασσας ή 
dinghy ή ολυμπιακών κατηγοριών κλπ) που θα αγορασθούν, δωριθούν, ναυλωθούν, ή και 
παραχωρηθούν από τρίτους, ή κρατικούς φορείς στον Όμιλο, ως και η παραχώρηση χρήσης, 
με ή χωρίς αντάλλαγμα,  ή εκναύλωση των παραπάνω σκαφών από τον Όμιλο στα μέλη του 
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και αθλητές, για την προπόνησή τους και συμμετοχή σε αγώνες, ή όποια άλλη 
δραστηριότητα του σωματείου. 
β. Η ίδρυση και λειτουργία σχολών, ή/και ακαδημιών για την καλλιέργεια και εκμάθηση 
ιστιοπλοΐας και ναυσιπλοΐας σε μέλη του Ομίλου, ή και τρίτους ενδιαφερομένους και την 
χορήγηση αθλητικών ταυτοτήτων και διπλωμάτων ή πιστοποιητικών ικανότητας.  
γ. Η έκδοση εντύπων - φυλλαδίων - πολυμέσων, κλπ., προς την επίτευξη των ανωτέρω και 
ως μέσου ενημερώσεως των Μελών και φίλων. 
δ. Η απόκτηση και χρήση κάθε μέσου, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχία των 
ανωτέρω σκοπών, εφ’ όσον τούτο ανταποκρίνεται και δεν είναι αντίθετο προς τον εκάστοτε 
Αθλητικό Νόμο και τον Κανονισμό και Καταστατικό των οικείων Ομοσπονδιών. 
ε. Η παραχώρηση και η εκμίσθωση ακινήτων και αθλητικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ή 
εκμετάλλευσης του Σωματείου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατά την εκάστοτε 
ισχύουσα Νομοθεσία. 
στ. Η συμμετοχή σε αγώνες, σειρές αγώνων, πρωταθλήματα και ρεγκάτες, εντός και εκτός 
Ελλάδας, που διοργανώνουν αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή οι ομοσπονδίες στις οποίες 
υπάγονται οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργεί.  
ζ. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης, των μελών, αθλητών και φίλων του αθλητισμού μέσω 
της έκδοσης και κυκλοφορίας περιοδικού – ενημερωτικού εντύπου, όπως και κάθε άλλου 
εντύπου που προβάλλει τις δραστηριότητές του και μέσω της τήρησης ιστοσελίδας, 
σελίδων ή διευθύνσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς κάθε άλλου σύγχρονου 
τεχνολογικά τρόπου ενημέρωσης. 
η. Η ίδρυση νέων τμημάτων με κλάδους άθλησης διαφορετικούς από αυτούς που 
αναφέρονται στο παρόν,  απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., λαμβανομένης με πλειοψηφία των 
3/5 του συνόλου των μελών του. Για την διάλυση, ή την αναστολή δραστηριότητας 
τμήματος που έχει συσταθεί και έχει ήδη παρουσιάσει δραστηριότητα με την συμμετοχή, 
έστω και ενός αθλούμενου σε επίσημο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε από επίσημη 
αναγνωρισμένη υπερκείμενη αθλητική αρχή, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης 
με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΕΛΗ 

ΕΙΣΔΟΧΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 
01. Όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μπορεί να είναι μέλος του 

Σωματείου, εάν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύματα και οι περιορισμοί 
που ορίζονται στο άρθρο 3  του ν.2725/1999. 

02. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη από πρόταση δύο (02) μελών του Σωματείου και έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμίας εξήντα 
(60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει, αυτοδικαίως, παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει 
εγγραφεί ως μέλος την 60η ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

03. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει την 
εγγραφή ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. 
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01. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, μετά την πάροδο ενός έτους από την 
εγγραφή τους. 

02. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν 
επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα Μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα 
οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα 
που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο 
αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. 

03. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί 
ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του 
ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) 
μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως 
παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος τοu σωματείου την 
εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα 
εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της 
παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να 
ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε 
για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του 
σωματείου σε δήλωση βούλησης. 

04. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί 
εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει 
πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή 
πρώτη έως τpίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες. 

05. Τα Μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την 
εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του 
σωματείου. 

06. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα. 

07. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου, ή μέλος των οργάνων διοίκησης, ούτε 
μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου 
οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή 
διαχείριση του: 
 α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. 
 β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα 
ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει 
καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει 
καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που 
εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) 
έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του 
παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 
41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων 
φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, 
λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - 
μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. 
 γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις 
παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της 
αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι 
στερήσεις αυτές. 
 δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και 
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

08. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών 
και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι 
μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, 
κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι 
μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο 
άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, αν, ως 
αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς 
αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του 
σωματείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, θεωρούνται 
επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι 
παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό 
έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την 
άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία 
προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση. 

09. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε 
διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να 
είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν 
επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής 
επιτροπής του σωματείου. 

10. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την 
τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας 
είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, ή 
διεξάγεται με την έγκρισή της. 

11. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας 
μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο και να μετέχουν στο διοικητικό 
συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, εφόσον είναι ενήλικες. 

12. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του, για όσο χρόνο 
διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από 
τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή 
υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι 
είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης 
εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ή η εκτέλεση του 
έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή 
την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι 
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε 
να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.  

13. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος 
άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. 

 β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την 
εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως 
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άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 
(Α` 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω 
προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του 
Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης 
μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 
01. Τα δικαιώματα από την εγγραφή των μελών, οι συνδρομές και όλες, εν γένει, οι 

χρηματικές υποχρεώσεις αυτών καθορίζονται από το Δ.Σ. 
02. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα. 
03. Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο 

δικαιούνται : α) να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος 
στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες, β) να μετέχουν στα όργανα διοικήσεως του 
Σωματείου, σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος Καταστατικού, γ) να 
λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών 
Συμβουλίων, δ) να υποβάλλουν δια του Διοικητικού συμβουλίου στη Γενική 
Συνέλευση έγγραφες προτάσεις αναγόμενες στους σκοπούς του Σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

 
01. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην 

εκπλήρωση του σκοπού του και να εμφορούνται από υψηλό φίλαθλο πνεύμα στις 
σχέσεις και τη συμπεριφορά τους, τόσο προς το Σωματείο όσο και προς τα λοιπά 
μέλη. 

02. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος 
Καταστατικού και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών 
Συνελεύσεων.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

 
01. Οι καθυστερούντες, πέραν του έτους, οιανδήποτε οφειλή τους προς το Σωματείο, 

δύνανται να διαγραφούν του Μητρώου των μελών, κατόπιν αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

02. Καθίσταται υποχρεωτική για το Διοικητικό συμβούλιο η διαγραφή μέλους για 
καθυστέρηση συνδρομής ή οποιασδήποτε άλλης οφειλής παρατεινομένης πέραν της 
διετίας. 

03. Η απείθεια των μελών του Σωματείου στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
των αρμοδίων οργάνων, η αντιαθλητική και αντιομιλική διαγωγή, η ανάρμοστη ή 
ανήθικη διαγωγή μέλους δέον να τιμωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις 
επόμενες ποινές : α) εγγράφου επιπλήξεως, β) προσωρινής απαγορεύσεως 
χρησιμοποιήσεως των εγκαταστάσεων του Σωματείου, γ) προσωρινής αποβολής 
μέχρις ενός έτους, δ) οριστικής διαγραφής εκ των Μητρώων του Σωματείου. 

04. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να ανακοινώσει προς τον ενδιαφερόμενο την καταγγελία και να τον καλεί, εντός 
ευλόγου προθεσμίας, σε απολογία.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
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Σε περίπτωση επιβολής των ανωτέρω υπό στοιχείων β, γ και δ ποινών, αυτές 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά σε όλα τα μέλη του Σωματείου με ανάρτηση της σχετικής 
απόφασης στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου και για το χρονικό διάστημα της 
ποινής. 
 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλει κάποια από τις ποινές της 
προηγούμενης παραγράφου, τελεί υπό την διαλυτική αίρεση έγκρισης της από την πρώτη, 
μετά την επιβολή της, Γενικής Συνέλευση του Σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
 
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο, γνωστοποιώντας την πρόθεση του 
αυτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου παύει από την 
αποδοχή της αποχώρησης, πάντως δε αυτοδικαίως με τη λήξη του έτους εντός του οποίου 
υποβλήθηκε η σχετική δήλωση αποχώρησης. 
 
Στην περίπτωση που η αποχώρηση οφείλεται σε σοβαρούς λόγους υγείας ή 
μετεγκατάστασης σε άλλη πόλη, το μέλος που αποχώρησε μπορεί να επανεγγραφεί στο 
Σωματείο άνευ καταβολής δικαιώματος εγγραφής.  
 
Μέλος  που διεγράφη λόγω οφειλής συνδρομών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δύναται 
να επανεγγραφεί μετά από αίτημά του και αφού καταβάλει εκ νέου το δικαίωμα εγγραφής. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει το αίτημα επανεγγραφής, εάν εκτιμά ότι η 
εν γένει προ της διαγραφής του στάση και συμπεριφορά απέναντι στον Όμιλο δεν άρμοζε 
στα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

 
Ο τίτλος του επίτιμου μέλους του Σωματείου απονέμεται, έπειτα από σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την κοινωνική ή αθλητική 
τους προσφορά. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του 
Σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΣΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΩΝ 

 
Επιτρέπεται στα μέλη να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις χορηγίας για τη χρηματοδότηση 
του αθλητικού τους έργου καθώς και να τοποθετούν τα σήματα του εκάστοτε χορηγού στα 
σκάφη τους καθώς και στις στολές των πληρωμάτων και μόνο. 
 
