
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
του Φίλαθλου μη κερδοσκοπικού Σωματείου 
με την επωνυμία "ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ” 

 
ΑΡΘΡΟ 1° 

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ-ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Ιδρύεται στην Σύρο Φίλαθλο μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία 
«ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ». Έχει έδρα την Ερμούπολη του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης και δραστηριοποιείται σε όλο το νησί. 
Για τις διεθνείς σχέσεις του το Σωματείο, εκτός από την πλήρη ή συντομευμένη 
διατύπωση της επωνυμίας του στην Ελληνική Γλώσσα, δύναται να χρησιμοποιεί 
την Αγγλική Επωνυμία Syros Nautical Club. 

2. Σκοπός του Ομίλου είναι η αρμονική ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών 
του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και η δημιουργία ισχυρών 
χαρακτήρων, η εν γένει ανάπτυξη του ναυτικού αθλητισμού σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή μορφωτικών προγραμμάτων για τους αθλούμενους, η ανάπτυξη 
του ναυταθλητικού πνεύματος, ο σεβασμός και η αγάπη για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ανάπτυξη της αγάπης προς τη θάλασσα και τις 
ναυτικές παραδόσεις της χώρας , καθώς και η προαγωγή του θαλάσσιου 
τουρισμού και της ανάπτυξης της νήσου Σύρου. Επίσης η σύσφιξη των σχέσεων 
των μελών του και η ανάπτυξη πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Τέλος δε και η απόκτηση των απαιτούμενων 
οικονομικών πόρων για την ενίσχυση του Ομίλου και την επίτευξη των ανωτέρω 
στόχων του. 

3. Την επίτευξη του σκοπού του ο Όμιλος επιδιώκει ιδίως με: 
α) Την ίδρυση και λειτουργία κολυμβητικών εγκαταστάσεων ή την επιδίωξη 
ίδρυσης τέτοιων από άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ναυταθλητισμού. 
β) Την ίδρυση και συντήρηση χώρων για την στέγαση σκαφών κωπηλασίας, 
ιστιοπλοΐας ή άλλων θαλάσσιων αθλημάτων.  
γ) Την εκπαίδευση και προπόνηση αθλητών του Ομίλου στην κολύμβηση, 
κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, τεχνική και συγχρονισμένη κολύμβηση, 
κωπηλασία, κανόε - καγιάκ, όρθιο κανόε σανίδας (SUP), ιστιοπλοΐα (τριγώνου - 
ολυμπιακών διαδρομών και ανοικτής θάλασσας), υδατοσφαίριση, θαλάσσιο σκι, 
τρίαθλο, υποβρύχιες δραστηριότητες, άπνοιας, αγωνιστικής αλιείας, αθλητικής 
ναυαγοσωστικής καθώς και την παροχή βοήθειας σ’ αυτούς που κινδυνεύουν 
στην θάλασσα. 
δ) Τη διοργάνωση ναυταθλητικών αγώνων και ημερίδων και την συμμετοχή του 
Ομίλου σε αγώνες που διεξάγονται εκτός Σύρου και οργανώνονται από 
υπερκείμενα, αναγνωρισμένα από το κράτος, Σωματεία. 
ε) Την προαγωγή της ερασιτεχνικής αλιείας, κοινής ή υποβρύχιας. 
στ) Την παροχή κάθε συμβολής στο έργο, εντεταλμένων από το Κράτος 
υποκείμενων Σωματείων ή Οργανισμών για την εκμάθηση κολύμβησης, 



κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας υδατοσφαίρισης, υποβρύχιων δραστηριοτήτων ή 
άλλων ναυταθλημάτων καθώς και στο έργο άλλων, αναγνωρισμένων από το 
Κράτος, υπερκείμενων Σωματείων ή Οργανισμών που επιδιώκουν την διάδοση 
και προαγωγή ναυταθλημάτων. 
ζ) Την παροχή κάθε συμβολής για την επιτυχία εορτασμών και λοιπών 
εκδηλώσεων, που θεσπίζονται από το Κράτος ή από Οργανισμούς που 
εποπτεύονται από το Κράτος ή που διοργανώνονται από τοπικές κρατικές και 
δημοτικές αρχές και αποσκοπούν στην έξαρση, σε περίοδο πολέμου και ειρήνης, 
των επιτευγμάτων των Ελλήνων στη θάλασσα, του ναυτικού φρονήματός τους 
και στη συμβολή της Ερμούπολης στη δημιουργία και ανάπτυξη της Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 
η) Την οργάνωση ψυχαγωγικών ή αλιευτικών εκδρομών των μελών και εορτών 
ναυτικής χροιάς. 
θ) Την ίδρυση και λειτουργία Εντευκτηρίου του Ομίλου με αναψυκτήριο, 
βιβλιοθήκη και εκθέματα που αφορούν στη ναυτική ιστορία της Ελλάδας, στη 
ζωή του Έλληνα ναυτικού και στην ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας. 
ι) Τη διοργάνωση επιμορφωτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 
κ) Την ανάπτυξη σχέσεων αρμονικής συνεργασίας και επικοινωνίας με ημεδαπά 
και αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, ομίλους, οργανώσεις, ομοσπονδίες και 
αθλητικές αρχές 

4. Το Σωματείο υφίσταται εφόσον τα μέλη του δεν είναι ολιγότερα των είκοσι (20) 
και τα αθλούμενα ολιγότερα των (30) και μετέχουν σε πρωταθλήματα 
κολύμβησης ή κωπηλασίας ή ιστιοπλοΐας ή ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας ή 
υδατοσφαίρισης ή υποβρύχιων δραστηριοτήτων ή τεχνικής κολύμβησης ή 
συγχρονισμένης κολύμβησης ή θαλάσσιου Σκι ή Ταχυπλόων Σκαφών ή Τριάθλου 
με τρεις τουλάχιστον αναγνωρισμένους αθλητές στα ατομικά ή μία τουλάχιστον 
ομάδα αθλητών στα ομαδικά αγωνίσματα και εφόσον οι κατάλληλοι, για την 
αγωνιστική περίοδο του αντίστοιχου έτους, αθλητές, που προπονούνται από τον 
Όμιλο, δεν έχουν ναυτολογηθεί στην Εμπορική Ναυτιλία, πράγμα που αποτελεί 
έναν από τους σκοπούς και στόχους του Σωματείου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Το Σωματείο δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον 
συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, να γίνει μέλος υπερκείμενων Ενώσεων 
ή Ομοσπονδιών. 
Αντιπρόσωπος του Ομίλου στα υπερκείμενα Σωματεία, δύναται να ορίζεται, με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Ομίλου, ενεργώντας σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του. Εάν ο νόμος ή απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού ορίζουν διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτών. 

6. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του 
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της περί Σωματείων και Αθλητισμού 
κείμενης νομοθεσίας. 

