Καταςτατικό
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ
«ΝΑΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΣΟΡΙΝΘ»
Άρκρο 1: Κδρυςθ – Επωνυμία -Ζδρα – φραγίδα – θμαία

1. Ιδρφεται Ναυτακλθτικόσ φλλογοσ ιδιοκτθτϊν εραςιτεχνικϊν ςκαφϊν, με τθν
επωνυμία «ΝΑΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΣΟΡΙΝΘ» και με ςυντομογραφία Ν.Ο..
2. Για τισ διεκνείσ ςχζςεισ του, ο φλλογοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί τθν επωνυμία του
ςε ελεφκερθ μετάφραςθ με τισ λζξεισ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ «Santorini NauticaI
Club » και με ςυντομογραφία «Sa.n.c.».
3. Ζδρα του υλλόγου είναι το αλιευτικό καταφφγιο τθσ Βλυχάδασ αντορίνθσ.
4. Θ ςφραγίδα του υλλόγου είναι ορκογϊνιου παραλλθλόγραμμου ςχιματοσ, όπου
αναγράφεται θ επωνυμία, θ ζδρα και το ΑΦΜ του.
5. Ο φλλογοσ ζχει δικι του θμαία και Λάβαρα τα οποία φζρουν τα εμβλιματα του
υλλόγου. Θ μορφι τθσ θμαίασ και των Λαβάρων, τα χρϊματα τουσ, οι λζξεισ, οι
απεικονίςεισ κλπ κα κακοριςκοφν με απόφαςθ των μελϊν του υλλόγου ςε Γενικι
υνζλευςθ.
6. Θ ςθμαία, θ ςφραγίδα και τα λάβαρα μποροφν να τροποποιοφνται με ειςιγθςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου (Δ) και ζγκριςθ από τθν Γενικι υνζλευςθ (Γ).

Άρκρο 2: κοπόσ – Μζςα επίτευξθσ του ςκοποφ – Αυτοτζλεια
Α κοπόσ
1. ΚΟΠΟ του Ομίλου είναι θ προαγωγι και θ διάδοςθ καλαςςίων και ναυτικϊν
ακλθμάτων, προκειμζνου να αναπτφξει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ αιςκιματα αγάπθσ
για τθ Θάλαςςα και τισ Ναυτικζσ Παραδόςεισ τθσ χϊρασ και κα παραμζνει πάντοτε
μακριά από κάκε κομματικι ανάμιξθ και επιρροι.
2. Θ προαγωγι, διεκδίκθςθ και διαςφάλιςθ των ναυτακλθτικϊν, κοινωνικϊν και
οικονομικϊν ενδιαφερόντων των μελϊν του και των ςυμφερόντων αυτϊν.
3. Θ καλλιζργεια και ανάπτυξθ των κάτωκι ακλθμάτων:
α. Ακλθτικι Αλιεία,
β. Τποβρφχιεσ Δραςτθριότθτεσ,
γ. Σεχνικι Κολφμβθςθ,
δ. Ιςτιοπλοΐα ανοιχτισ καλάςςθσ,
ε. Θαλάςςιο κι,
ςτ. Κολφμβθςθ,

η. Τδατοςφαίριςθ,
θ. Καλλιτεχνικι Κολφμβθςθ,
κ. Κανό - Καγιάκ για ιμερα και άγρια νερά
ι. Ιςτιοπλοΐα τριγϊνου
κ. Κωπθλαςία
λ. Θ διαδικαςία ίδρυςθσ νζων κλάδων άκλθςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ των
αντίςτοιχων Ομοςπονδιϊν και πάντα βάςθ του Ν 2725/99 και των τροποποιιςεϊν του.

4. Θ δθμιουργία και ανάπτυξθ κοινωνικϊν, ακλθτικϊν και λοιπϊν ςχζςεων μεταξφ των
μελϊν του.
5. Θ περαιτζρω καλλιζργεια του πολιτιςτικοφ επιπζδου των μελϊν του.
6. Θ ςυνεργαςία με παρεμφερι ςωματεία τθσ ίδιασ ι άλλων περιοχϊν.
7. Θ επιμόρφωςθ των μελϊν του και του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου, ςχετικά με :
α. τθν κολφμβθςθ,
β. τθν ναυαγοςωςτικι,
γ. τθν ναυςιπλοΐα,
δ. τθν παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν,
ε. τθν παροχι επικαλάςςιασ βοικειασ προσ ςκάφθ του υλλόγου ι μθ, που τθν
χρειάηονται και τθν ηθτοφν,
ςτ. τθν προςταςία των του Λιμζνων τθσ Θιρασ από τθν ρφπανςθ,
η. τθν προςταςία τθσ υποκαλάςςιασ πανίδασ και χλωρίδασ.
8. Θ διαδικαςία τροποποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου με ίδρυςθ νζων κλάδων ι
δραςτθριοτιτων ι αντιςτοίχωσ κατάργθςθ των υφιςταμζνων, κα πραγματοποιείται
μετά από ειςιγθςθ του Δ και ζγκριςθ τθσ Γ.

Β Μζςα επίτευξθσ του ςκοποφ
1. Με τθν παράςταςθ και υποβολι υπομνθμάτων προσ κάκε αρμόδια Αρχι κακϊσ και
τθν διενζργεια όλων των απαραίτθτων κατά τθν κρίςθ του Δ για τθν επίτευξθ των
διεκδικιςεων του υλλόγου, εντόσ πάντοτε των πλαιςίων των νόμων και των
ςκοπϊν του παρόντοσ.
2. Με τθν διοργάνωςθ, διεξαγωγι και ςυμμετοχι ςε κάκε μορφισ ακλθτικϊν αγϊνων
(πχ εςωτερικϊν, διαςυλλογικϊν, Πανελλινιων Πρωτακλθμάτων κακϊσ και
Διεκνϊν) των ακλθμάτων για τα οποία ζχει ςυςτακεί εραςιτεχνικό ακλθτικό
ςωματείο βάςει του Ν 2725/1999.
3. Με τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, φεςτιβάλ, ςυνεςτιάςεων,
ςεμιναρίων, διαλζξεων, μακθμάτων, επιδείξεων, προβολϊν, κλπ.

4. Με τθν ίδρυςθ τμθμάτων για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ ςτα ακλιματα
που καλλιεργοφνται, πχ χειριςμοφ ταχυπλόων ςκαφϊν, ναυαγοςωςτικισ,
ιςτιοπλοΐασ, καλαςςίου ςκι, υποβρυχίων δραςτθριοτιτων, κλπ.
5. Με τθν δυνατότθτα ςυμπράξεωσ/ςυμμετοχισ με τουσ τοπικοφσ φορείσ ςε ζργα που
αφοροφν τθν Ναυτακλθτικι δραςτθριότθτα και τον ελλιμενιςμό των εραςιτεχνικϊν
ςκαφϊν ςτθν ηϊνθ ευκφνθσ και αρμοδιότθτασ του Λιμενικοφ Σαμείου και τθσ
Λιμενικισ Αρχισ αντορίνθσ.
6. Με τθν δθμιουργία δανειςτικισ βιβλιοκικθσ, εκκζςεων και επιμορφωτικϊν
θμερίδων.

Γ Αυτοτζλεια

Ο φλλογοσ ζχει διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια που διζπεται από τισ διατάξεισ του
παρόντοσ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Κάκε επζμβαςθ ςτθν αυτοτζλεια του υλλόγου
αποφαςίηεται από τθν Γ μετά από πρόταςθ του Δ και πρζπει να διζπεται από το Ν
2725/1999.

Άρκρο 3: Μζλθ – Διαδικαςία εγγραφισ
Α Μζλθ
1. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των µελϊν του ακλθτικοφ ςυλλόγου ορίηεται ςε είκοςι (20).
2. Δεν επιτρζπονται διακρίςεισ ςε τακτικά, δόκιμα ι πάρεδρα µζλθ ι άλλεσ
παρόμοιεσ.
3. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να απονζμεται ο τίτλοσ του επιτίμου μζλουσ,
κατά τα οριηόμενα από το καταςτατικό του ςυλλόγου, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ςε
πρόςωπα που ζχουν διακρικεί για τθν προςφορά τουσ ςτον φλλογο ι ςτον
ακλθτιςμό.
4. Ο αρικμόσ των µελϊν του ακλθτικοφ ςυλλόγου είναι απεριόριςτοσ.
5. Κακζνασ που ςυγκεντρϊνει τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ μπορεί να εγγραφεί ωσ µζλοσ
του ακλθτικοφ ςυλλόγου, αρκεί να ζχει ςυμπλθρϊςει το 18° ζτοσ τθσ θλικίασ του.