Στην περίπτωση που Όμιλος συνάψει σύμβαση χορηγίας για λογαριασμό του, τα μέλη 
υποχρεούνται να φέρουν σε σημείο του σκάφους τους το σήμα του χορηγού ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη ατομικής χορηγίας και σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς και διεθνείς 
κανονισμούς.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΠΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

01. Πόροι του Σωματείου είναι οι εισπράξεις που προέρχονται : 
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α) από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, καθώς και τις τακτικές συνδρομές 
αυτών 
β) από τα έσοδα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
γ) από κληρονομίες, κληροδοσίες, αθλοθεσίες και δωρεές 
δ) από τη διοργάνωση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων 
ε) από χρηματικές ενισχύσεις του Δημοσίου, των Δήμων ή άλλων νομικών προσώπων  
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
στ) από πάσης φύσης πηγές που δεν αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου και τις 
διατάξεις του νόμου. 
ζ) Τα τυχόν παράβολα, αθλοθεσίες, ή έκτακτες συνδρομές που καταβάλλει το μέλος ή 
τρίτοι  στα πλαίσια συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Σωματείου 
η) Τα έσοδα από την διοργάνωση χοροεσπερίδων, λαχειοφόρων αγορών και κάθε 
άλλης συναφούς εκδήλωσης. 
θ) Για προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, με το 
Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για 
την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο έχει τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές του Σωματείου, ή στην πρακτική 
άσκηση μελών . 

02. Το ύψος των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων συνδρομών των μελών, παραβόλων 
και άλλων παρόμοιων εσόδων, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένης με 
απόλυτη πλειοψηφία. 

03. Στην περιουσία του Σωματείου περιλαμβάνονται:  
  Ι.  Οποιοδήποτε ακίνητο κατέχει υπό καθεστώς απόλυτης νομής, χρήσης, κατοχής και 

κυριότητας καθώς και,  
 ΙΙ. Κάθε κινητό – σκάφος, έπιπλα γραφείων, αγωνιστικά και προπονητικά υλικά, 

ρουχισμός κ.ά. – που κατέχει νόμιμα υπό καθεστώς απόλυτης νομής, χρήσης, κατοχής 
και κυριότητας.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

 
Τα όργανα του Σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και οι 
Επιτροπές. 
 

Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
 
01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επτά (07). Εκλέγονται επίσης μέχρι τρία 

(03) αναπληρωματικά μέλη. 
02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά διετία από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μελών του Σωματείου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας από ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. 

03. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία από τη Γενική 
Συνέλευση σε ξεχωριστή από τους υπόλοιπους υποψήφιους συμβούλους 
ψηφοφορία. 
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04. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει την τελευταία μέρα του 
Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους, εκτός όταν προηγούνται για οποιοδήποτε λόγο 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

 
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν 
μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για την προσφορά 
οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, 
διαμονής και διατροφής. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
 
01. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο από τον σύμβουλο Πρόεδρο που πλειοψήφησε 

και σε περίπτωση ισοψηφίας από εκείνον που ορίζεται μετά από κλήρωση της 
εφορευτικής επιτροπής, συνέρχεται σε σώμα εντός επτά (07) ημερών από την εκλογή 
του και προβαίνει, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή του Προέδρου, του 
Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμεία και των Εφόρωντου Εφόρου 
Ιστιοπλοΐας. 

02. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εργασίες του. 
03. Τα αναπληρωματικά μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις εργασίες του Δ.Σ. χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 
04. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης τεσσάρων (04) συνολικά τακτικών μελών του 

Δ.Σ., μη υπαρχόντων αναπληρωματικών μελών, θεωρείται, αυτοδικαίως, 
συμπαραιτούμενο ολόκληρο του Δ.Σ., οπότε τα εναπομένοντα μέλη του Δ.Σ. 
υποχρεούνται να συγκαλέσουν, εντός μηνός, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
 
01. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τις υποθέσεις του Σωματείου, διαχειρίζεται την 

περιουσία του και ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στη λειτουργία και τους σκοπούς 
του Σωματείου, που δεν υπάγεται, δυνάμει του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, 
στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. 

02. Ειδικότερα, συντάσσει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό, διαθέτει τα ποσά αυτού, 
ψηφίζει συμπληρωματικές ή έκτακτες πιστώσεις, διορίζει και παύει το έμμισθο 
προσωπικό, συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς, οργανώνει και τελεί αγώνες, 
διορίζει τα μέλη των Επιτροπών αγώνων, αποφασίζει υπέρ της εκποιήσεως της 
κινητής περιουσίας του Σωματείου, επιβάλλει τις από το άρθρο 7 του παρόντος 
Καταστατικού προβλεπόμενες ποινές και κυρώσεις, αποφασίζοντας τη διαγραφή και 
αποβολή μελών υποπιπτόντων σε βαρέα, κατά την κρίση του, παραπτώματα. 

03. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τεχνικές επιτροπές, οι οποίες, σε συνεργασία με τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φροντίζουν για τη διοργάνωση αγώνων, εκδρομών, 
ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι γνώμες των Επιτροπών είναι 
συμβουλευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

04. Εισηγείται στην Γ.Σ. την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού , γενικούς και 
ειδικούς κανονισμούς που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του 
Σωματείου.  