7. Επέμβαση άλλου Σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, στην αυτοτέλειά του, εκτός 
αυτής που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, δεν γίνεται αποδεκτή και 
απορρίπτεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

8. Το Σωματείο διατηρεί σήμερα σε λειτουργία τα παρακάτω τμήματα: 
α) Τμήμα Υγρού Στίβου και Τριάθλου (Κλασσική Κολύμβησης, Τεχνικής 
Κολύμβησης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης, Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας, 
Υδατοσφαίρισης, Τριάθλου) 



β) Τμήμα Κωπηλατικών Αθλημάτων (Κωπηλασίας, Κανόε – Καγιάκ,  Stand Up 
Paddling (SUP)). 
γ) Τμήμα Ιστιοπλοΐας (Τριγώνου - Ολυμπιακών διαδρομών και Ανοιχτής 
Θάλασσας). 
δ) Τμήμα Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων. (Αθλητική Αλιεία (υποβρύχια και 
επιφανείας), Αυτοδύτες, Υποβρύχια Σκοποβολή). 
ε) Τμήμα θαλάσσιου Σκι. 
στ) Τμήμα Ναυαγοσωστών. 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Όμιλος μπορεί να ιδρύσει νέους 
κλάδους άθλησης ή να καταργήσει κάποιους από τους υφιστάμενους. 

9. Στον Ναυτικό Όμιλο Σύρου παρέχονται οι εξής δυνατότητες, κατόπιν απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δύναται να ορίζει το ύψος της ημερήσιας 
και κατ’ επέκταση της μηνιαίας οικονομικής τους συμμετοχής, υπό μορφή 
συνδρομής: 
α) Να ιδρύει και να λειτουργεί Γυμναστήριο ή Αθλητική Σχολή για τις ανάγκες 
των αθλητών και των μελών του, προσδιορίζοντας το ύψος της ημερήσιας και 
κατ’ επέκταση της μηνιαίας οικονομικής τους συμμετοχής, υπό μορφή 
συνδρομής. 
β) Να λειτουργεί θερινά εκπαιδευτικά και αθλητικά τμήματα παιδιών 
προσχολικής-σχολικής ηλικίας και εφήβων (CAMP), προσδιορίζοντας  
γ) Να λειτουργεί Σχολή Ναυαγοσωστικής, ανοικτή στο γενικό πληθυσμό κατόπιν 
νόμιμων προκαθοριζόμενων κριτηρίων, και υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής 
κάλυψης. 
δ) Να ιδρύει και να λειτουργεί Εκθετήρια με τη μορφή Κέντρων Ναυτικής 
Παράδοσης με σκοπό τη διάδοση και προβολή του ναυταθλητισμού στη νήσο 
Σύρο, τις Κυκλάδες και το Αιγαίο, τη διατήρηση της ναυταθλητικής παράδοσης, 
καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. 
ε) Να προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού βυθού σε κρατικούς ή μη φορείς. 
στ) Να ιδρύει και να λειτουργεί Σχολές εκμάθησης και γνωριμίας συναφείς με τις 
δραστηριότητες του Ομίλου. 
ζ) Να συμμετέχει σε Ενώσεις Προσώπων ή Οργανισμών με αθλητικό, πολιτιστικό 
ή οικολογικό σκοπό. 
η) Να δημιουργεί και να εκδίδει έντυπα ή/και ηλεκτρονικά μέσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2° 

ΜΕΛΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ- 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

1. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες 
παρόμοιες. 
Επίτιμα μέλη του Ομίλου ανακηρύσσονται, από την Γενική Συνέλευση, μετά από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, πρόσωπα που 
έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον Όμιλο ή στον αθλητισμό. 

2. Μέλη του Σωματείου δύνανται να εγγραφούν, ασχέτως φύλλου, όσοι έχουν 
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ιδίως, ο Όμιλος 
επιζητεί την εγγραφή, ως μελών του, των γονέων των αθλητών του. 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 εγγράφει ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την καταβολή 
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 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. 

3. Δεν απαιτείται η πρόταση των δύο (2) μελών της προηγούμενης παραγράφου 
προκειμένου περί εγγραφής αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Σύρου ως μέλη στο 
Σωματείο 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 Τρίτη νίκη σε 
πανελλήνιους αγώνες. 

4. Τα μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει έχουν δικαίωμα να 
μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Ομίλου. Ταμειακώς εντάξει τα μέλη που 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι και 
το προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης έτος. 

5. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από 
την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα 
όργανα του Σωματείου. 

6. Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος. 
7. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν προς τον Όμιλο τη 

συνδρομή, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το ύψος αυτής 
ανέρχεται την δεδομένη χρονική στιγμή στα τριάντα (30€) ευρώ. Το ύψος της 
συνδρομής δύναται να διαμορφώνεται και να ορίζεται ως αντίστοιχο αντίτιμο 
της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις του αθλητικού νόμου, ήτοι στον παρόντα χρόνο, το άρθρο 7 
παρ. 2 του Ν.2725/1999. Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο έχει τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του πδ 186/1992 
(Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων). 
β) Να προσέρχονται και να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, δικαιούμενα να 
υποβάλλουν σ’ αυτές κάθε πρόταση ή γνώμη τους, να ελέγχουν τις πράξεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο κάθε πρότασή τους, να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τις 
αρχαιρεσίες και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται κατά τις Γενικές 
Συνελεύσεις, 
γ) Να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό του Ομίλου και να συμβάλλουν 
ενεργώς και εμπράκτως στην πραγματοποίηση των σκοπών του. 
δ) Η αδικαιολόγητη παράλειψη, περισσότερο από δύο (2) χρόνια, της τακτικής 
καταβολής της συνδρομής μέλους, συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον μετά από την αποστολή ενημέρωσης με 
έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξοφλήσει την συνδρομή του εντός δέκα πέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης. 
ε) Μέλος του Σωματείου διαγράφεται από μέλος του, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εάν υποβληθεί στο Δ.Σ. δήλωση αποχώρησης - 
παραίτησης από μέλος. 



στ) Ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση μπορεί να 
διαγράψει κάποιο μέλος της, αν υπάρχει νόμιμος λόγος γι’ αυτό, αν η διαγωγή 
του κριθεί ότι αντιβαίνει στις αρχές του Σωματείου, στις αποφάσεις της Γ.Σ. ή 
που οι ενέργειές του βλάπτουν υλικά ή ηθικά τον Όμιλο. 
ζ)Μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να γίνει και πάλι μέλος του Ομίλου, ύστερα 
από γραπτή αίτησή του και απόφαση της Γ.Σ., εφόσον κατά την κρίση της, δεν 
υπάρχουν πια οι λόγοι διαγραφής του. 
 

ΑΡΘΡΟ 3° 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του 
Σωματείου ή ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με 
οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε 
αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση 
του φορέα: 
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 Ν. 2725/1999 και τις τροποποιήσεις του 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 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 Ν. 2725/1999 
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. 

2. Τα κωλύματα της περ. β' της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους 
μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση 
καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε 
μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, 
λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην 
χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του 
παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και 
τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική 
διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος 



της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., 
πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 
σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή 
του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί. 