Β Διαδικαςία εγγραφισ μελϊν
1. Για τθν εγγραφι απαιτείται αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο,
ςυνοδευόµενθ από πρόταςθ δυο (2) µελϊν του ςυλλόγου και ζγκριςθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου που παρζχεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία εξιντα
(60) θμερϊν.

2. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία αυτι, θ ζγκριςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
κεωρείται ότι ζχει αυτοδικαίωσ παραςχεκεί τθν 60θ θμζρα από τθσ αιτιςεωσ.
3. Εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ζγκριςθ ειςδοχισ του μζλουσ και αφοφ το
υπό ζνταξθ μζλοσ, παραδϊςει ωσ οφείλει, ςτο Δ όλα τα αναφερόμενα ςτον
Κανονιςμό λειτουργίασ του υλλόγου ςτοιχεία και ζντυπα, κακϊσ και αφοφ
καταβάλλει το τζλοσ εγγραφισ και το τζλοσ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ όπωσ αυτά
κακορίηονται από τθν Γ, τότε και μόνον τότε εγγράφεται το εγκρικζν μζλοσ ςτο
τθροφμενο Βιβλίο Μθτρϊου Μελϊν.
4. Για τθν εγγραφι αυτι εκδίδεται διαπιςτωτικι πράξθ του προζδρου του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου.
5. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί µε αιτιολογθμζνθ απόφαςι του να μθν εγκρίνει το
αίτθμα εγγραφισ του ενδιαφερομζνου, ωσ µζλουσ του ςυλλόγου. Κατά τθσ πράξθσ
αυτισ ι τθσ παράλειψθσ ζκδοςθσ διαπιςτωτικισ πράξθσ ο ενδιαφερόμενοσ ζχει το
δικαίωμα να αςκιςει αγωγι ςτο αρμόδιο Μονομελζσ Πρωτοδικείο, µε τθν τακτικι
διαδικαςία, είτε για αναγνϊριςθ του δικαιϊματοσ εγγραφισ του, είτε επιπλζον για
τθν καταδίκθ του ςυλλόγου ςε διλωςθ βοφλθςθσ.
6. Ειδικά για τθν εγγραφι ακλθτϊν μασ ωσ μελϊν του ςυλλόγου, δεν απαιτείται θ
πρόταςθ τθσ παραγράφου 1 μόνο για όςουσ ζχουν επιτφχει πρϊτθ ζωσ όγδοθ νίκθ
ςε ολυμπιακοφσ αγϊνεσ ι παγκόςμια ι πανευρωπαϊκά πρωτακλιματα, πρϊτθ ζωσ
τρίτθ νίκθ ςε μεςογειακοφσ και ςε βαλκανικοφσ αγϊνεσ και πρϊτθ ζωσ τρίτθ νίκθ ςε
πανελλινιουσ αγϊνεσ.
7. Ακλθτισ μπορεί να εγγραφεί ωσ µζλοσ ςτο φλλογό μασ, ςφμφωνα µε τουσ
όρουσ και τισ
προχποκζςεισ του καταςτατικοφ, ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ
μετά τθν τελευταία ςυμμετοχι του ςε επίςθμο ακλθτικό αγϊνα. Επίςθμοσ
ακλθτικόσ αγϊνασ είναι ο αγϊνασ που διοργανϊνεται από τθν οικεία ακλθτικι
ομοςπονδία ι διεξάγεται µε τθν ζγκριςι τθσ.
8. Κατ’ εξαίρεςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου Β7 του άρκρου 3 του καταςτατικοφ
και ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 2 του Ν. 3057/2002 που τροποποιεί το άρκρο 3
παρ. 5 του Ν. 2725/1999, μποροφν να εγγράφονται ωσ μζλθ του ςυλλόγου μασ
ακλθτζσ των μθχανοκίνθτων και ςχετικϊν κλάδων άκλθςθσ (π.χ. καλάςςιου ςκί) εφ’
όςον ζχουν υπερβεί το 35ο ζτοσ τθσ θλικίασ των και μποροφν να μετζχουν ςτο Δ
και ςτα άλλα όργανα αυτοφ κακϊσ και ςτισ υπερκείμενεσ ακλθτικζσ ενϊςεισ και
ομοςπονδίεσ.
9. Ομοίωσ και ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 2 του Ν. 3057/2002 που τροποποιεί το
άρκρο 3 παρ. 5 του Ν. 2725/1999, μποροφν να εγγράφονται ωσ μζλθ του ςυλλόγου
μασ ακλθτζσ του ακλιματοσ τθσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ κάλαςςασ και μποροφν να
μετζχουν ςτο Δ και ςτα άλλα όργανα αυτοφ κακϊσ και ςτισ υπερκείμενεσ
ακλθτικζσ ενϊςεισ και ομοςπονδίεσ, εφ’ όςον είναι ενιλικεσ.

Άρκρο 4: Τποχρεϊςεισ Μελϊν
Κάκε μζλοσ οφείλει:

1. Να γνωρίηει και να εφαρμόηει το καταςτατικό, τθν κείμενθ νομοκεςία και τον
εςωτερικό κανονιςμό του υλλόγου.
2. Να πεικαρχεί ςτισ αποφάςεισ τθσ Γ και του Δ.
3. Να τθρεί τουσ όρουσ αςφαλείασ όπωσ περιγράφονται ςτον Κανονιςμό του
αλιευτικοφ καταφυγίου αντορίνθσ, ςτισ εγκυκλίουσ του Λιμεναρχείου αντορίνθσ
και ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό του υλλόγου.
4. Να ζχει το ςκάφοσ του αςφαλιςμζνο, όπωσ ο νόμοσ ορίηει.
5. Να προςζρχεται ςτισ Γ και να εκφράηει ελεφκερα τθν γνϊμθ του, μζςα ςτα
πλαίςια των νόμων και του καταςτατικοφ.
6. Να γνωρίηει ότι τα προςωπικά ςτοιχεία που υποβάλλει, κα υπόκεινται ςε
επεξεργαςία ςφμφωνα με τθν ζννοια που προςδίδει θ αρχι προςταςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων και ότι με τθν αίτθςι του ζχει διαβάςει το παρόν
καταςτατικό και ζχει δϊςει τθν ςυγκατάκεςι του ςτθν επεξεργαςία αυτι. Σα
δεδομζνα δεν κα διαβιβάηονται, οφτε κα κοινοποιοφνται ςε τρίτουσ. Ωσ τρίτοι,
επιςθμαίνεται ότι, δεν νοοφνται τα υπόλοιπα μζλθ του ςυλλόγου (Ν 2472/1997
κεφ Β’, άρκρο 7α, παράγρ γ).
7. Να βοθκά ςτθν πραγμάτωςθ των ςκοπϊν του υλλόγου.
8. Να είναι ςυνεπζσ ςτισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ ζναντι του υλλόγου.
9. Να ενθμερϊςει το Δ του υλλόγου άμεςα αν ςτο πρόςωπό του ςυντρζξουν τα
κωλφματα και οι περιοριςμοί που προβλζπονται ςτο άρκρο 3 Ν 2725/1999 και τισ
τροποποιιςεισ του.
Άρκρο 5: Δικαιϊματα Μελϊν

Σα μζλθ του ςυλλόγου, εφόςον είναι ταμειακϊσ εντάξει, δικαιοφνται:

1. Να ςυμμετζχουν ςτισ Γ με το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι, εφόςον ζχει
παρζλκει ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία εγγραφισ των ςτο Βιβλίο Μθτρϊου
Μελϊν.
2. Να ηθτοφν οποιαδιποτε πλθροφορία από το Δ και τα λοιπά όργανα του υλλόγου.
3. Να λαμβάνουν γνϊςθ όλων των ςτοιχείων και εγγράφων που διατθρεί ο φλλογοσ
και να υποβάλλουν προτάςεισ μζςα ςτα πλαίςια των ςκοπϊν του υλλόγου.
4. Να κοινοποιοφν τισ απόψεισ τουσ ι τθν κριτικι τουσ μζςω των επιςιμων διαφλων
επικοινωνίασ με τα υπόλοιπα μζλθ του υλλόγου (π χ εφθμερίδα ι ιςτοςελίδα του
υλλόγου), αλλά πάντα ςτα πλαίςια των ςκοπϊν του υλλόγου και των νόμων τθσ
πολιτείασ.
5. Σα ειδικά ανταποδοτικά προνόμια του υλλόγου (φφλαξθ μζςων ακλθτικισ
δραςτθριότθτασ μελϊν, κζςθ ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν, παροχι φδρευςθσ, παροχι
θλεκτριςμοφ, φφλαξθσ ςκαφϊν, ενθμερωτικά φυλλάδια, πρόςβαςθ ςτθν

ιςτοςελίδα του υλλόγου, κλπ), εάν και για όςα εξ αυτϊν ο φλλογοσ
νομιμοποιείται/εξουςιοδοτείται ι ςυμβάλλεται αρμοδίωσ για να τα παράςχει ςτα
μζλθ του.
6. Να αποχωριςουν κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ για τοφτο προσ
το Δ.. ε κάκε περίπτωςθ το μζλοσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ των πράξεϊν του
ζναντι του υλλόγου και ζναντι τρίτων με τουσ οποίουσ ιρκε ςε ςυναλλαγι με τθν
ιδιότθτά του ωσ μζλοσ του υλλόγου, μζχρι τθν θμερομθνία που περιιλκε ςε γνϊςθ
του Δ θ γνωςτοποίθςθ τθσ αποχϊρθςισ του.