05. Ορίζει αντιπρόσωπό του, ο οποίος εκπροσωπεί το Σωματείο στην Γενική Συνέλευση 
της Ομοσπονδίας στην οποία συμμετέχει το Σωματείο, ή ενώπιον άλλων δημόσιων ή 
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ιδιωτικών φορέων και προσώπων σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου. Με την 
ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε καλούμενο 

εγκαίρως, ακόμα και τηλεφωνικώς, από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, και 
βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα 
και, εάν δεν αναφέρεται άλλως από το παρόν Καταστατικό ή το νόμο, αποφασίζει 
με πλειοψηφία των παρόντων και φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν δύο (02) 
τουλάχιστον από τους παρόντες ζητήσουν τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. 

2. Eάν συναινούν όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει 
νόμιμα και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης (ήτοι τηλεφωνικώς, διαδικτυακά, 
με ανταλλαγή email ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα ή 
μέσο ) , χωρίς τη φυσική παρουσία κάποιου μέλους, ή του συνόλου των μελών στον 
τόπο διεξαγωγής της υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η 
τηλεδιάσκεψη παρέχει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα εξ’ αποστάσεως να 
παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της 
συνεδρίασης και να απευθύνεται στη συνεδρίαση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης από απόσταση, καθώς , να ψηφίζει επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές 
οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.  

3. Όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτυπώνονται εγγράφως σε 
Πρακτικό, το οποίο θα υπογράφεται από όσους συμμετείχαν . 

4. Σε περίπτωση απουσίας, άνευ σπουδαίου λόγου, μέλους του Δ.Σ. σε τρεις (03) 
συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του, το μέλος αυτό εκπίπτει, αυτοδίκαια, από 
το αξίωμα του, τη θέση του δε καταλαμβάνει ο πρώτος, στη σειρά, επιλαχών. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

 
Ο Πρόεδρος: 

01.  εΕκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και των άλλων Αρχών, 
διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους,  

02. πΠροεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,  
03. υΥπογράφει, μετά από εξουσιοδότηση, του Συμβουλίου, τις συμβάσεις με τρίτους,  
04. δΔίδει τους όρκους που επιβάλλονται στο Σωματείο,  
05. υΥπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα 

εξερχόμενα έγγραφα και όλα τα, εν γένει, έγγραφα του Σωματείου,  
06. σΣυγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά που κρίνει 

αυτό επιβαλλόμενο ή όποτε ζητήσουν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 
τρεις (03), τουλάχιστο, σύμβουλοι, 

07.  εΕπιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων που υπογράφει με το Γενικό 
Γραμματέα σε πρακτικά της Συνεδρίασης και εκδίδει επίσημα αντίγραφα του. 

08.  Προεδρεύει στις Γενικές συνελεύσεις μέχρι την στιγμή που θα εκλεχθεί προεδρείο 
της Γ.Σ. 

09. Είναι και αυτός αρμόδιος, όπως ο Ταμίας, για τη διαχείριση κάθε είδους τραπεζικών 
συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα (internet banking) μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων 
στα οποία τηρεί λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου το σωματείο.  
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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
 
Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Προΐσταται, κατά κύριο 
λόγο, των διαφόρων Επιτροπών που συστήνει το Δ.Σ. στα πλαίσια της λειτουργίας του 
Σωματείου, πλην της Εξελεγκτικής.  
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
 
Ο Γενικός Γραμματέας : 

01. σΣυνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και όλα, γενικά, τα έγγραφα 
του Σωματείου,  

02. σΣυντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
03.  τΤηρεί τα Μητρώα των μελών και το αρχείο της Γραμματείας,  
04. έΕχει δε τη διεύθυνση της Γραμματείας. 

 
 ΤΑΜΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

 
Ο Ταμίας: 
01.  εΕίναι προσωπικά υπεύθυνος για τη λογιστική τάξη του Σωματείου και για τη 

διαχείριση του Ταμείου. Τηρεί τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία. Διενεργεί όλες τις 
εισπράξεις για λογαριασμό του Σωματείου, τις οποίες μπορεί να ενεργεί και με 
εισπράκτορα, οριζόμενο με μισθό ή με ποσοστά από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Ενεργεί πληρωμές για λογαριασμό του Σωματείου, μόνον έναντι ενταλμάτων 
υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή των νομίμων 
αναπληρωτών τους, βάσει του ψηφισμένου προϋπολογισμού και των 
συμπληρωματικών ή έκτακτων πιστώσεων. Χρήματα αναλαμβάνονται από τις 
τράπεζες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα δυνάμει έγγραφης εντολής που 
υπογράφεται από τα παραπάνω πρόσωπα. 

02. Ο Ταμίας, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Γενικό Γραμματέα. 