3. 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 του Σωματείου 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, σε άθλημα ή σε κλάδο 
άθλησης που καλλιεργεί το Σωματείο. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής 
συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η 
τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της 
διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι 
χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε 
τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. 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. 

4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε 
διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να 
είναι μέλη του Σωματείου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι 
αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των 
αθλημάτων του θαλάσσιου σκι και τους αλυτάρχες. 

5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού, 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. 

6. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων του θαλάσσιου σκι, της αθλητικής 
αλιείας, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό Σωματείο και να 
μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων 
ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 
τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου 
εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοιχτής 
θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες. 

7. 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. 

8. 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 
του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση 
του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως 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. τα υπαίτια 
για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΑΘΛΗΤΕΣ 
1. Αθλούμενοι είναι όλοι οι αθλητές του Ομίλου καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν 

στις προπονήσεις των τμημάτων του και στις Σχολές. Οι αθλούμενοι μετά τη 
συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους και εφόσον 
αποχωρήσουν από τον αθλητισμό, μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη με 
απόφαση του Δ.Σ. 

2. Αθλητής εγγράφεται ως μέλος στο Σωματείο ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την 
τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός 
αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία 
ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές του αθλήματος της 
ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες μπορούν να εγγράφονται 
ως μέλη και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα του Σωματείου. 

3. Για την εγγραφή των αθλητώ  εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από 
την εκάστοτε Αθλητική Ομοσπονδία. 

4. Αθλητής αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου αθλητή, το οποίο εκδίδει η οικεία 
Ομοσπονδία, εφόσον είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Αθλητών καθώς και 
κάτοχος Κάρτας Υγείας. 
Η συμμετοχή του Σωματείου στους αγώνες επιτρέπεται, εφόσον οι αθλητές 
κατέχουν το δελτίο αθλητή και την Κάρτα  Υγείας σε ισχύ. 

5. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση 
αυτή γίνεται σε Κάρτα Υγείας, που εκδίδει η οικεία Ομοσπονδία, αποτελεί 
προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. Η Κάρτα Υγείας, 
με μέριμνα του αθλητή, θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή 
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από 
ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από 
ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. 

6. Επιτρέπεται σε αθλητή ατομικού ή ομαδικού αθλήματος να συνάπτει συμβάσεις 
χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος και 
στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε. 
Οι πιο πάνω συμβάσεις απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία Αθλητική 
Ομοσπονδία και με μέριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 



Αν δεν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και 
δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

7. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την 
οικεία αθλητική ομοσπονδία. 

8. Αθλητής του Σωματείου που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς την 
συναίνεση του Σωματείου, εφόσον επιστρέφει στην Ελλάδα, εντάσσεται 
αυτοδίκαια στην δύναμη του Σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
1. Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, επιτρέπεται στο 
Σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, 
να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για 
την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς τους, με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της 
επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του 
Σωματείου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. 

2. Το Σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που 
καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ορίζει 
αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών 
του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του 
Σωματείου. 

3. Πόροι του Σωματείου είναι: 
α) Οι συνδρομές των μελών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 2 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού. 
β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, που καθορίζεται επίσης με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) Οι κάθε είδους δωρεές, χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και 
κληροδοτήματα προς αυτό. 
δ) Τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση του κυλικείου του Εντευκτηρίου. 
ε) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του. 
στ) Οι εισπράξεις από αθλητικούς αγώνες και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. 
ζ) Οι κάθε είδους κρατικές επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
οι 
επιχορηγήσεις των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Λιμενικού 
Ταμείου Σύρου καθώς και οι εκ μέρους των υπερκείμενων Οργάνων ενισχύσεις. 
η) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία. 

4. Η ακίνητη περιουσία του Σωματίου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για 
λογαριασμό του μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 
προηγούμενη γνωμάτευση δικηγόρου. 

5. Καταθέσεις του Σωματείου σε τράπεζα, χαρακτηριζόμενες κατά την κατάθεση 
σαν κεφάλαια αυτού, μπορούν να διατεθούν υπέρ των σκοπών του Σωματείου 
μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 



6. Η κινητή περιουσία του Σωματείου αποκτάται και μεταβιβάζεται για λογαριασμό 
του μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγούμενη 
γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Μελών.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Όργανα του Σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, η 
Εξελεγκτική Επιτροπή και τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο καταστατικό του 
Σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7° 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, με θητεία 
τριών (3) ετών. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική 
ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των 
θέσεων των μελών του Δ.Σ. (δηλ. 4 από τα 11 μέλη του Δ.Σ.), καταλαμβάνουν 
υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα. 

2. Το νέο Δ.Σ. με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφούντος υποψήφιου 
Προέδρου, συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, 
διαφορετικά συγκαλείται με πρόσκληση του επιμελέστερου από τα μέλη του και 
όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή του. Κατά τη 
συνεδρίαση αυτή το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών 
του τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, 
τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και Marketing, τον Έφορο Εκπαίδευσης και 
Διοργανώσεων και Έφορο για κάθε ενεργό άθλημα. Κατά τη σύνταξη του 
παρόντος καταστατικού ενεργά αθλήματα είναι τα: Κολύμβηση, Υδατοσφαίριση, 
Τρίαθλο, Κανόε-Καγιάκ, SUP, Ιστιοπλοΐα Τριγώνου – Ολυμπιακών Διαδρομών, 
Ιστιοπλοΐα Ανοικτής Θάλασσας,  Αθλητική Αλιεία (υποβρύχια και επιφανείας), 
Αυτοδυτών, Υποβρύχια Σκοποβολή. 
Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το 
αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται 
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον 
πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. 

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον το μήνα και εκτάκτως, όταν το 
κρίνει ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικώς από τρία (3) τουλάχιστον 
μέλη του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να πραγματοποιούνται είτε δια 
ζώσης είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψης). 

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον από τα 
μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και 
καταχωρούνται στα πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα 
κατά την συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. 
Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως δια ζώσης ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης ή μέσω επιστολικής ψήφου παραδοτέας στην έδρα του 
σωματείου ενδεικτικά με ταχυδρομείο ή εταιρία ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας: Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος με την ψήφο του 
να κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική (επί 
προσωπικών θεμάτων ή αν ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών), 
επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση είτε στην ίδια συνεδρίαση είτε σε 



άλλη. Οι μυστικές ψηφοφορίες μπορούν να διενεργηθούν είτε δια ζώσης είτε με 
εγκεκριμένες από το Ελληνικό Δημόσιο ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με 
συνδυασμό αυτών. 

5. Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την συγκρότησή του σε σώμα, το αρχείο του Σωματείου, τα βιβλία, 
τη σφραγίδα, το ταμείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που 
ανήκει στο Σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη Πρωτοκόλλου 
παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία. 

6. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ. που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε 
λόγο καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις 
εκλογές. 

7. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή 
οιασδήποτε έτερης αιτίας, μειωθεί μέχρι του αριθμού των εννέα (9) και δεν 
υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Δ.Σ. συνεχίζει την άσκηση της διοίκησης. 
Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί μέχρι του αριθμού των επτά (7), το 
Δ.Σ. είτε συνεχίζει την άσκηση της διοίκησης εάν κρίνει ότι υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις καλής λειτουργίας, είτε συγκαλεί Γ.Σ. για συμπληρωματικές 
εκλογές προς κάλυψη μόνο των κενών θέσεων τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών. 
Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί μέχρι του αριθμού των έξι (6), το Δ.Σ. 
συγκαλεί, εντός 15 ημερών Γενική Συνέλευση για την προκήρυξη εκλογών, για το 
σχηματισμό νέας ολικής Διοίκησης. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε 
μέγιστο χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία απόφασης του Δ.Σ. 
για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. του Σωματείου δεν εξαντλήσει 
τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. εκλέγεται για χρονικό διάστημα 
ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. 

8. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές 
συνεδριάσεις, αν και κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα, εκπίπτει από την 
θέση του με απόφαση του Δ.Σ. 

9. Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του 
Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός της ακίνητης, για την 
οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. 
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:  
α) Αποφασίζει για την εγγραφή και την αποδοχή παραίτησης των μελών, 
β) Αποφασίζει για την πρόσληψη, αμοιβή ή απόλυση του έμμισθου προσωπικού, 
γ) Αποφασίζει για τον διορισμό τεχνικών συμβούλων των διαφόρων αθλητικών 
τμημάτων του από τα μέλη του Σωματείου ή με σύμβαση από μη μέλη καθώς 
επίσης και για την πρόσληψη προπονητών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους, 
από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γ. Γραμματείας Αθλητισμού, όρους, 
δ) Αποφασίζει για την σύσταση Επιτροπών Βοήθειας Τμημάτων από μέλη και μη 
μέλη του Σωματείου μετά από εισήγηση του αρμοδίου Εφόρου του τμήματος, 
ε) Αποφασίζει για την μίσθωση ακινήτων ή χώρων αναγκαίων για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. 
στ) Αποφασίζει για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του κυλικείου του 
Εντευκτηρίου σε κατάλληλο πρόσωπο. 
ζ) Συντάσσει, εγκρίνει και τροποποιεί κάθε κανονισμό που αφορά στην 
λειτουργία των τμημάτων του Σωματείου και του εντευκτηρίου και στις λοιπές 



εκδηλώσεις του Ομίλου, που προβλέπονται από το Καταστατικό. Οι κανονισμοί 
αυτοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού. 
η) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικού έτους 
(μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους) και παρέχει 
εξουσιοδότηση για τη διενέργεια πληρωμών και αποφαίνεται για τα 
υποβαλλόμενα σ’ αυτό προς έγκριση, δικαιολογητικά δαπανών. 
θ) Ελέγχει και συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό κάθε έτους, 
ι) Αποφασίζει για την τράπεζα, στην οποία κατατίθενται τα χρήματα του Ομίλου, 
κ) Αποφασίζει για τον διορισμό δικηγόρων του Σωματείου και για την έγερση 
κάθε αγωγής για την προάσπιση των συμφερόντων του Ομίλου και για 
δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς για κάθε αντικείμενο. 
λ) Αναθέτει σε μηχανικούς την σύνταξη τεχνικών έργων και την επίβλεψη αυτών, 
μ) Σε περίπτωση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση από τον Όμιλο 
σημαντικού τεχνικού έργου ή προμήθειας, συγκροτεί επιτροπή διενέργειας 
αυτού, τα πρακτικά του οποίου υποβάλλονται στο Δ.Σ., προκειμένου να ληφθεί 
απόφαση. 

10. Δύναται να επιβάλλει, σε περίπτωση παραβάσεων του καταστατικού και των 
κανονισμών τις παρακάτω ποινές: 
I. Στα μέλη του Σωματείου: 

α) Έγγραφη παρατήρηση μετά από προηγούμενη προφορική σύσταση. 
β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη. 
γ) Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς Χώρους του Σωματείου και του 
Εντευκτηρίου καθώς και της συμμετοχής σε οργανωμένες εκδρομές. 

II. Στους αθλητές του Σωματείου, τις παραπάνω ποινές και απαγόρευση 
συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις μέχρι ενός (1) έτους. 

Κανένας δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 8° 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.-ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ- 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
1. 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 προσφορά 
οποιοσδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα 
κίνησης, διαμονής και διατροφής. 
Σύναψη δανείου μεταξύ του Ομίλου και των μελών του Δ.Σ. απαγορεύεται και η 
δανειακή σύμβαση που τυχόν γίνει είναι απολύτως άκυρη. 

2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Όμιλο από μέλη του 
Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 

3. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Ομίλου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, 
ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις 
με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους 
γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα 
προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την 
έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση 
ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 

 
  



ΑΡΘΡΟ 9° 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
α) Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις και υποχρεώνεται να 
γνωστοποιεί στο Δ.Σ. όλες του τις ενέργειες, 
β) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, μετά από απόφαση 
του Δ.Σ. 
γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υποχρεούμενος να πράττει αυτό εάν 
ζητήσουν τη σύγκληση τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς, αναφέροντας τους λόγους της σύγκλησης. 
δ) Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα 
πρακτικά αυτών. 
ε) Προεδρεύει στις γενικές συνελεύσεις και υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα 
πρακτικά αυτών, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμείου, όσες φορές κρίνει αυτό 
αναγκαίο, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και 
μαζί με τον ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων του Σωματείου ή οποιαδήποτε άλλη 
ηλεκτρονική διαδικασία αποφασίζεται αντ’ αυτού από το ΔΣ (π.χ. εγκρίσεις 
πληρωμών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). 
στ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε είδους εξερχόμενο έγγραφο 
του Σωματείου, εποπτεύει για την καλή και αποδοτική λειτουργία των αθλητικών 
τμημάτων, του εντευκτηρίου και μεριμνά γενικώς για την προαγωγή και 
ανάπτυξη του Σωματείου και των σκοπών αυτού. 

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
α) Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και τον Αντιπρόεδρο, ο κατά ηλικία πρεσβύτερος 
από τα μέλη του Συμβουλίου εκτός του Ταμία και του Γεν. Γραμματέα, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.  
β) Φροντίζει για την αξιοπρεπή εμφάνιση του Εντευκτηρίου και του κυλικείου 
του και την τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας τους και υποβάλλει προς τον 
Πρόεδρο και το Δ.Σ. κάθε σκόπιμη πρόταση. Φροντίζει για τη συντήρηση του 
κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, την επίπλωση, τη βιβλιοθήκη και για κάθε 
πράγμα μέσα σ’ αυτό και διενεργεί εξέταση για τον προσδιορισμό ευθυνών σε 
περίπτωση ζημιών. 
γ) Φροντίζει το υλικό του Σωματείου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις 
τυχόν ελλείψεις και έχει την ευθύνη για κάθε απώλεια υλικού και κάθε άλλου 
περιουσιακού στοιχείου του Σωματείου εκτός του αθλητικού και του υλικού της 
Γραμματείας. 