Άρκρο 6: Τποχρεϊςεισ Ακλθτϊν

1. Οι ακλθτζσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τουσ γενικοφσ ι ειδικοφσ
κανονιςμοφσ, που ψθφίηει θ γενικι ςυνζλευςθ των µελϊν τθσ ακλθτικισ
ομοςπονδίασ του οικείου ακλιματοσ ι του οικείου κλάδου άκλθςθσ ςτον οποίο
μετζχουν.
2. Οφείλουν να γνωρίηουν και να ςυμμορφϊνονται με τον ακλθτικό κανονιςμό του
ςυλλόγου μασ.
3. Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ακλθτι ςε αγϊνεσ χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δ του
υλλόγου μασ.
4. Ο ακλθτισ οφείλει να ςυμμορφϊνεται µε τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και
τουσ ιςχφοντεσ εκάςτοτε κανονιςμοφσ τθσ ∆ΟΕ ςχετικά µε τθ φαρµακοδιζγερςθ.
Ακλθτισ που τιμωρείται από τθν οικεία ακλθτικι ομοςπονδία ι τθν αντίςτοιχθ
παγκόςμια για παράβαςθ των κανονιςμϊν περί φαρµακοδιζγερςθσ, ςτερείται τισ
κάκε είδουσ παροχζσ τθσ ομοςπονδίασ του, όπωσ επίςθσ και τισ κάκε είδουσ
παροχζσ τθσ Πολιτείασ και τα ευεργετιματα που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ του ακλθτικοφ νόμου και τισ τυχόν φορολογικζσ απαλλαγζσ.
5. Θ πιςτοποίθςθ τθσ υγείασ των ακλθτϊν είναι υποχρεωτικι και αποτελεί
προχπόκεςθ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε προπονιςεισ και αγϊνεσ (όπωσ
προβλζπεται από το άρκρο 33 Ν 2725/99, παράγρ 9).

Άρκρο 7: Δικαιϊματα Ακλθτϊν

1. Ακλθτζσ κάτω των 18 ετϊν δικαιοφνται προπονθτοφ, που τουσ παρζχεται από τον
φλλογο.
2. Ο φλλογοσ υποχρεοφται να καλφψει τα ζξοδα μετακίνθςθσ, διαμονισ και
διατροφισ των ακλθτϊν του, όταν οι τελευταίοι ςυμμετζχουν ςε επίςθμουσ αγϊνεσ
με τα χρϊματα του υλλόγου.
3. Ακλθτζσ που ςθμειϊνουν εξαιρετικζσ αγωνιςτικζσ διακρίςεισ και διακρίνονται ςε
ατομικά ι ομαδικά ακλιματα, που καλλιεργεί ο φλλογόσ μασ, δικαιοφνται

οικονομικζσ παροχζσ, ευεργετιματα και διευκολφνςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 34 Ν 2725/99.
4. Όςοι ακλθτζσ ζχουν ςτθν ιδιοκτθςία τουσ ςκάφοσ αναψυχισ δικαιοφνται ιςότιμθσ
μεταχείριςθσ ςτθν διαδικαςία ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν τουσ, όπωσ και τα
υπόλοιπα μζλθ του υλλόγου.

Άρκρο 8: Βιβλία
Ο φλλογοσ τθρεί υποχρεωτικά τα εξισ βιβλία:
1. Μθτρϊο Μελϊν.
2. Πρακτικϊν υνεδριάςεων Γ.
3. Πρακτικϊν υνεδριάςεων Δ.
4. Εςόδων – Εξόδων.
5. Περιουςιακϊν τοιχείων.
6. Πρωτοκόλλου ειςερχομζνων και εξερχόμενων εγγράφων.
7. Μθτρϊο Ακλθτϊν.
8. Κάκε άλλο βιβλίο που το Δ ι θ Γ του υλλόγου κα αποφαςίςει για τθν εφρυκμθ
λειτουργία του.
Σα Βιβλία που αναφζρονται ςτα εδάφια 1,2,3,4,5 και 6 πριν από τθ χριςθ τουσ κεωροφνται
από το Νομάρχθ ι από άλλο εξουςιοδοτθμζνο όργανο βάςει του άρκρου 6 του Ν2725/99
εδάφια α) ζωσ και ςτ)

Άρκρο 9: Πόροι του υλλόγου
1. Οι ςυνδρομζσ των μελϊν, θ διάρκεια και το ποςό των οποίων κα ορίηεται εκάςτοτε
με πρόταςθ του Δ και ζγκριςθ τθσ Γ.
2. Σο εφ’ άπαξ τζλοσ εγγραφισ μζλουσ, το ποςό του οποίου ορίηεται εκάςτοτε με
πρόταςθ του Δ και ζγκριςθ τθσ Γ.
3. Οι ζκτακτεσ ειςφορζσ των μελϊν το ποςό των οποίων ορίηεται με πρόταςθ του Δ
και ζγκριςθ τθσ Γ.
4. Κάκε άλλο ειςόδθμα από τα κεφάλαια του υλλόγου.
5. Κάκε ειςόδθμα από χορθγίεσ ι διαφθμίςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ ακλθτικισ
δραςτθριότθτασ και εφ’ όςον τθροφνται οι κανονιςμοί τθσ ΔΟΕ και πάντα βάςει
του άρκρου 7 παράγραφοσ 4 του Ν2725/99.
6. Κάκε ειςόδθμα, δωρεζσ και επιχορθγιςεισ από φυςικά και νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ ι και δθμοςίου δικαίου.

7. Κάκε ειςόδθμα που προζρχεται από οργάνωςθ εκδθλϊςεων, λαχειοφόρων
αγορϊν, εκδόςεων εντφπων, οργάνωςθ ςυνεςτιάςεων, διάκεςθσ διαφθμιςτικϊν
ειδϊν.
8. Κάκε ειςόδθμα προερχόμενο από τθν διοργάνωςθ ςεμιναρίων, διαλζξεων και
παράδοςθ μακθμάτων για τθν εκμάκθςθ και καλλιζργεια των ςκοπϊν του
υλλόγου.
9. Με απόφαςθ του Δ ορίηεται το αντίτιμο τθσ ςχετικισ υπθρεςίασ για τθν κάλυψθ
λειτουργικϊν αναγκϊν. τθν περίπτωςθ αυτι, ο φλλογοσ ζχει τισ υποχρεϊςεισ
που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 του Κϊδικα
Βιβλίων και τοιχείων (π δ 186/1992).
10. Θ διάταξθ 8 δεν ζχει εφαρμογι ςτουσ ακλθτζσ των αγωνιςτικϊν ομάδων του
υλλόγου ςφμφωνα με το άρκρο 7 παράγραφοσ 2 του Ν2725/1999.

Άρκρο 10: Όργανα
1. Όργανα του υλλόγου είναι θ Γενικι υνζλευςθ, το Διοικθτικό υμβοφλιο, θ
ελεγκτικι Επιτροπι και τα προβλεπόμενα ςτο καταςτατικό και ςτουσ κανονιςμοφσ
του υλλόγου.