03. Υποχρεούται να καταθέτει στο τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου τα 
εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά 
απ’ το Δ.Σ., το οποίο θα παραμένει εις χείρας του για τις προβλεπόμενες τρέχουσες 
ανάγκες του Σωματείου, τα δε κατατεθειμένα ποσά αναλαμβάνονται από τον 
Πρόεδρο ή τον Ταμία, ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ, δυνάμει 
έγγραφης εντολής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

04. Είναι αρμόδιος για τη διαχείριση κάθε είδους τραπεζικών συναλλαγών με 
ηλεκτρονικά μέσα (internet banking) μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων στα οποία τηρεί 
λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου το σωματείο.  

04.05. Κατέχει και είναι υπεύθυνος για χρεωστική ή πιστωτική κάρτα που εκδίδεται στα 
στοιχεία του Σωματείου και διενεργεί τυχόν συναλλαγές με αυτές μετά από έγγραφη 
εντολή που χορηγείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 
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05.06. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο ή τον 
Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.. 

 
ΕΦΟΡΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

 
Ο Έφορος Ιστιοπλοΐας: 

01. Επιμελείται της θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως και προπονήσεων των 
αθλητών του Ομίλου και γενικώς πάσης αθλητικής εκδηλώσεως αυτού. 

02. Καταρτίζει πρόγραμμα αγώνων και τμημάτων πρακτικής εξάσκησης των μελών.  

03. Προΐσταται των έμμισθων, ή άμισθων προπονητών του Ομίλου, συνεργάζεται μετά 
των λοιπών εμμίσθων υπαλλήλων.  

04. Προΐσταται των οργανωτικών επιτροπών πάσης φύσεως ναυτικών αγώνων και 
επιδείξεων, ή εκδηλώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του.  

05. Επιμελείται για την συντήρηση και καλή λειτουργία του αθλητικού υλικού. 

06. Τηρεί το μητρώο των αθλητών του Ομίλου. 

07. Εφαρμόζει αυστηρώς τους εκάστοτε Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά 
με θέματα αρμοδιότητάς του. 

 
ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

 
Ο Έφορος Επικοινωνίας : 
01. Φροντίζει για την από κάθε πλευράς κοινωνική εμφάνιση του Ομίλου, την ανάπτυξη 

του Ναυταθλητικού πνεύματος και την προβολή του Ομίλου, εισηγείται στο Δ.Σ. τα 
κατάλληλα μέτρα για την συμπλήρωση διαφόρων ελλείψεων της αρμοδιότητάς του. 

02. Προΐσταται των οργανωτικών επιτροπών εορτών, χοροεσπερίδων, διαλέξεων και 
εκδρομών και γενικώς κάθε εκδηλώσεως στο Εντευκτήριο ή εκτός Ομίλου και 
αποστέλλει εκ μέρους του Δ.Σ. σε μέλη, αθλητές και επισήμους σχετικές 
προσκλήσεις.  

03. Συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. προτάσεις χορηγικών πακέτων. 
04. Εφαρμόζει τους εκάστοτε Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με θέματα 

αρμοδιότητάς του.  
 

ΕΦΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
 

Ο Έφορος Εγκαταστάσεων και Σκάφους : 

01. Επιμελείται της ευπρέπειας και τάξεως στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και έχει την 
γενική εποπτεία επ’ αυτών, 

02. Φροντίζει για την καλή διατήρηση και ασφάλεια των ιδιόκτητων σκαφών του Ομίλου, 
των ιστίων και εξοπλισμού τους, των εργαλείων ανελκύσεως, την αγκυροβολία τους 

03. Υποδεικνύει προς τα μέλη ιδιοκτήτες σκαφών την λήψη τυχόν αναγκαίων μέτρων 
ασφαλείας για σκάφη τους ελλιμενισμένα σε χώρους που χρησιμοποιεί ή κατέχει ο 
Όμιλος 

04. Φροντίζει για την φύλαξη και διατήρηση σε εγκαταστάσεις του Σωματείου του υλικού 
του Ομίλου και των Μελών 
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05. Συνεργάζεται μετά των έμμισθων υπαλλήλων ή εποπτών, εκλεγομένων εκ των μελών 
υπό του Δ.Σ., για την φύλαξη, αγκυροβολία και τάξη των σκαφών. 

06. Φροντίζει για την καλή διατήρηση των εν γένει χώρων (υπαίθριων και στεγασμένων), 
των επίπλων και σκευών του Ομίλου επιβλέποντας την τήρηση της καθαριότητας και 
ευπρεπούς εμφανίσεως τους 

07. Ελέγχει εάν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του συμβολαίου βάσει του οποίου 
εκχωρείται εκάστοτε η εκμετάλλευσης χώρων του Ομίλου 

08. Τελεί περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας και συντηρήσεως των ηλεκτρικών 
συσκευών ως και των λοιπών σκευών.  

09. Εφαρμόζει τους εκάστοτε Κανονισμούς του σωματείου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. 
σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς του. 

 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 2326 

 
1. Η Γενική συνέλευση αποτελείται από τα αναφορικά με την τελευταία χρήση (έως 

31.12 του προηγούμενου έτους) ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. 
Αποτελεί το ανώτατο όργανο της Διοικήσεως του Σωματείου, υποχρεούται, όμως, να 
τηρεί τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. 