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
α) Τηρεί το αρχείο και ενημερώνει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία 
και κάθε άλλο διοικητικής φύσεως βιβλίο του Σωματείου, το μητρώο μελών και 
αθλητών και του δελτίου υγείας των αθλητών. 
β) Πρωτοκολλεί την αλληλογραφία, συντάσσει, συνυπογράφει μαζί με τον 
Πρόεδρο και διεκπεραιώνει τα εξερχόμενα έγγραφα. 
γ) Συντάσσει σε συνεργασία με τους οικείους εφόρους, συνυπογράφει με τον 
Πρόεδρο και ενημερώνει τα δελτία της αθλητικής ιδιότητας των αθλητών και 
κάθε άλλο σχετικό. 
δ) Τηρεί τη σφραγίδα του Ομίλου. 



γ) Φροντίζει το υλικό της Γραμματείας του Σωματείου. Εισηγείται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο τις τυχόν ελλείψεις και έχει την ευθύνη για κάθε απώλεια υλικού και 
κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της Γραμματείας. 

4. ΤΑΜΙΑΣ 
α) Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο λογιστικά βιβλία και κάθε άλλο 
αναγκαίο βιβλίο ή στοιχείο. 
β) Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και δικαιωμάτων 
εγγραφής των μελών και υποβάλλει στο Συμβούλιο ονομαστικό πίνακα των 
μελών που καθυστερούν την καταβολή αυτών. 
γ) Ενεργεί τις εισπράξεις βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και τις πληρωμές εις 
βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού βάσει ενταλμάτων του 
Προέδρου που συνυπογράφονται και από τον Γενικό Γραμματέα, σημειώνοντας 
πάνω σ’ αυτά τα στοιχεία της συνεδρίασης του Δ.Σ., κατά την οποία εγκρίθηκε η 
σχετική δαπάνη. Σε κάθε ένταλμα επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά εξοφλήσεως και κάθε συναφές στοιχείο. Δύναται να εφαρμόζεται 
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διαδικασία εισπράξεων ή/και πληρωμών η οποία 
αποφασίζεται από το ΔΣ (π.χ. εγκρίσεις πληρωμών μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας). 
δ) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ., κάθε τέσσερις (4) μήνες, κατάσταση της 
ταμειακής κίνησης και θέτει υπόψη του Προέδρου, του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και της Γεν. Συνέλευσης κάθε διαχειριστικό στοιχείο που ζητείται από 
αυτούς. 
Είναι υποχρεωμένος να πράττει το ίδιο και σε περίπτωση επιθεωρήσεων και 
ελέγχου του Σωματείου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή την Νομαρχία 
ή κάθε άλλη προβλεπόμενη από τον νόμο εποπτεύουσα Αρχή. 
ε) Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ., τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον 
οικονομικό απολογισμό. Τα διαχειριστικά στοιχεία κάθε έτους, μετά την έγκριση 
του αντίστοιχου απολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, αφού συσκευασθούν 
επιμελώς από τον Ταμία, κατατίθενται στο Αρχείο του Σωματείου. 
στ) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, που ορίζεται από το Δ.Σ., στο 
όνομα του Ομίλου, σε λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου, τα χρήματα που 
εισπράττονται, με εξαίρεση ποσό μέχρι εκατό πενήντα (150) ευρώ, που μπορεί 
να βρίσκεται στα χέρια του. Ο Ταμίας μπορεί να αναθέτει σε κατάλληλο, κατά 
την κρίση του, πρόσωπο την είσπραξη των συνδρομών του Ομίλου, με αμοιβή 
μέχρι ποσοστού 20% επί των εισπράξεων. 
ζ) Τον Ταμία, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει προσωρινά στα 
καθήκοντά του μέλος του Δ.Σ., που υποδεικνύεται εγγράφως απ’ αυτό, 
εξαιρουμένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. 
η) Είναι νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου για οποιαδήποτε σχέση με 
χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Πληρωμών για οποιαδήποτε πράξη 
διαχείρισης τραπεζικών προϊόντων πλην δανείων και λοιπών πιστωτικών 
προϊόντων. 
θ) Τηρεί την οικονομική σφραγίδα του Σωματείου. 

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
α) Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε όλη την έκταση 
των αρμοδιοτήτων του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 
β) Είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. 

6. ΕΦΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 



α) Αυτοί προΐστανται των τμημάτων τους και φροντίζουν για την όσο το δυνατόν 
άρτια και συστηματική εκγύμναση των αθλητών, ελέγχουν τα απαραίτητα Δελτία 
Υγείας των Αθλητών, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για την 
πρόοδο και τις επιδόσεις τους σε κάθε άθλημα καθώς και για το ήθος και την 
διαγωγή τους. 
β) Επιλέγουν σε συνεργασία με τους προπονητές, τους καλύτερους από τους 
αθλητές για να λάβουν μέρος σε αγώνες και ορίζουν, εάν είναι αναγκαίο, μεταξύ 
αυτών αρχηγούς ή επιμελητές. 
γ) Προτείνουν στο Δ.Σ., την απονομή επαίνων ή την επιβολή ποινών στους 
αθλητές του Σωματείου. 
δ) Φροντίζουν για την καλή και νοικοκυρεμένη διαφύλαξη και συντήρηση των 
κάθε είδους σκαφών και εξαρτημάτων τους, που ανήκουν στα τμήματά τους 
καθώς και κάθε αθλητικού οργάνου και υλικού και κάθε εγκατάστασης και για 
την ευπρεπή εμφάνιση του χώρου αποθήκευσης των σκαφών, την καθαριότητα, 
την ύδρευση και τον φωτισμό αυτού. 
ε) Φροντίζουν για την άμεση επισκευή κάθε βλάβης των σκαφών και των 
εξαρτημάτων τους διενεργούν εξέταση για τον προσδιορισμό των ευθυνών σε 
περίπτωση βλαβών ή ζημιών των σκαφών και των εξαρτημάτων τους και 
φροντίζουν για την πρόληψη ατυχημάτων και κινδύνων, απαγορεύοντας, όταν οι 
καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν, την έξοδο οποιουδήποτε σκάφους. 
στ) Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν, εγκαίρως, τον Πρόεδρο για κάθε 
ανάγκη, η πλήρωση της οποίας επιβάλλεται για την πρόληψη ατονίας ή 
αδράνειας των τμημάτων τους καθώς και για την πρόληψη κινδύνων των 
αθλητών ή ζημιών του αθλητικού υλικού. 
ζ) Προτείνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Βοήθειας ή Βοηθό Έφορο 
Τμήματος, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η βοήθεια από αυτούς για την 
άψογη λειτουργία του τμήματος ή για την διοργάνωση συγκεκριμένων 
εκδηλώσεων και αγώνων. Αυτοί μπορεί να είναι μέλη του Ομίλου ή ακόμη και μη 
μέλη.  
η) Φροντίζουν το αθλητικό υλικό και την ευπρεπή εμφάνιση των αθλητών του 
αθλήματος. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις τυχόν ελλείψεις και έχει την 
ευθύνη για κάθε απώλεια αθλητικού υλικού και κάθε άλλου περιουσιακού 
στοιχείου του αθλήματός του. 

7. ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Καλλιεργεί τις σχέσεις του Σωματείου με το πλατύ κοινό. Φροντίζει για τη 
διαφώτιση της κοινής γνώμης σχετικά με τους σκοπούς, τις ενέργειες και τα 
επιτεύγματα του Ομίλου. Διατηρεί και καλλιεργεί τις σχέσεις με τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, μεριμνά για την καλή παρουσίαση του Ομίλου σε όλα τα 
ηλεκτρονικά μέσα. 
Φροντίζει για την οργάνωση αθλητικών αγώνων, εορτών, εκδρομών και λοιπών 
αθλητικών εκδηλώσεων. 

8. ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
α) Ο έφορος εκπαίδευσης είναι αρμόδιος για την υποστήριξη και επικοινωνία για 
τα Προγράμματα εκπαίδευσης και τις Ακαδημίες που απευθύνονται: 

• σε μη αγωνιστικές ή προ-αγωνιστικές ομάδες αθλητών 

• σε τμήματα αθλουμένων (χωρίς αθλητικό δελτίο) 
β) είναι αρμόδιος για την προετοιμασία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μη 
αθλητικής εκπαίδευσης, (αίθουσες, εκτυπώσεις υλικού, μέσα προβολής, διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου κλπ) 



γ) Ο  Έφορος Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Εφόρους των Ενεργών 
Αθλημάτων,  προετοιμάζει  έντυπο ή ψηφιακό περιεχόμενο 
δ) Μεριμνά για την ομαλή διενέργεια κάθε θεωρητικής εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας (σχολή εκπαίδευσης, σχολή πιστοποίησης ικανότητας, σχολή 
απόκτησης διπλώματος), συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας εγγραφής 
και σχετικών προωθητικών ανακοινώσεων. 
ε) είναι αρμόδιος για τη διενέργεια κάθε θεωρητικής εξεταστικής διαδικασίας 
οποιασδήποτε σχολής με χρήση έντυπων, ή ηλεκτρονικών μέσων 
στ) Είναι υπεύθυνος για το σύνολο του εξοπλισμού εκπαίδευσης της θεωρητικής 
διδασκαλίας/εξετάσεων 
ζ) ενεργεί ως εκτελεστικός υπεύθυνος για κάθε εκδήλωση που δεν αναγνωρίζεται 
αθλητικά (από την οικία αθλητική ομοσπονδία) επίσημη. 

9.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΦΟΡΩΝ 
Αναπληρώνουν προσωρινά τους εφόρους, όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται με 
απόφαση του Δ.Σ. 

10. ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΩΝ 
Αυτοί μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν τα ειδικότερα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται κάθε φορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 10° 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και 

αποφασίζει, ως κυρίαρχο σώμα, για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην 
αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. 

2. Δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου. 
Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από 
την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να 
εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, εφόσον είναι ταμειακώς 
εντάξει. Οι πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά 
την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να 
συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση 
αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. 
Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο στα θέματα που 
αναφέρονται στην πρόσκληση προς τα μέλη. Απόφαση σε θέμα που δεν 
περιλαμβάνεται στα θέματα της πρόσκλησης είναι άκυρη. 

3. Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και 
γνωστοποιείται στα μέλη εγγράφως είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή 
είτε ιδιοχείρως από εντεταλμένο από τον Πρόεδρο πρόσωπο είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου για τακτική και δέκα (10) 
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου για έκτακτη. 
Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα 
συνεδρίασης της επαναληπτικής Γ.Σ., σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία 
στην πρώτη Γ.Σ. 



Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης, το Δ.Σ. του Σωματείου 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 του Σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται 
έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Παράλληλα η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την 
ηλεκτρονική ανάρτησή του στον ιστότοπο του Ναυτικού Ομίλου Σύρου. 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. 

4. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μία φορά κάθε έτος και εκτάκτως. 
Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά τον Ιανουάριο κάθε έτους. Η Τακτική Γ.Σ. 
έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) Κρίνει και αποφασίζει για το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. 
και για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη. Στην Τακτική Γ.Σ. διαβάζεται 
και κατατίθεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος που 
λήγει. 
β) Εγκρίνει τον ισολογισμό, καθώς επίσης τον προϋπολογισμό εσόδων και 
εξόδων του Σωματείου της προσεχούς ετήσιας χρήσης. 
γ) Εκλέγει κάθε τρίτο έτος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
δ) Κρίνει κάθε άλλο θέμα, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η 
τροποποίηση του καταστατικού. 
ε) Εγκρίνει αν απαιτηθεί, τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν 
την θεώρηση Φορολογικών Βιβλίων (Εσόδων - Εξόδων) και στοιχείων. 
Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. προς αντιμετώπιση έκτακτων 
θεμάτων που αναφύονται ή ύστερα από αίτηση που αναγράφει τα προς 
συζήτηση θέματα του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών του 
Σωματείου. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης 
των μελών του Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. με θέματα 
στα οποία θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα αναφερόμενα στην αίτηση. 

5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα 
τρίτο (1/3) του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Σε 
περίπτωση που μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση στη Γ.Σ. περιλαμβάνεται και 
θέμα που αφορά σε διάλυση του Σωματείου ή τροποποίηση του Καταστατικού 
του τότε η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα 
δεύτερο (1/2)  του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Σε 
κάθε περίπτωση αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται και χωρίς νέα 
πρόσκληση συνέρχεται νέα Γ.Σ. κατά τη μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 



στην αρχική πρόσκληση, οπότε η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παρόντων μελών. 

6. Σε περίπτωση δια ζώσης συνεδρίασης, οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. είναι φανερές με 
ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, μυστικές δε και με ψηφοδέλτια 
μόνο κατά την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε θέματα εμπιστοσύνης 
προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα. Σε περίπτωση συνεδρίασης με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων οι φανερές ψηφοφορίες πραγματοποιούνται με 
ονομαστική κλήση, εκτός από την περίπτωση που στα θέματα της Γ.Σ. μεταξύ των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η διενέργεια αρχαιρεσιών 
για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, όπου οι ψηφοφορίες για τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, 
καθώς και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών (τακτικών και 
αναπληρωματικών), του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υλοποιούνται με 
εγκεκριμένες από την Ελληνική Νομοθεσία ηλεκτρονικές διαδικασίες. Οι 
μυστικές ψηφοφορίες μπορούν να διενεργηθούν για το σύνολο των μελών, είτε 
δια ζώσης είτε με εγκεκριμένες από την Ελληνική Νομοθεσία ηλεκτρονικές 
διαδικασίες και όχι με συνδυασμό αυτών. 

7. Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως διά βοής. 

 
ΑΡΘΡΟ 11° 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη λήξη της θητείας του (1 μήνα), σε 

συνεδρίαση αποφασίζει τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης των μελών του 
Σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. 

2. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του Άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού. 

3. Μέλος του Δ.Σ. προσκομίζει τα βιβλία της διοίκησης στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου - Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού για θεώρηση και παραλαμβάνει 
από το γραφείο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού έντυπα στοιχείων δράσης 
προς συμπλήρωση. 

4. Μετά την προκήρυξη των εκλογών διενεργούνται από την Γενική Συνέλευση 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής 
καθώς και των αναπληρωματικών μελών αυτών. 

5. Μετά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου υποβάλλονται στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου - Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
I. Αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύγκλιση της 

Γενικής Συνέλευσης. 
II. Αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από τα οποία προκύπτουν 

καθαρά και χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση τα εξής στοιχεία: 
α) Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης 
β) Ο αριθμός των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών του 
Σωματείου, γ) Ο αριθμός των μελών που ψήφισαν. 
δ) Ο αριθμός των ψήφων που πήρε κάθε μέλος που εξελέγη στο νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο καθώς και των αναπληρωματικών αυτών. 
ε) Η απαλλαγή του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική 
Συνέλευση από όλες τις ευθύνες, Διοικητικές και Διαχειριστικές, για τις οποίες 
λογοδότησε. 



III. Αντίγραφο της ειδικής έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για τη διαχείριση του 
Σωματείου, για την περίοδο της χρήσεως που έληξε. 

IV. Αντίγραφο πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και καταλόγου ψηφισάντων 
με υπογραφές. 

V. Συμπληρωμένα τα έντυπα με τα στοιχεία δράσης της προηγούμενης 
αγωνιστικής περιόδου. 

6. Μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, προσκομίζεται 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού . 
I. Αντίγραφο Πράξεως του νέου Δ.Σ., με την οποία τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα 

μετά την εκλογή του. 
II. Ονομαστική κατάσταση μελών Δ.Σ. όπου αναφέρονται η ιδιότητα, το 

επάγγελμα, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο. 
7. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες 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 του. 
Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων 
καταστατικών οργάνων, διεξάγονται 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.). 

 
ΑΡΘΡΟ 12° 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται στη Γενική 
συνέλευση με μυστική ψηφοφορία όταν λήξει η θητεία τους ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν ή στο νόμο. 

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Το ψηφοδέλτιο 
διαιρείται 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. 
Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των 
υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά. 

3. Το μέλος που ψηφίζει για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου σταυροδοτεί 
με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να 
σταυροδοτήσει και μέχρι οκτώ (8) υποψήφιους σύμβουλους. Στο ψηφοδέλτιο 
για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κάθε μέλος δικαιούται να 
σταυροδοτήσει μέχρι τρεις (3) υποψήφιους. Ψηφοδέλτια με περισσότερους 
σταυρούς από τα πιο πάνω οριζόμενα για κάθε περίπτωση, θεωρούνται άκυρα. 

4. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι 
υποψήφιοι. 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 στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού. 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. 

5. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής προτείνονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματίου 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. από τα μέλη που έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 7 του αρ. 11 του παρόντος 
Καταστατικού, η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

6. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 
το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και 
αυτής του προέδρου (δηλ. 4 άτομα). 

7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή άλλου 
από το καταστατικό ή τους κανονισμούς του Σωματείου προβλεπόμενου 
οργάνου του Σωματείου υποψήφιος, εφόσον: 
α) Εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, που θεσπίζουν κωλύματα ή και περιορισμούς. 
β) Είναι μέλος Δ.Σ. άλλου Ναυταθλητικού Σωματείου που δραστηριοποιείται 
στον ίδιο Νομό, κατά το χρόνο της υποβολής της υποψηφιότητας. 
γ) Είναι υπάλληλος αθλητικού Σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13° 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής, καθώς και για θέματα που διενεργείται μυστική ψηφοφορία, 
διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει 
υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος.  

2. Σε περίπτωση δια ζώσης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της 
Εφορευτικής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Σύρου, κατόπιν αιτήσεως του απερχόμενου Δ.Σ. του Σωματείου. Τα 
υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ισάριθμα 
αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

3. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες Σωματείου,  με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε. 
διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από 
δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο 
Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι 
αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο 
είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται 
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των 
αρχαιρεσιών. 

4. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την 
εκλογή τους ως μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

5. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που 
υπογράφεται από τα μέλη της. 

 
  



ΑΡΘΡΟ 14° 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ομίλου διενεργείται από την 
Εξελεγκτική Επιτροπή. Αυτή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο 
αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της έχει διάρκεια ίση με αυτή των μελών του 
Δ.Σ. 

2. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή να 
συγγενεύουν με αυτά μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας. 

3. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που λαμβάνει τις 
περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που ευνοείται από 
την κλήρωση. 

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάσσει έκθεση για τον 
οικονομικό έλεγχο που διενεργεί, η οποία διαβάζεται στη Γ.Σ. και κατατίθεται σ’ 
αυτή. Η έκθεση υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

5. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να θέτει στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα 
έγγραφα που διευκολύνουν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. 

 
ΑΡΘΡΟ 15° 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1. Τα έσοδα και έξοδα του Ομίλου για κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται με τον 

προϋπολογισμό, όταν δεν πραγματοποιούνται αναφέρονται και αναλύονται στον 
απολογισμό της διαχείρισης. 

2. Ο Όμιλος συντάσσει κάθε οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου, προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης 
διαχείρισής της. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον 
προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, καθορίζονται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο 
προϋπολογισμός του Σωματείου καταρτίζεται έως την 30η Σεπτεμβρίου. 

3. Ο Όμιλος υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της 
διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο τύπος, τα στοιχεία και τα 
δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο 
χρόνος κατάρτισης και υποβολής του καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου 
για τον αθλητισμό Υπουργού. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό 
κεφάλαιο του απολογισμού της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου. Ο ειδικός 
απολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Με τον ειδικό αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο 
απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου. Εάν η συνολική 
ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, που λαμβάνει το Σωματείο είναι 
μικρότερη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, μπορεί, αντί απολογισμού, να 
υποβάλλει δια των νομίμων εκπροσώπων του υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για τους αθλητικούς 
σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
1. Το Σωματείο δε διαλύεται παρά μόνον αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) 

μέλη και λιγότεροι από τριάντα (30) αθλητές ή αν συντρέχουν οι λόγοι που 
ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του νόμου 
2725/1999 «Περί αθλητικών Σωματείων και Ενώσεων» ως ισχύουν σήμερα. Σε 



κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Σωματείου καθώς και την τροποποίηση του 
Καταστατικού απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον του 
μισού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. 