Άρκρο 11: Γενικι υνζλευςθ
1. Θ Γ είναι το ανϊτατο όργανο του υλλόγου και αποφαςίηει για κάκε κζμα που δεν
υπάγεται ςτισ αρμοδιότθτεσ άλλου οργάνου. υγκαλείται με απόφαςθ του Δ.
2. τισ Γ ςυμμετζχουν όλα τα μζλθ του υλλόγου που είναι εγγεγραμμζνα ςτο Βιβλίο
Μθτρϊου και είναι ταμειακϊσ εντάξει, με ι χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Σα μζλθ που
δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου βάςει του άρκρου 2 παράγραφοσ 4 του Ν2725/99 και
του παρόντοσ καταςτατικοφ Άρκρο 3 παράγραφοσ Α εδάφιο 3, παρίςτανται ςτθν Γ
με δικαίωμα λόγου.
3. Θ Γ ςυηθτεί και λαμβάνει αποφάςεισ ςτα κζματα που αναφζρονται ςτθν
πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ. Απόφαςθ που λαμβάνεται ςε κζματα εκτόσ θμεριςιασ
διάταξθσ είναι άκυρθ.
4. Θ ςφγκλθςθ Σακτικισ ι Ζκτακτθσ Γ γίνεται με απόφαςθ του Δ και γνωςτοποιείται
εγγράφωσ ςε όλα τα μζλθ με επιςτολι τουλάχιςτον 7 θμζρεσ προ τθσ
ςυνεδριάςεωσ.
5. τθν πρόςκλθςθ αναφζρεται θ θμερομθνία, ο τόποσ και θ ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ
Γ κακϊσ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και δθμοςιεφονται ςτον πίνακα

ανακοινϊςεων του ςυλλόγου, ςτο Θλεκτρονικό ταχυδρομείο του ςυλλόγου και
προαιρετικά – κατά τθν κρίςθ του Δ – ςε μια τοπικι εφθμερίδα που
κυκλοφορεί ςτθν ζδρα του υλλόγου. Σα ίδια ωσ άνω αναφζρονται για τθν
επαναλθπτικι Γ , ςε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί απαρτία.
6. Θ Γ ζχει απαρτία όταν παρευρίςκεται ςε αυτι το ½ τουλάχιςτον των ταμειακϊσ
εντάξει μελϊν. Αν δεν υπάρξει απαρτία θ Γ ματαιϊνεται και επαναλαμβάνεται
χωρίσ νζα πρόςκλθςθ κατά τθν μεταγενζςτερθ θμερομθνία που ορίηεται ςτθν
αρχικι πρόςκλθςθ, οπότε θ Γ βρίςκεται ςε απαρτία ανεξάρτθτα από τον αρικμό
των παρόντων.
7. Θ τακτικι Γ ςυγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το ζτοσ.
8. Θ τακτικι Γ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α. Εγκρίνει τον διοικθτικό και οικονομικό απολογιςμό του Δ και αποφαςίηει για τθν
απαλλαγι ι όχι αυτοφ από κάκε ευκφνθ.
β. Εγκρίνει τον διοικθτικό και οικονομικό προχπολογιςμό τθσ προςεχοφσ ετιςιασ χριςθσ.
γ. Κρίνει και αποφαςίηει για κάκε άλλο κζμα που αναφζρεται ςτθν θμεριςια διάταξθ.
δ. Εκλζγει κάκε τρία (3) χρόνια βάςει του άρκρου 4 παράγραφοσ 1 του Ν 2725/99 τα μζλθ
του Δ και τθσ ΕΕ.
ε. Σροποποιεί το καταςτατικό και τον εςωτερικό κανονιςμό.
ςτ. Λαμβάνει απόφαςθ για τθν διάλυςθ του υλλόγου.
9. Ζκτακτθ Γ ςυγκαλείται με πρόταςθ του Δ προσ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων κεμάτων
ι αν το ηθτιςουν το 1/5 των ταμειακϊσ εντάξει μελϊν, φςτερα από αίτθςθ τουσ,
όπου αναφζρουν τα προσ ςυηιτθςθ κζματα. ’ αυτι τθν περίπτωςθ το Δ ζχει
υποχρζωςθ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ να
ςυγκαλζςει τθν ζκτακτθ Γ με κζματα ςτα οποία κα ςυμπεριλαμβάνονται
υποχρεωτικά και τα αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ.
10. Προκειμζνου για αλλαγι ςτο Καταςτατικό, χρειάηεται θ παρουςία των μιςϊν
τουλάχιςτον μελϊν και πλειοψθφία των ¾ των παρόντων μελϊν που ζχουν
δικαίωμα ψιφου. Όλεσ οι άλλεσ αποφάςεισ παίρνονται με πλειοψθφία.
11. Οι ψθφοφορίεσ ςτθν Γ είναι φανερζσ με ανάταςθ του χεριοφ ι με ονομαςτικι
κλιςθ. Οι ψθφοφορίεσ είναι μυςτικζσ και με ψθφοδζλτια μόνο κατά τθν εκλογι
Δ, ΕΕ, ςτισ προτάςεισ διαγραφισ μελϊν, θ ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ που
κα το ηθτιςει θ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν.
12. Πριν αρχίςει θ Γ διαπιςτϊνεται θ απαρτία. Εκλζγεται ο Πρόεδροσ τθσ Γ για να
τθν διευκφνει και ο Γραμματζασ για τθν ςφνταξθ των Πρακτικϊν ςτον οποίο και
παραδίδεται κατάλογοσ των παρόντων μελϊν κακϊσ και τα ψθφοδζλτια εάν
πρόκειται να ακολουκιςει εκλογι Δ και ΕΕ.

Άρκρο 12: Εκλογζσ

1. Οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ των πζντε (5) τακτικϊν και τεςςάρων (4)
αναπλθρωματικϊν μελϊν του Δ και των τριϊν (3) τακτικϊν και δφο (2)
αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ ΕΕ διεξάγονται ςτθν Γ με μυςτικι ψθφοφορία όταν
λιξει θ κθτεία τουσ, με ενιαίο ψθφοδζλτιο.
2. Οι υποψθφιότθτεσ για το Δ και τθν ΕΕ υποβάλλονται γραπτϊσ ςτον Γραμματζα
του Δ τρεισ (3) θμζρεσ τουλάχιςτον προ τθσ Γ από τα μζλθ που ζχουν δικαίωμα
να εκλεγοφν και αφοφ βεβαίωσ ζχουν ενθμερωκεί όλα τα μζλθ για τθν διαδικαςία.
3. Ο κατάλογοσ των υποψθφίων για το Δ και ΕΕ αναρτάται μία (1) θμζρα προ τθσ Γ
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του υλλόγου.
4. Κάκε μζλοσ που ψθφίηει μπορεί να βάλει μζχρι πζντε (5) ςταυροφσ προτίμθςθσ για
εκλογι μελϊν του Δ και μζχρι τρεισ (3) για εκλογι μελϊν τθσ ΕΕ. Ψθφοδζλτια με
περιςςότερουσ ςταυροφσ κεωροφνται άκυρα αλλά για τθν αντίςτοιχθ κατθγορία
και μόνο.
5. Θεωροφνται επιτυχόντεσ και εκλζγονται οι υποψιφιοι που λαμβάνουν κατά ςειρά
τισ περιςςότερεσ ψιφουσ μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο προβλεπόμενοσ από το
καταςτατικό αρικμόσ των πζντε (5) τακτικϊν μελϊν του Δ και των τριϊν (3)
τακτικϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Οι υπόλοιποι κατά ςειρά επιτυχίασ και μζχρι τθν
ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ τεςςάρων (4) για το Δ και δφο (2) για τθν ΕΕ εκλζγονται
ωσ αναπλθρωματικά μζλθ των δφο αυτϊν οργάνων. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ
υποψθφίων ςε εκλόγιμθ κζςθ γίνεται κλιρωςθ από τθν Εφορευτικι Επιτροπι για
τθν κάλυψθ τθσ εκλογικισ κζςθσ και τον κακοριςμό τθσ ςειράσ των
αναπλθρωματικϊν.
6. Σα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοι για τθν
εκλογι τουσ ςτο Δ και τθν ΕΕ.
7. Σο νζο Δ με πρόςκλθςθ του μζλουσ που πλειοψιφθςε ςυγκαλείται εντόσ πζντε (5)
θμερϊν με μοναδικό κζμα τθν ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα.
8. Σο απερχόμενο Δ είναι υποχρεωμζνο να παραδϊςει ςτο νζο μζςα ςε πζντε (5)
θμζρεσ από τθν ςυγκρότθςθ του ςε ςϊμα, όλα όςα αφοροφν τον Όμιλο. Θ
παράδοςθ αυτι γίνεται με ςφνταξθ πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ που
υπογράφεται από τα δφο Προεδρεία.
9. Θ ψθφοφορία είναι προςωπικι και το δικαίωμα αυτό δεν μεταβιβάηεται οφτε
εκχωρείται ςε άλλα μζλθ ι τρίτουσ με οποιαδιποτε διαδικαςία.

