
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  

	 	 	 	 	 	 Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 

	  

Οικονομική διαχείριση 
	 Ο Ν.Ο.Σ. συστάθηκε ως ένα αθλητικό σωματείο και αποτελεί «Ένωση προσώπων 
που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό». Ο Ν.Ο.Σ. δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να είναι 
κερδοσκοπικός φορέας ( δηλαδή να έχει στόχο το κέρδος που θα το προσποριστεί ένα, 
ή περισσότερα άτομα ), αλλά μπορεί ( και πρέπει ) να είναι κερδοφόρο ( δηλαδή να έχει 
στόχο το κέρδος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των 
υπηρεσιών του ).

Για να προσελκύσει το «ενδιαφέρον» των πολιτών και των χορηγών ο Ν.Ο.Σ. πρέπει και 
να είναι και να φαίνεται ειλικρινής και τίμιος. Ο Ταμίας συνεργάζεται με έναν 
επαγγελματία λογιστή (κατά προτίμηση που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν, ή 
με κάποιο αντάλλαγμα που το σωματείο μπορεί να προσφέρει εύκολα, π.χ., μία ετήσια 
συνδρομή), κατανοώντας ότι την τελική ευθύνη για τα οικονομικά θέματα απέναντι στο 
σωματείο και το νόμο την έχει ο ίδιος.


Ο Ταμίας 
• Συνεργάζεται στενά με όλα τα μέλη του ∆.Σ., καθώς και με τα στελέχη του σωματείου 

(προπονητές, διοικητικούς, κλπ.) για οικονομικά θέματα.

• Τηρεί με ακρίβεια τα απαραίτητα βιβλία που απαιτεί ο νόμος, σε καθημερινή (σχεδόν) 

βάση.

• ∆ημιουργεί και διαχειρίζεται τις κάθε είδους «φόρμες» που σχετίζονται με οικονομικά 

θέματα (π.χ., για την προκαταβολή εξόδων που θα κάνει μία ομάδα αθλητών που θα 
συμμετέχει σε έναν αγώνα μακριά από την έδρα του σωματείου).


• ∆ημιουργεί και διαχειρίζεται το λογαριασμό του σωματείου σε μία τράπεζα που 
προσφέρει καλύτερους όρους από άλλες. To e-banking διευκολύνει τη διαδικασία 
αυτή.


• ∆ιαχειρίζεται το βιβλιάριο επιταγών του σωματείου.

• ∆ίνει απόδειξη του σωματείου για κάθε ποσό που εισπράττει, το οποίο

καταθέτει στην τράπεζα το συντομότερο δυνατό.

• Πραγματοποιεί αγορές μόνο μετά από σχετική απόφαση του ∆Σ, η οποία

καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

• Παραλαμβάνει το τιμολόγιο / απόδειξη από κάθε προμήθεια που

πραγματοποιεί το σωματείο, καταχωρεί τη συναλλαγή στο κατάλληλο

βιβλίο και το αρχειοθετεί στον κατάλληλο φάκελο.

• Καταβάλλει εμπρόθεσμα τις αμοιβές σε όσους εργάζονται στο σωματείο.

• Καταβάλλει τις κάθε είδους εισφορές που προβλέπονται από το νόμο.

• Ενημερώνει το ∆Σ για την οικονομική κατάσταση του σωματείου κάθε

φορά που του ζητείται, ή/και όποτε το κρίνει ο ίδιος απαραίτητο.

• Συμμετέχει στις προσπάθειες του σωματείου για εύρεση οικονομικών πόρων.
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• Σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του ∆.Σ. ετοιμάζει τον απολογισμό της προηγούμενης 
χρονιάς (τον οποίο υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
ώστε να έχει χρόνο να τον ελέγξει) και τον προϋπολογισμό της επόμενης, τους 
οποίους παρουσιάζει στην ετήσια Γ.Σ. για συζήτηση και έγκριση.


Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 9 του καταστατικού : 
1. - Πόροι του σωματείου είναι:


α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των 
μελών. Έκτακτες εισφορές επιβάλλονται στα μέλη μόνο με απόφαση της Γ.Σ.


β) Οι επιχορηγήσεις (κρατικές, δημοτικές, αθλητικών ομοσπονδιών κλπ.).

γ) Οι  δωρεές ή οι χορηγίες ή τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη 

που προέρχεται από νόμιμη αιτία λ.χ. από αγώνες, χρήση χώρων, εκδηλώσεις κλπ. 
κατόπιν σχετικής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

2. - Επιτρέπεται στο σωματείο να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις 
υποχρεώσεις των διατάξεων 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. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το 
σωματείο και αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δε γίνονται δεκτές.

3. - Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των τυχόν 
αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι 
παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές 
ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση 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 άρθρο 825 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του 
σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. αυτού, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

4. - Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου γίνεται μόνο υπέρ των 
σκοπών του, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να 
παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου 
μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).