2. Όταν διαλυθεί το Σωματείο ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του νόμου 
2725/1999 «Περί αθλητικών Σωματείων και Ενώσεων» και τις μετέπειτα 
τροποποιήσεις του. 

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την 
εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την 
εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

 
ΑΡΘΡΟ 17° 

ΒΙΒΛΙΑ 
1. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία:  

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό τα μέλη του 
Σωματείου και τα πλήρη στοιχεία. 
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στα με στοιχεία (β) και (γ) βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και 
αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. 
δ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.  
Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το Γραμματέα του Δ.Σ. 
ε) Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι 
εισπράξεις και οι πληρωμές του Ομίλου. 
στ) Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και 
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. 
Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον ταμία. 
ζ) Εντάλματα πληρωμών και Γραμμάτια Εισπράξεων. 
Το Σωματείο, ακόμη, τηρεί Μητρώο Αθλητών. 
Επίσης το Σωματείο τηρεί και όσα άλλα βιβλία μπορούν να ορίζονται με την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 25 του ν. 2725/1999, κοινή απόφαση του αρμόδιου 
για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ή με το νόμο. 

2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το  Τμήμα Αθλητισμού και 
Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 18° 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
1. Το Σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την 

παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση 
χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό 
εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, 
εφόσον το σωματείο: 
α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική 
βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογημένη 
αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή 
αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει 
χορηγηθεί. 



β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα 
οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία 
των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικό Σωματείο. 
γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του 
το Σωματείο μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα. 
δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και 
πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. 
ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο 2725/1999 βιβλία. 

2. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή 
ομοσπονδία, το Σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας 
ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή 
των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να 
διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει 
το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση 
δύο (2) ετών από την εγγραφή του το Σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική 
αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή 
της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές 
διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον 
συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β', γ' και δ' της παρ. 1, σε αθλητικό 
σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε 
ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία. 

4. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι 
το Σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση 
εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του Σωματείου ή το Σωματείο δεν 
επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό 
της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα 
οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999 ή δεν απασχολεί 
προπονητή κατά τις διατάξεις του ανωτέρου νόμου ή στις λοιπές προβλεπόμενες 
από τον νόμο αυτό περιπτώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 19° 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
1. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών Σωματείων με αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση 
μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα 
Σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο 
αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ' άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη 
αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης 
στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους 
κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα 
αθλητικά σωματεία. 

2. Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων 
αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση 
σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού 
σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος. 



3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, 
τα θέματα των αθλητών, οι περιορισμοί σε περιπτώσεις επανασύστασης 
συγχωνευθέντος σωματείου ή διαλυθέντος τμήματος που συγχωνεύθηκε και 
γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντος. 

4. Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωματείου με άλλο ο πρόεδρος, ο γενικός 
γραμματέας και o ταμίας του κάθε συγχωνευόμενου σωματείου, μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη 
σφραγίδα του σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία 
αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης 
οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από 
τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε 
περίπτωση παράλειψης των προαναφερόμενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 135 παρ. 7 επιχορήγηση του σωματείου που προήλθε 
από τη συγχώνευση. 

5. Οι συγχωνεύσεις μεταξύ αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών, σύμφωνα με 
τις προηγούμενες παραγράφους, επιτρέπονται μόνον εφόσον τα συγχωνευόμενα 
νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας. 

 
ΑΡΘΡΟ 20° 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Το Σωματείο έχει ίδια σφραγίδα. Αυτή κυκλικά φέρει την επωνυμία του 

Σωματείου «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ» και στο κέντρο την τρίαινα και τον 
αριθμό 1933, που είναι το έτος ίδρυσής του. Για τις διεθνείς σχέσεις του το 
Σωματείο, εκτός από την πλήρη ή συντομευμένη διατύπωση της επωνυμίας του 
στην Ελληνική Γλώσσα, δύναται να χρησιμοποιεί την Αγγλική Επωνυμία «SYROS 
NAUTICAL CLUB» και αντίστοιχη με την παραπάνω σφραγίδα, όπου η επωνυμία 
του του Σωματείου αναφέρεται στην Αγγλική γλώσσα. 

2. Το σήμα του Σωματείου είναι τριγωνική λευκή σημαία που το μεσαίο τρίτο του 
μήκους της καταλαμβάνεται από διαγώνιο κυανή λωρίδα που φέρει κατακόρυφα 
κίτρινη ή χρυσίζουσα παράσταση τρίαινας. 

3. Το Σωματείο υποχρεώνεται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 
78-106 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων του Ν. 281/1914 "Περί Σωματείων" και 
των άρθρων του Ν. 2725/1999 "Περί Αθλητικών Σωματείων και Ενώσεων”, των 
τροποποιήσεων και συμπληρώσεων του τελευταίου και άλλων διατάξεων καθώς 
επίσης και προς κάθε διάταξη νόμου που αφορά την Σωματική αγωγή. 

4. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό. Η αποχώρηση 
πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του 
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η 
Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

5. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίδια δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα 
απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών, όμως δεν 
υφίσταται αυξημένης ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 

6. Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται 
από τις Γενικές Συνελεύσεις, με εσωτερικό κανονισμό σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

7. Απαγορεύεται η συστέγαση του Σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. 



8. Το Σωματείο επειδή καλλιεργεί ομαδικό άθλημα εφόσον συμμετέχει σε 
πρωτάθλημα εθνικών κατηγοριών ή σε τοπικό πρωτάθλημα Α' κατηγορίας, 
υποχρεούται να απασχολεί προπονητή (πτυχιούχο ΤΕΦΑΑ ή με πτυχίο από ΕΚΑΕΤ 
ή με δίπλωμα προπονητή αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Α.). Την ίδια υποχρέωση έχει 
και εφόσον έχει στη δύναμή του αθλητές ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ο 
προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με το Σωματείο με πλήρη, 
μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας. Η σχετική σύμβαση για 
να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. Σύρου. 

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών του Σωματείου ρυθμίζονται από 
τα άρθρα 33, 34, 35 και 36 του Ν.2725/1999 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

10. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που 
γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την 
Αθλητική Ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές Ομοσπονδίες.  

11. Απαγορεύεται η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή 
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου. 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 την διοίκηση του Σωματείου ύστερα από απόφαση της γενικής 
συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των 
μελών του. 

12. Ό,τι δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το Ν.2725/1999 ή 
τις προκύπτουσες σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 21° 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι ένα (21) άρθρα, ύστερα από τις 
τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό, για να καταστεί αυτό αρτιότερο, εγκρίθηκε 
σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό. Το 
καταστατικό θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των 
τροποποιήσεων στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου. Η Γ.Σ. 
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε 
τροποποίηση άρθρου του καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετο με την 
ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο για την έγκριση του 
καταστατικού Δικαστή του Πρωτοδικείου. 
 

Σύρος, ……………………………. 2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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