2. Καθήκοντα της Γενικής Συνελεύσεως είναι η εκλογή του εκάστοτε Προεδρείου, που 
αποτελείται από τρία (03) άτομα τακτικά μέλη (Πρόεδρο, Γραμματέα και Ψηφολέκτη) 
και ισάριθμα αναπληρωματικά, αποκλειομένων των μελών του Δ.Σ. και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της 
τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των μελών του, η τροποποίηση του Καταστατικού, η έγκριση του 
απολογισμού, του προϋπολογισμού και του διοικητικού απολογισμού του Δ.Σ., η 
ψήφιση  γενικών και ειδικών κανονισμών του σωματείου που εισάγει για έγκριση το 
Δ.Σ., η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και η διάλυση του Σωματείου, 
και, γενικώς, η λήψη όλων των αποφάσεων που αφορούν στο Σωματείο και 
εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. Το εκλεγέν, κατά τα ανωτέρω, τριμελές 
Προεδρείο θα εκτελεί και χρέη Εφορευτικής Επιτροπής. 

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός του δεύτερου δεκαημέρου του 
Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ημέρα και ώρα που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 
Γενική Συνέλευση δύναται να συγκαλείται και εκτάκτως κάθε φορά που αυτό κρίνεται 
αναγκαίο ή σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή θα ζητηθεί, εγγράφως, από το 
1/3 τουλάχιστο των ταμειακώς εν τάξει μελών, που πρέπει να καθορίζουν και τα 
επείγοντα για συζήτηση θέματα. 

4. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστο 
ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως. Αρκεί η αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και 
ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου. Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής 
Συνελεύσεως πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.  

4.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης είναι υποχρεωμένο (α) ένα (01) μήνα πριν από την 
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση να παραδώσει στην Εξελεγκτική Επιτροπή τον 
οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και να παράσχει κάθε έγγραφο, 
αναγκαίο, για τον παραπάνω έλεγχο, (β) δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση να έχει στη διάθεση των μελών του Σωματείου τον 
οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του 
επόμενου, (γ) δέκα (10)  τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης, να καταρτίσει και δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν 
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δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο 
άρθρο 26 παρ.2 του παρόντος.  

5. Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να περιέχει τα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως. 

6. Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου εκάστου έτους συγκαλείται Η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συγκαλείται, προκειμένου α) να ακούσει 
τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του λήξαντος έτους και 
τον απολογισμό του Ταμείου, να εγκρίνει αυτά καθώς και την Έκθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και β) να εγκρίνει τον προϋπολογισμό με απόλυτη 
πλειοψηφία και γ) να εκλέξει νέα τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή από τα παριστάμενα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία. 

6.7. Το Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Προεδρείου της Γ.Σ. εκλέγονται με 
μυστική φανερή ψηφοφορία δια ανατάσεως των χειρών από ενιαίο ψηφοδέλτιο. που 
καταρτίζεται την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος που πλειοψήφησε ορίζεται 
Πρόεδρος της Γ.Σ., ενώ τα δύο επόμενα Μέλη του ΠροεδρείουΓραμματέας και 
Ψηφολέκτης αντίστοιχα. Την καταμέτρηση των ψήφων στην ψηφοφορία αυτή 
διενεργούν τα δυο νεότερα σε ηλικία συμμετέχοντα στη Γ.Σ. μέλη με δικαίωμα 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που διορίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος και κηρύσσει την 
έναρξη των διαδικασιών της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και τα Μέλη του Προεδρείου δεν 
δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές της τρέχουσας περιόδου για την 
ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. 

8. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής 
επιτροπής, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο, προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως 
δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο 
αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του 
οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) 
μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση. 

7.9. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται από Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και ένα μέλος. Τα 
μέλη της εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία δια ανατάσεως των χειρών από ενιαίο 
ψηφοδέλτιο που καταρτίζεται επί τόπου μεταξύ των παρόντων μελών. Η θέσεις τους 
αποφασίζονται μεταξύ των εκλεχθέντων και σε περίπτωση ισοψηφίας με κλήρωση. 
Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) 
τουλάχιστον από τα τρία της μέλη. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο 
έλεγχος των οικονομικών πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και η 
παρουσίαση τους στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
δικαιούται να ελέγξει και να παρουσιάσει στη Γ.Σ. τα έως την ημέρα της Γ.Σ. 
οικονομικά πεπραγμένα του Δ.Σ. μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου της 
Γ.Σ. ημερολογιακού έτους, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου, έως 31η Δεκεμβρίου. Ο 
οικονομικός απολογισμός του τρέχοντος έτους ανακοινώνεται στη Γ.Σ. προς 
ενημέρωση και ουχί προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ένα (01) μήνα πριν από 
την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στην 
Εξελεγκτική Επιτροπή τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και να 
παράσχει κάθε έγγραφο, αναγκαίο, για τον παραπάνω έλεγχο. Σε περίπτωση που 
κανένα μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής δεν παρουσιασθεί για να διενεργήσει τον 
έλεγχο παρά τις έγγραφες και επί αποδείξει αποσταλείσες προσκλήσεις του Δ.Σ., 
ακόμα και δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τότε στην Γ.Σ. εκλέγεται σύμφωνα με 
την παραπάνω διαδικασία νέα εξελεγκτική επιτροπή η οποία και διεξάγει τον έλεγχο 
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μέσα σ’ ένα τρίμηνο από την ημερομηνία εκλογής της. Η έκθεση του ελέγχου αυτού 
τίθεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.  