Άρκρο 13: Ελεγκτικι Επιτροπι

1. Θ ΕΕ του υλλόγου αποτελείται από τρία (3) τακτικά μζλθ και δφο (2)
αναπλθρωματικά. Εκλζγεται υπό τουσ όρουσ του άρκρου 12 του παρόντοσ
καταςτατικοφ.

2. Θ ΕΕ του υλλόγου αμζςωσ μετά τθν εκλογι τθσ, εκλζγει τον Πρόεδρο τθσ. Σα μζλθ
τθσ ΕΕ δεν μποροφν να είναι και μζλθ του Δ.

Άρκρο 14: Διοικθτικό υμβοφλιο
1. Ο φλλογοσ διοικείται από το Διοικθτικό υμβοφλιο αποτελοφμενο από πζντε (5)
μζλθ με κθτεία τρία (3) ζτθ βάςει του άρκρου 4 παράγραφοσ 1 του Ν 2725/1999.
2. Σα μζλθ του Δ προζρχονται από μζλθ του υλλόγου.
3. Απαγορεφεται ςτο Δ του υλλόγου να ςυνάπτει ςυμβάςεισ εργαςίασ, ανεξαρτιτωσ
υπθρεςιϊν, ζργου, προμθκειϊν ι οποιεςδιποτε άλλεσ ςυμβάςεισ με οικονομικά
ανταλλάγματα, με μζλθ του Δ, με τισ ςυηφγουσ, τα τζκνα, τουσ γονείσ και τα
αδζλφια τουσ ι με νομικά πρόςωπα ςτα οποία μετζχουν τα προαναφερόμενα
πρόςωπα. Θ παράβαςθ τθσ διάταξθσ αυτισ ςυνεπάγεται ζκπτωςθ των μελϊν του
Δ που ζλαβαν τθν ςχετικι απόφαςθ βάςει του άρκρου 4 παράγραφοσ 2 του Ν
2725/1999. Θ ιδιότθτα του μζλουσ του Δ είναι τιμθτικι και άμιςκθ. τα μζλθ του
Δ , όταν μετακινοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ του υλλόγου για προςφορά
οποιαςδιποτε υπθρεςίασ ςτον Όμιλο, επιτρζπεται να καταβάλλονται ζξοδα
κίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ.
4. Σα μζλθ του Δ εκλζγονται από τθν Γ του υλλόγου υπό τουσ όρουσ του άρκρου
12 του παρόντοσ καταςτατικοφ.
5. Οι αποφάςεισ του Δ εκφράηουν ςαφϊσ τθν βοφλθςθ των μελϊν του υλλόγου.
6. Κενζσ κζςεισ μελϊν του Δ που δθμιουργικθκαν για οποιοδιποτε λόγο,
καταλαμβάνουν τα αναπλθρωματικά μζλθ κατά τθν ςειρά τθσ εκλογισ τουσ υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 12 του παρόντοσ καταςτατικοφ.
7. Μζλοσ του Δ που απουςιάηει αδικαιολόγθτα ςε τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ
ςυνεδριάςεισ, εκπίπτει από τθν κζςθ του με ομόφωνθ απόφαςθ του Δ και τθν
κζςθ του καταλαμβάνει αναπλθρωματικό μζλοσ κατά τθν ςειρά του υπό τουσ
όρουσ του άρκρου 12 του παρόντοσ καταςτατικοφ.
8. Θ ςυνεδρίαςθ του Δ ςυγκαλείται από τον Πρόεδρο κάκε τριάντα (30) θμζρεσ,
εκτάκτωσ δε όταν ο Πρόεδροσ το κρίνει αναγκαίο ι όταν το ηθτιςουν τζςςερα (4)
τουλάχιςτον μζλθ του Δ. Θ θμερομθνία, ο τόποσ και θ ϊρα των ςυνεδριάςεων
κακορίηονται από τον Πρόεδρο.
9. Σο Δ βρίςκεται ςε απαρτία εάν παρίςτανται ς’ αυτό τουλάχιςτον τα τρία (3) από
τα πζντε (5) μζλθ του.
10. Κατά τισ ψθφοφορίεσ ςτισ ςυνεδριάςεισ τα μζλθ του Δ ψθφίηουν αυτοπροςϊπωσ.
Δεν επιτρζπεται να ψθφίςει μζλοσ του Δ με εξουςιοδότθςθ ςε άλλο μζλοσ αυτοφ.
11. Οι ψθφοφορίεσ του Δ είναι φανερζσ.
12. Ψθφοφορία μπορεί να είναι μυςτικι:
α. επί προςωπικϊν κεμάτων,
β. Εάν το ηθτιςει θ πλειοψθφία των παρόντων,

γ. Εάν το ηθτιςουν ο Πρόεδροσ και δφο (2) τουλάχιςτον μζλθ του Δ.
13. Οι αποφάςεισ του Δ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία εκτόσ αν για ειδικζσ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν απαιτείται ομοφωνία. ε περίπτωςθ
ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του Προζδρου ι του νόμιμου αντικαταςτάτθ του.
14. τισ ςυνεδριάςεισ του Δ μποροφν να παρίςτανται τα αναπλθρωματικά μζλθ αυτοφ
χωρίσ δικαίωμα ψιφου.

Άρκρο 15: Αρμοδιότθτεσ Μελϊν Δ
1. Σο Δ επιμελείται και αποφαςίηει για κάκε κζμα που αφορά ςτουσ ςκοποφσ, ςτισ
δραςτθριότθτεσ και ςτθ λειτουργία του υλλόγου κακϊσ και ςε κάκε άλλο κζμα
που δεν ανικει ςτθν αρμοδιότθτα άλλου οργάνου.
2. Σο Δ καταρτίηει Κανονιςμοφσ και τουσ ειςθγείται προσ ψιφιςθ ςτθν Γ.
3. Σο Δ ςτελεχϊνει Επιτροπζσ.
4. Σο Δ μία (1) φορά το χρόνο παρουςιάηει απολογιςμό των πεπραγμζνων τθσ
χρονιάσ που πζραςε και ςυντάςςει προχπολογιςμό για τθν επόμενθ χρονιά.
5. Σο Δ ςυγκαλεί τθ Γ ςε τακτικι ι ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ και κακορίηει τθν θμεριςια
διάταξθ.
6. Σο Δ ειςθγείται τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ και των Κανονιςμϊν.
7. Σο Δ ειςθγείται το φψοσ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ και του εφ’ άπαξ δικαιϊματοσ
εγγραφισ κακϊσ και τυχόν ζκτακτεσ ειςφορζσ.
8. Σα πζντε (5) μζλθ του Δ ςυγκροτοφνται ςε ςϊμα με τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α. Πρόεδροσ,
β. Αντιπρόεδροσ,
γ. Γενικόσ Γραμματζασ,
δ. Ειδικόσ Γραμματζασ,
ε. Σαμίασ,
ςτ. Ζφοροσ Ακλθτιςμοφ,
η. Ζφοροσ Λιμζνοσ
9. Σα μζλθ του Δ είναι υπεφκυνα ζναντι των υποχρεϊςεϊν των. ε κάκε περίπτωςθ
δεν ευκφνονται για αποφάςεισ που ελιφκθςαν ςε ςυνεδρίαςθ ςτθν οποία δεν
παρευρζκθκαν ι διαφϊνθςαν και θ διαφωνία τουσ αυτι καταχωρικθκε ςτα
πρακτικά του Διοικθτικοφ υμβουλίου του υλλόγου.
10. Οι αποφάςεισ του Δ είναι δεςμευτικζσ για όλα τα μζλθ του υλλόγου.

Άρκρο 16: Ο Πρόεδροσ
1. Ο Πρόεδροσ εκπροςωπεί τον Όμιλο δικαςτικά και εξϊδικα κακϊσ και ςε όλεσ τισ
ςχζςεισ του υλλόγου φςτερα από απόφαςθ του Δ.
2. Καλεί το Δ ςε ςυνεδρίαςθ, κακορίηει με τον Γραμματζα τα κζματα θμερθςίασ
διάταξθσ, κθρφςςει τθν ζναρξθ και τθν λιξθ των ςυνεδριάςεων του Δ, δίδει και
αφαιρεί τον λόγο ςτα μζλθ του Δ και ςυνυπογράφει τα πρακτικά του Δ.
3. Τπογράφει μαηί με το Γραμματζα όλα τα εξερχόμενα ζγγραφα του υλλόγου.
4. Τπογράφει τα δελτία ακλθτικισ ιδιότθτασ των ακλθτϊν του υλλόγου.
5. Τπογράφει μαηί με τον Σαμία τα εντάλματα πλθρωμϊν και αναλιψεων από τον
Σραπεηικό λογαριαςμό του υλλόγου.
6. Είναι επικεφαλισ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ που ςτελεχϊνουν ο Γραμματζασ και ο
Σαμίασ.
7. Επιβλζπει και ζχει δικαίωμα ελζγχου ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ του υλλόγου.
8. Ζχει ςυναρμοδιότθτα ςε όλεσ τισ υποκζςεισ του υλλόγου και τθν εξουςία να
παίρνει πρωτοβουλία για κάκε κζμα που ενδιαφζρει τον Όμιλο.

Άρκρο 17: Ο Αντιπρόεδροσ
1. Ο Αντιπρόεδροσ αναπλθρϊνει τον Πρόεδρο απόντα ι κωλυόμενο ςε όλεσ του τισ
εξουςίεσ.
2. Ειςθγείται ςτο Δ κανονιςμοφσ και επιτροπζσ.
3. Σο Δ, με πρόταςθ του, μπορεί να ανακζςει και άλλα ειδικά κακικοντα και
αρμοδιότθτεσ ςτον Αντιπρόεδρο.

Άρκρο 18: Ο Γραμματζασ
1. Ο Γραμματζασ ςυνυπογράφει μαηί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα ζγγραφα του
υλλόγου.
2. Σθρεί το Βιβλίο πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων του Δ και τθσ Γ..
3. Σθρεί το Πρωτόκολλο ειςερχομζνων – εξερχόμενων εγγράφων του υλλόγου.
4. Σθρεί το Μθτρϊο Μελϊν του υλλόγου.
5. Σθρεί το Μθτρϊο Ακλθτϊν του υλλόγου.

6. Είναι αρμόδιοσ για τθν ςφνταξθ και διεκπεραίωςθ των ανακοινϊςεων και τθσ
αλλθλογραφίασ του υλλόγου.
7. Είναι αρμόδιοσ για τισ Δθμόςιεσ χζςεισ του υλλόγου κακϊσ και του Γραφείου
Σφπου.
8. Είναι αρμόδιοσ για τθν ςτελζχωςθ και λειτουργία τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ.
9. Κακορίηει μαηί με τον Πρόεδρο τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ των
ςυνεδριάςεων του Δ.
10. Είναι μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ μαηί με τον Πρόεδρο και τον Σαμία.
11. Φυλάει τα Αρχεία, τθ ςφραγίδα και τα Βιβλία του υλλόγου.
12. Διατθρεί και είναι υπεφκυνοσ για τα απαραίτθτα περιουςιακά ςτοιχεία
γραμματειακισ υποςτιριξθσ όπωσ:
o

Τπολογιςτισ,

o

εκτυπωτισ,

o

Fax,

o

τθλζφωνα κλπ

o

κακϊσ και αναλϊςιμα

Άρκρο 19: Ο Ειδικόσ Γραμματζασ
1. Αναπλθρϊνει τον Γραμματζα ςτα κακικοντα του απόντα ι κωλυόμενο.
2. Είναι ο ςφνδεςμοσ μεταξφ όλων των τμθμάτων του υλλόγου με τον Γραμματζα για
κζματα εξειδικευμζνθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ (εφθμερίδα, ιςτοςελίδα,
εκδθλϊςεισ, κλπ).
3. Με πρόταςθ του Γραμματζα, το Δ μπορεί να ανακζςει ςτον Ειδικό Γραμματζα και
άλλα ειδικά κακικοντα και αρμοδιότθτεσ.

Άρκρο 20: Ο Σαμίασ
1. Είναι αρμόδιοσ για όλεσ τισ ειςπράξεισ και πλθρωμζσ του υλλόγου.
2. υνυπογράφει μαηί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πλθρωμισ και αναλιψεων από
τον Σραπεηικό λογαριαςμό του υλλόγου.
3. Είναι μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ μαηί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματζα.
4. υντάςςει τον οικονομικό απολογιςμό εκάςτου ζτουσ κακϊσ και τον οικονομικό
προχπολογιςμό τθσ επόμενθσ χρονιάσ.

5. Κατακζτει όλα τα ζςοδα του υλλόγου ςε Σραπεηικό λογαριαςμό τθν μορφι του
οποίου κακορίηει με πρόταςθ του το Δ.
6. Ειςθγείται αναλυτικά και τεκμθριωμζνα ςτο Δ για το φψοσ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ
των μελϊν, του εφ’ άπαξ δικαιϊματοσ εγγραφισ, των τυχϊν εκτάκτων ειςφορϊν
κακϊσ και κάκε είδουσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτα ζςοδα του υλλόγου.
7. Σθρεί το Βιβλίο Εςόδων – Εξόδων του υλλόγου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τουσ κείμενουσ νόμουσ και βάςει του Ν2725/99.
8. Διατθρεί όλα τα παραςτατικά και οικονομικά ςτοιχεία ϊςτε να βρίςκονται ανά
πάςα ςτιγμι ςτθν διάκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ.
9. Με απόφαςθ του Δ κακορίηεται το εκάςτοτε φψοσ του ποςοφ των μετρθτϊν που
κα μπορεί να βρίςκεται ςτα χζρια του Σαμία ι άλλου μζλουσ του Δ για ειδικοφσ
λόγουσ.
10. Σον Σαμία απόντα ι κωλυόμενο αντικακιςτά με πρόταςθ του Δ άλλο μζλοσ του Δ,
κυρίωσ ο Ειδικόσ Γραμματζασ, αποκλειομζνου πάντωσ του Προζδρου.
11. Είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει όποτε του ηθτθκεί ι ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα το Δ για τθν οικονομικι κατάςταςθ του υλλόγου.
12. Απαγορεφεται ο δανειςμόσ από το Σαμείο του υλλόγου ςτον Σαμία κακϊσ και ςε
όλα τα μζλθ του Δ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Προζδρου, αλλά και ςε όλα τα
μζλθ του υλλόγου και προσ τρίτουσ.

Άρκρο 21: Ο Ζφοροσ Ακλθτιςμοφ
1. Είναι αρμόδιοσ για τθν λειτουργία όλων των ακλθτικϊν τμθμάτων του υλλόγου.
2. Ειςθγείται ςτο Δ ςε ςυνεργαςία με τον Γραμματζα για ότι αφορά τισ ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ του υλλόγου.
3. Αντικακιςτά τον Πρόεδρο και είναι αρμόδιοσ ςε κζματα που αφοροφν τα ακλθτικά
τμιματα του υλλόγου με τισ Ομοςπονδίεσ ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό, κακϊσ
και τθν ΓΓΑ.
4. Σθρεί Αρχείο Δελτίων Ακλθτικισ Ιδιότθτασ και είναι αρμόδιοσ για τθν υποχρεωτικι
κατ’ ζτοσ ιατρικι εξζταςθ των ακλθτϊν.
5. Παρακολουκεί και ενθμερϊνεται και ενθμερϊνει το Δ για κάκε ψιφιςθ
ακλθτικοφ νόμου που να αφορά τα ακλθτικά τμιματα του υλλόγου.
6. υντάςςει τον ακλθτικό απολογιςμό εκάςτου ζτουσ κακϊσ και το αγωνιςτικό
πρόγραμμα όλων των ακλθμάτων του υλλόγου για κάκε ζτοσ όπωσ αυτό κα
παρουςιάηεται ςτθν ετιςια Γενικι υνζλευςθ.
7. Ορίηει τον αρχθγό του Ακλθτικοφ τμιματοσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι ακλθτισ του
και ςε ςυνεργαςία μαηί του τθρεί Βιβλίο αποτελεςμάτων όλων των αγϊνων.
8. Εκπροςωπεί τον φλλογο ςτθ Γ Ακλθτιςμοφ και τισ Ομοςπονδίεσ, εκτόσ εάν οριςκεί
διαφορετικά με απόφαςθ του Δ.