8.10. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. τίθεται προς έγκριση σε χωριστές 
ψηφοφορίες. Σε περίπτωση καταψήφισης του οικονομικού ή του διοικητικού 
απολογισμού του Δ.Σ. αυτό θεωρείται, αυτοδικαίως, έκπτωτο, ο δε Όμιλος διοικείται 
υπηρεσιακά από το Προεδρείο της Γ.Σ., το οποίο υποχρεούται να διενεργήσει εκλογές 
εντός μηνός για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση οφείλει να έχει στη διάθεση των μελών του Σωματείου τον οικονομικό 
απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου. 
 

11. ΗΣτις περιπτώσεις που δεν ορίζεται ρητά από το Καταστατικό η μορφή της 
εκάστοτε ψηφοφορίας (μυστική, ονομαστική, δια ανατάσεων των χεριών) για την 
έγκριση ή μη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. αποφασίζεται 
επί τόπου από το εκάστοτε Προεδρείο της Γ.Σ.  

9. 12. Οι Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση 
σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό 
την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους , κατόπιν απόφασης του ΔΣ με την 
οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αναλυτικά. Όλες οι 
ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δύνανται να 
διεξάγονται δια ονομαστικής ψηφοφορίας μετά από ταυτοποίηση των 
συμμετεχόντων μελών πλην της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των νέων 
καταστατικών οργάνων, θα διεξάγεται με τη χρήση του πληροφοριακού 
συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ή άλλη 
πιστοποιημένη και εγκεκριμένη από το Κράτος πλατφόρμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2427 

 
01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ½ των ταμειακώς εντάξει 

μελών του Σωματείου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη (1η) συνεδρία, η 
Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, αυτοδικαίως, εντός οκτώ (08) 
ημερών, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα τακτικά 
μέλη. 

02. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών, με εξαίρεση όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2528 
 

Ειδικά για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση που αφορά την τροποποίηση του 
Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου εφαρμόζονται τα άρθρα 30 33 και 32 35 του 
παρόντος Καταστατικού. 
 
Για την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου και για τη σύναψη δανείων προς 
κάλυψη εκτάκτων δαπανών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, καλούμενη και εκτάκτως, η 
οποία συνεδριάζει με απαρτία των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και 
αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 
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ΑΡΘΡΟ 2629 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 
01. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων 

προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. 
Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, 
αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 
προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα 
ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο 
πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που 
σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με 
έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να 
σταυροδοτήσει μέχρι 5 υποψήφιους σύμβουλους. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά 
των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι.  

02. , που καταρτίζεται από τη Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και 
δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η 
δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του 
στον πίνακα ανακοινώσεων. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που 
υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον 
ιστότοπο του Ομίλου. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει 
έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το 
διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι 
υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον 
κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο 
πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. 

03. Τρεις (03) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση η Γραμματεία τρεις (03) ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση καταρτίζει το ψηφοδέλτιο και αναρτάται στον πίνακα 
ανακοινώσεων.  

04. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία ενώπιον της Εφορευτικής 
Επιτροπής, ή/και μέσω του πιστοποιημένου πληροφοριακού συστήματος  που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 12. 

05. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων 
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου 
συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο 
πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 1 του 
Καταστατικού.  

06. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για 
ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική 
κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.  

05. Στα ψηφοδέλτια τίθενται μέχρι και πέντε (05) σταυροί προτίμησης για τους 
υποψηφίους των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

06. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφίσαντες 
υποψήφιους συμβούλους. 
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07. Σε περίπτωση εκλογής αριθμού συμβούλων μικρότερου του δέκα (10, 07 τακτικοί και 
3 αναπληρωματικοί) διενεργούνται συμπληρωματικές ψηφοφορίες για τις κενές 
θέσεις και μόνο με αριθμό σταυρών ίσο με τον αριθμό των κενών θέσεων μείον ένα 
(01), και έως την πλήρωση των κενών θέσεων. 