Άρκρο 22: Ζφοροσ Λιμζνοσ

1. Σθρεί το Βιβλίο των περιουςιακϊν ςτοιχείων του υλλόγου που βρίςκονται ςτο
Λιμάνι και μεριμνά για τθν ςυντιρθςθ αυτϊν.
2. Προτείνει ςτο Δ τθν εκτζλεςθ ζργων ςτο Λιμάνι, τον οικονομικό τουσ
προχπολογιςμό και τον τρόπο και χρόνο υλοποίθςθσ τουσ.
3. Είναι υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα τθσ χερςαίασ και καλάςςιασ ηϊνθσ του
Λιμανιοφ.
4. Είναι υπεφκυνοσ για τθν εκελοντικι προςφορά εργαςίασ των μελϊν του υλλόγου
αλλά και για τθν πρόςλθψθ μόνιμου ι ζκτακτου προςωπικοφ προσ κάλυψθ των
αναγκϊν που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ του.
5. υνεργάηεται με τισ Λιμενικζσ Αρχζσ και τθρεί Βιβλίο Ελλιμενιςμοφ καφϊν, είναι
υπεφκυνοσ να εκτελεί το ςχζδιο διευκζτθςθσ των ςκαφϊν όπωσ προκφπτει μετά
από πρόταςθ του Δ και ζγκριςθ του Λιμεναρχείου.
6. Επιλφει διαφορζσ ςε κζματα ελλιμενιςμοφ που προκφπτουν μεταξφ των μελϊν του
υλλόγου ι μεταξφ μελϊν του υλλόγου και τρίτων.
7. Είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυγκρότθςθ και λειτουργία τθσ Επιτροπισ Αμζςου
Επεμβάςεωσ και Προςφοράσ Βοικειασ.
8. το τζλοσ κάκε ζτουσ ςυντάςςει λεπτομερι απολογιςτικι ζκκεςθ των
αρμοδιοτιτων του και υποβάλλει προτάςεισ για το επόμενο ζτοσ προσ ζγκριςθ από
το Δ.
Άρκρο 23: Επιτροπζσ
1. Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του υλλόγου και για τθν εφρυκμθ λειτουργία του,
δθμιουργοφνται Επιτροπζσ Τποςτιριξθσ.
2. Μόνιμα λειτουργοφν οι κάτωκι Επιτροπζσ:
α. Εκτελεςτικι Επιτροπι,
β. Ακλθτικι Επιτροπι,
γ. Επιτροπι αμζςου επεμβάςεωσ και βοικειασ,
δ. Επιςτθμονικι Επιτροπι.
3. Ανάλογα με τισ ανάγκεσ του υλλόγου και για τθν εφρυκμθ λειτουργία του, το Δ
με απόφαςι του μπορεί να δθμιουργιςει και άλλεσ επιτροπζσ πλθν των ωσ άνω
αναφερομζνων.
4. Οι Επιτροπζσ ςτελεχϊνονται βάςει του παρόντοσ καταςτατικοφ, βάςει αποφάςεων
του Δ και μετά από υπογεγραμμζνθ διλωςθ ςυμμετοχισ των μελϊν του
υλλόγου.

5. Οι Επιτροπζσ αποτελοφν Όργανα του υλλόγου και κακορίηονται ςτο παρόν
καταςτατικό βάςει του άρκρου 5 εδάφιο 1 του Ν2725/1999.

Άρκρο 24: Εκτελεςτικι Επιτροπι
1. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ςυγκροτείται για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ κεμάτων με τθν
μορφι του επείγοντοσ ι μείηονοσ ςθμαςίασ.
2. Σθν Εκτελεςτικι Επιτροπι ςτελεχϊνουν ο Πρόεδροσ, ο Γραμματζασ και ο Σαμίασ
του υλλόγου.
3. Σθν λειτουργία τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ανακοινϊνει ςτο Δ ο Πρόεδροσ προσ
ενθμζρωςθ.

Άρκρο 25: Ακλθτικι Επιτροπι
1. Θ Ακλθτικι Επιτροπι ςυγκροτείται υπό τθν ζννοια τθσ προςφοράσ εκελοντικισ
βοικειασ για τθν καλφτερθ λειτουργία των ακλθτικϊν τμθμάτων του υλλόγου.
2. τθν Ακλθτικι Επιτροπι ςυμμετζχουν ο Ζφοροσ Ακλθτιςμοφ, οι αρχθγοί των
ακλθτικϊν τμθμάτων και ακλθτζσ και μζλθ του υλλόγου με υπογεγραμμζνθ
διλωςθ ςυμμετοχισ προσ το Δ.

Άρκρο 26: Επιτροπι Αμζςου Επεμβάςεωσ και Βοικειασ
1. Θ ΕΑΕΒ ςυγκροτείται υπό τθν ζννοια τθσ προςφοράσ εκελοντικισ βοικειασ ςε κάκε
ςκάφοσ που κινδυνεφει ςτο λιμάνι ι ςτθν ανοικτι κάλαςςα.
2. τθν ΕΑΕΒ ςυμμετζχει ο Ζφοροσ Λιμζνα και μζλθ του υλλόγου με υπογεγραμμζνθ
διλωςθ ςυμμετοχισ προσ το Δ.
3. Εάν δεν υπάρχουν δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν ΕΑΕΒ, θ ςτελζχωςθ τθσ γίνεται με
πρόταςθ του Δ με βαςικό κριτιριο ο τόποσ διαμονισ του μζλουσ να είναι θ
αντορίνθ.
4. Θ ΕΑΕΒ ςε καμία περίπτωςθ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ανκρϊπινεσ απϊλειεσ ι
υλικζσ ηθμιζσ.

Άρκρο 27: Επιςτθμονικι Επιτροπι
1. Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι ςυγκροτείται υπό τθν ζννοια τθσ εκελοντικισ προςφοράσ
ςε τομείσ που αφοροφν τουσ ςκοποφσ του υλλόγου.
2. τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι ςυμμετζχουν ο Γραμματζασ και μζλθ του υλλόγου με
υπογεγραμμζνθ διλωςθ τουσ προσ το Δ.
3. Εάν δεν υπάρχουν δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι, θ ςτελζχωςθ
τθσ γίνεται με πρόταςθ του Δ, με βαςικό κριτιριο τισ γνϊςεισ και τθν επιςτθμονικι
κατάρτιςθ των μελϊν του υλλόγου.

4. Ειδικά για τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι, θ ςτελζχωςθ τθσ μπορεί να γίνει και με τθν
μορφι παροχισ υπθρεςιϊν επ’ αμοιβι μετά από πρόταςθ του Γραμματζα και
απόφαςθ του Δ υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι θ ςτελζχωςθ δεν κα αφορά τα
μζλθ και με περιοριςτικοφσ όρουσ του άρκρου 4 εδάφιο 2 του Ν2725/1999.

Άρκρο 28: Κανονιςμοί
1. Σο Δ ςυντάςςει γενικοφσ και ειδικοφσ Κανονιςμοφσ για τθν λειτουργία και τθν
οργάνωςθ του υλλόγου βάςει του άρκρου 5 εδάφιο 1 του Ν 2725/1999, οι οποίοι
υποβάλλονται ςτθν Γ προσ ζγκριςθ και εφαρμογι.
2. Σροποποίθςθ κανονιςμοφ γίνεται με ειςιγθςθ του Δ και ζγκριςθ από τθν Γενικι
υνζλευςθ.
3. Οι Κανονιςμοί του υλλόγου είναι δεςμευτικοί για όλα ανεξαιρζτωσ τα μζλθ και
τουσ ακλθτζσ του υλλόγου.
4. Οι Κανονιςμοί του υλλόγου αποςτζλλονται ςε όλα τα μζλθ και τουσ ακλθτζσ για να
λάβουν γνϊςθ. Άγνοια εκ μζρουσ των μελϊν και των ακλθτϊν, των Κανονιςμϊν του
υλλόγου δεν δικαιολογείται και αποτελεί προςωπικι τουσ ευκφνθ.

Άρκρο 29: Πεικαρχικά Παραπτϊματα

1. Σα μζλθ του Δ, τθσ ΕΕ κακϊσ και τα μζλθ των επιτροπϊν, τα μζλθ και οι Ακλθτζσ
του υλλόγου ζχουν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνονται προσ το παρόν καταςτατικό,
τισ αποφάςεισ των Οργάνων του υλλόγου και τουσ Κανονιςμοφσ.
2. Θ παράβαςθ των πιο πάνω υποχρεϊςεων από τα προθγοφμενα πρόςωπα,
ςυνιςτοφν παράπτωμα που εξετάηεται από το κυρίαρχο όργανο του υλλόγου, τθν
Γ.
3. Χρζθ πεικαρχικισ επιτροπισ ζχει το Δ.
4. Κανείσ δεν καταδικάηεται χωρίσ να του δοκεί θ δυνατότθτα ςε απολογία βάςει
ςυγκεκριμζνου κατθγορθτθρίου.
5. Όλα τα μζλθ ζχουν το δικαίωμα να απολογθκοφν εντόσ εφλογου χρονικοφ
διαςτιματοσ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ζνα μινα από τθν ςτιγμι που
ζλαβαν γνϊςθ τθσ κλιςθσ ςε απολογία, πριν από τθν λιψθ οποιαςδιποτε
αποφάςεωσ εισ βάροσ των.
Άρκρο 30: Κυρϊςεισ μελϊν και Διαδικαςία Απϊλειασ Ιδιότθτασ Μζλουσ
1. Σο Δ μπορεί να επιβάλει τισ κάτωκι κυρϊςεισ:
α. Γραπτι επίπλθξθ ςε μζλοσ εάν:

1. Επιδείξει αναξιοπρεπι διαγωγι ι ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ςτουσ χϊρουσ
δραςτθριότθτασ του υλλόγου.
2. Δεν καταβάλλει τθν ετιςια ςυνδρομι του, όπωσ προβλζπεται από τον εςωτερικό
κανονιςμό.
3. Παραμελεί ςυςτθματικά τα κακικοντα του ωσ μζλοσ όπωσ αυτά κακορίηονται
ςτουσ Κανονιςμοφσ του υλλόγου.
β. Αναςτολι τθσ ιδιότθτασ μζλουσ και των δικαιωμάτων που απορρζουν απ’ αυτιν, όπωσ
αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ καταςτατικοφ και για όςο χρονικό
διάςτθμα το μζλοσ δεν εκπλθρεί τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ ζναντι του υλλόγου.
γ. Ειςιγθςθ προσ τθν Γ για Διαγραφι του μζλουσ. Σο Δ είναι υποχρεωμζνο να ειςθγθκεί
αιτιολογθμζνα προσ ζγκριςθ ςτθν ετιςια τακτικι Γ του υλλόγου όλεσ τισ διαγραφζσ και
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τισ ειςθγείται.
δ. Διαγραφι μζλουσ με άμεςθ ιςχφ τθσ διαγραφισ, μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει το
άρκρο 3 του Ν 2752/1999 (αν απαγγελκεί αρμοδίωσ ςε βάροσ του μζλουσ, κατθγορία για
παραβάςεισ του Ποινικοφ Νόμου).
2. Εάν τα μζλθ δεν ανταποκρικοφν ςτθ γραπτι πρόςκλθςθ ςε απολογία, το Δ μπορεί
να αναςτείλει προςωρινά τθν ιδιότθτα των ωσ μζλουσ του υλλόγου και ειςθγείται
αρμοδίωσ ςτθν Γ.
3. Σο διαγραφόμενο μζλοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν ανάκλθςθ τθσ πρόταςθσ
διαγραφισ του παριςτάμενο αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου εκπροςϊπου του
ενϊπιον τθσ Γ.
4. Οι διαγραφζσ που εγκρίνονται από τθν Γ είναι οριςτικζσ και αμετάκλθτεσ.

Άρκρο 31: Κυρϊςεισ Ακλθτϊν και διαδικαςία Απϊλειασ Ιδιότθτασ Ακλθτι
Α. Λόγοι απϊλειασ τθσ ιδιότθτασ του ακλθτι του υλλόγου είναι:
1. Όλοι οι λόγοι που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 Ν 2752/1999 με τισ τροποποιιςεισ του
και θ παραβίαςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ και του ακλθτικοφ εςωτερικοφ
κανονιςμοφ του υλλόγου.
2. Θ παράβαςθ Κανονιςμοφ Αγϊνα ςτον οποίο ςυμμετζχει εκπροςωπϊντασ τον
Όμιλο.
3. Θ ςυςτθματικι αποχι από αγϊνεσ που διοργανϊνει ι λαμβάνει μζροσ ο φλλογοσ.
Β. Σο Δ μπορεί να επιβάλει τισ κάτωκι κυρϊςεισ:
1. Γραπτι επίπλθξθ.
2. Αναςτολι τθσ ακλθτικισ ιδιότθτασ και των δικαιωμάτων που απορρζουν απ’ αυτιν.

3. Ειςιγθςθ προσ τθν Γ για Διαγραφι του Ακλθτοφ. Σο Δ είναι υποχρεωμζνο να
ειςθγθκεί αιτιολογθμζνα προσ ζγκριςθ ςτθν ετιςια τακτικι Γ του υλλόγου όλεσ
τισ διαγραφζσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τισ ειςθγείται.
4. Διαγραφι ακλθτοφ με άμεςθ ιςχφ τθσ διαγραφισ, μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει
το άρκρο 3 του Ν 2752/1999 (αν απαγγελκεί αρμοδίωσ ςε βάροσ του, κατθγορία για
παραβάςεισ του Ποινικοφ Νόμου).
5. Εάν ο ακλθτισ δεν ανταποκρικεί ςτθ γραπτι πρόςκλθςθ ςε απολογία, το Δ μπορεί
να αναςτείλει προςωρινά τθν ιδιότθτα του ωσ ακλθτοφ του υλλόγου και ειςθγείται
αρμοδίωσ ςτθν Γ.
6. Ο διαγραφόμενοσ ακλθτισ δικαιοφται να ηθτιςει τθν ανάκλθςθ τθσ πρόταςθσ
διαγραφισ του παριςτάμενο αυτοπροςϊπωσ ι δια πλθρεξουςίου εκπροςϊπου του
ενϊπιον τθσ Γ.
Γ. Οι διαγραφζσ που εγκρίνονται από τθν Γ είναι οριςτικζσ και αμετάκλθτεσ.

Άρκρο 32: Ευεργζτεσ – Δωρθτζσ – Ο τίτλοσ του Επίτιμου
1. Με πρόταςθ τθσ Γ φςτερα από πρόταςθ του Δ ανακθρφςςονται Ευεργζτεσ του
υλλόγου τα πρόςωπα που προςφζρουν υπζρ των ςκοπϊν του υλλόγου ποςό ίςο
ι μεγαλφτερο των 10.000 ευρϊ ι αντίςτοιχθσ αξίασ ςε είδοσ.
2. Σα πρόςωπα που προςφζρουν άνω των 5.000 ευρϊ ανακθρφςςονται Δωρθτζσ
ομοίωσ ωσ άνω.
3. Θ Γ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ φςτερα από πρόταςθ του Δ μπορεί να απονζμει
με πρόταςθ τθσ τον τίτλο του Επίτιμου Προζδρου ι Επίτιμου Μζλουσ ςε πρόςωπα
που ζχουν προςφζρει εξαιρετικζσ υπθρεςίεσ ςτον Όμιλο για τθν επίτευξθ των
ςκοπϊν του.

Άρκρο 33: Διάλυςθ του υλλόγου
1. Για τθν διάλυςθ του υλλόγου απαιτείται θ παρουςία των ¾ τουλάχιςτον των
μελϊν με δικαίωμα ψιφου και πρόταςθ τθσ Γ με πλειοψθφία των 4/5 των
παρόντων.
2. Ο φλλογοσ διαλφεται επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει ο Νόμοσ.
3. ε περίπτωςθ διάλυςθσ του υλλόγου τα περιουςιακά του ςτοιχεία, που αφοροφν
τα ακλθτικά του τμιματα, μετά τθν εκκακάριςθ, περιζρχονται ςτθν Γενικι
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ για τθν εξυπθρζτθςθ ακλθτικϊν αναγκϊν βάςει του
άρκρου 7 εδάφιο 9 του Ν2725/1999.

Άρκρο 34: Επίλυςθ Αςαφειϊν

1. Οι τυχόν αςάφειεσ του παρόντοσ Καταςτατικοφ κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα που
δεν προβλζπεται ςε αυτό διαςαφθνίηονται και επιλφονται οριςτικά από τθν Γενικι
υνζλευςθ του υλλόγου, θ οποία ςυνζρχεται και αποφαςίηει με τθν ςυνικθ
απαρτία και απλι πλειοψθφία.

Άρκρο 35: Γενικζσ Διατάξεισ

1. Σο παρόν Καταςτατικό περιζχει 35 αρικμθμζνα άρκρα , είναι δε εναρμονιςμζνο με
τισ διατάξεισ του Ν2725/1999 και των τροποποιιςεϊν του, ςυηθτικθκε και
ψθφίςτθκε κατ’ άρκρον και ςτο ςφνολό του και τελικϊσ εγκρίκθκε ωσ ζχει από τα
κάτωκι ιδρυτικά αυτοφ μζλθ.
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