08. Οι επιτυχόντες για το Δ.Σ. ανακηρύσσονται κατά τη σειρά της επιτυχίας τους με τη 
σχετική πλειοψηφία. Για την διαλογή των ψηφοδελτίων συντάσσεται πρακτικό από 
την  το Προεδρείο της Γ.Σ. που ενεργεί ως Εφορευτική Επιτροπή, το οποίο 
ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Πρακτικών της Γενικής 
Συνέλευσης, όπου γράφονται: α) Ο αριθμός των ψηφισάντων, β) Τα έγκυρα και 
άκυρα ψηφοδέλτια, γ) Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε με 
τους σταυρούς που πήραν και δ) Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που τυχόν 
προβλήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ψηφοφορίας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 2730 
 

Το σήμα του Σωματείου είναι τριγωνική σημαία, έντονου κίτρινου χρώματος, στο εσωτερικό 
της οποίας αποτυπώνεται γραφική παράσταση, που συντίθεται από δύο (02) 
σχηματοποιημένα ιστία (με φορά από αριστερά προς τα δεξιά), το πρώτο χρώματος 
γαλάζιου και το δεύτερο χρώματος μπλε, περικλυόμενα από κύκλο μπλε χρώματος, στην 
εξωτερική περιφέρεια του οποίου αναγράφονται οι λέξεις «Ναυτικός Όμιλος Ανοικτής 
Θάλασσας». 
 

ΑΡΘΡΟ 2831 
 
Η σφραγίδα του Σωματείου έχει κυκλικό σχήμα, φέρει δε, στο κέντρο αυτής μονόχρωμο το 
σχήμα που περιγράφεται στο άρθρο 27 30 του παρόντος, ενώ στο εσωτερικό του πρώτου 
(από την άνω πλευρά) σχηματοποιημένου ιστίου αναγράφεται η λέξη «Θεσσαλονίκη», 
δηλωτική της έδρας του Σωματείου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

 
ΑΡΘΡΟ 2932 

 
Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία : 
 
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών 
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
δ) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 
ε) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων 
στ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων 
ζ) κάθε άλλο βιβλίο που ορίζεται από το Δ.Σ. ή το νόμο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 3033 
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01. Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία 
πρέπει να είναι παρόντα το ½ τουλάχιστο των ταμειακώς εν τάξει μελών και οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

02. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού ισχύουν μετά την τήρηση των επιβαλλόμενων 
διατυπώσεων από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 3134 
 
01. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου, ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική 
ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες. 

02. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες ή διοργάνωση αγώνων χωρίς την έγκριση 
της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας.  

03. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των 
αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση, αν οι 
παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές 
ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους 
για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή 
χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το 
άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από 
τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. 

04. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας 
που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της 
άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο 
προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η 
ομοσπονδία προπονητών. 

05. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν τα 
αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε 
πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας 
και τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη 
δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η υποχρέωση απασχόλησης 
προπονητή σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας δεν 
ισχύει για το αγώνισμα της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας. 

06. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με το σωματείο στον οποίο 
παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης 
εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.  

07. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να 
αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική 
ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ` εξαίρεση να ασκεί το 
επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν, στην οποία 
συμμετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ) σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου 
οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος 
κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται κατ` εξαίρεση να 
ασκεί το επάγγελμα του προπονητή. 
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Σε περίπτωση λειτουργίας ιδίων λιμενικών εγκαταστάσεων το καθεστώς 
λειτουργίας τους θα ρυθμίζεται από κανονισμό λειτουργίας που θα εγκριθεί από τη 
Γ.Σ. του Σωματείου, τα δε τέλη ελλιμενισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 60 
% των αντιστοίχων τελών ελλιμενισμού ιδιωτικών σκαφών της μαρίνας 
Θεσσαλονίκης. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 3235 

 
1. Η διάλυση του Σωματείου επέρχεται συνεπεία πραγματικών και νομικών γεγονότων 

που καθιστούν ανέφικτη την πραγματοποίηση του σκοπού του. 
2. Για τη διάλυση ή συγχώνευση του Σωματείου απαιτείται σύγκληση ειδικής Γενικής 

Συνελεύσεως που βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 4/5 τουλάχιστον των 
ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. 

3. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, κατά των ως άνω αναφερόμενο ή κατ’ 
άλλον τρόπο, η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

3.4. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάλυσης του Σωματείου ο Πρόεδρος μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλει να καταθέσει τη σφραγίδα 
του σωματείου, καθώς και να προσκομίσει για ακύρωση τα Βιβλία αυτού στην 
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Επίσης οφείλει να προσκομίσει 
πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία Βιβλία του αρμόδιου 
Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 3336 
 
Για κάθε ζήτημα διοίκησης και διαχείρισης του Σωματείου που δεν προβλέπεται από το 
παρόν Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό ή το Νόμο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.  
 

ΑΡΘΡΟ 3437 
 
Απαγορεύεται η ανάμιξη του Σωματείου στην πολιτική. 
 

ΑΡΘΡΟ 3538 
 
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την 
ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι  ισχυρότερες και προέχουν αυτών των 
καταστατικώνΜέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της περίληψης του 
Καταστατικού στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου, το προσωρινό Διοικητικό 
συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το Καταστατικό αυτό, όπως τροποποιείται αποτελούμενο από τριάντα πέντε οχτώ(3538) 
άρθρα, ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, υπογράφεται από τα μέλη του 
Σωματείου και θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο ΠρωτοδικείοΕιρηνοδικείο. 
 
 

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2021 
 
 
 
 