5. - Η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν.

6. - Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατίθενται υπέρ των σκοπών του, 
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, υπέρ των σκοπών του. 
Δεν επιτρέπεται εκποίηση κινητών απλώς και μόνο για την κάλυψη οικονομικών 
ελλειμμάτων.

7. - Η συμφωνία μεταγραφής αθλητής του σωματείου σε άλλο αθλητικό σωματείο ή η 
μεταγραφή αθλητή από άλλο σωματείο επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα 
εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί 
παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο 
προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων-Εσόδων των δύο σωματείων 
(αρθρ. 33 παρ.3 του ν. 2725/1999).
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Προϋπολογισμός 
Σε γενικές γραμμές, ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τα ενδεχόμενα έξοδα (π.χ., αμοιβές 
στελεχών) και τα ενδεχόμενα έσοδα (π.χ., συνδρομές μελών) του σωματείου για μία 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ., ένα έτος). Αποτελεί ένα απαραίτητο «εργαλείο» για:

• τον έλεγχο και το συντονισμό των ενεργειών του σωματείου,

• το σχεδιασμό αποδοτικών τρόπων αξιοποίησης των οικονομικών πόρων

του που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του και

• τη λήψη καλών αποφάσεων.


Οι προϋπολογισμοί των σωματείων καταρτίζονται έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
(2725/1999, άρθρο 51, περ.2).


Βιβλία που τηρεί το σωματείο

Τα βιβλία που αφορούν στα οικονομικά και πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 
4, περ. 5 του ΚΦΑΣ (4093/2012, άρθρο 1, παρ. Ε, υποπαρ. Ε1, περ. 1) ορίζονται με βάση 
το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, 
ως ακολούθως:

 

Βιβλία 
Απλογραφικά (Β ́ Κατηγορίας) & ∆ιπλογραφικά (Γ ́ Κατηγορίας)


Όρια ακαθάριστων εσόδων Μέχρι και 1.500,000 € &  Άνω των 1.500,000 €


Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 12 μήνες 
τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων βρίσκονται με 
αναγωγή.


Ταμείο 

	 Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς τραπεζικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε 
πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα στον οποίο καταθέτει κάθε διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο. 

Ο λογαριασμός δεσμεύεται και χρησιμοποιείται από τα άτομα που ορίζονται από το 
καταστατικό. 

	 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Ταμείο του Σωματείου μπορούν, 
για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, να φυλάσσονται και μετρητά, το ύψος των 
οποίων καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο


Πληρωμές – Μεταφορές χρημάτων


	 Οι πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων του σωματείου μπορούν να γίνονται με 
μετρητά από το ταμείο με τους περιορισμού που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία, με 
έκδοση επιταγών και με e-banking
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Πληρωμές – συναλλαγές με e-banking


	 Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, χορηγούν άμεσα (με μία απλή αίτηση) 
στους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών κωδικούς πρόσβασης ηλεκτρονικών 
συναλλαγών μέσω web banking.


	 Η πρόσβαση και η χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών είναι μία 
εύκολη λειτουργία και εξασφαλίζει ασφάλεια και οικονομία χρόνου.


Μετρητά από Ταμείο


Με απόφαση ΔΣ που θα γραφτεί στο πρακτικό θα υπάρχουν υπό φύλαξη από τον ταμία 
μετρητά στο ταμείο του ομίλου.


	 Συναλλαγές με μετρητά από το ταμείο επιτρέπονται για πληρωμές προμηθευτών 
ή μικρό εξόδων μέχρι του ύψους των 500€ μικτά (αξία και ΦΠΑ). Για πληρωμές πάνω από 
500€ (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές / φορολογικές υποχρεώσεις) οι συναλλαγές γίνονται 
υποχρεωτικά με έκδοση τραπεζικής επιταγής, ή με e-banking(4172/2013, άρθρο 23, περ. 
β).


Ανάθεση Εντολών – Αμοιβές:

Η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. δικαιούνται να αναθέτουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 
εντολή εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, εργασίας ή αποστολής σε μόνιμη ή προσωρινή 
βάση με ή χωρίς αμοιβή του εντολοδόχου. Το είδος, το ύψος, η διάρκεια και ο τρόπος 
καταβολής των εν λόγω αμοιβών, καθορίζονται εκάστοτε με την απόφαση ανάθεσης της 
εντολής. Για το Διοικητικό προσωπικό (π.χ. για τη γραμματειακή υποστήριξη) και τους 
ομιλητές σε συνέδρια, ημερίδες κλπ. που διοργανώνει ο Ν.Ο.Σ. μπορεί να προβλεφθεί 
αμοιβή.

	 	 	          	 	 	    	 	 	     	 	       

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(έντυπο «Ν») 

	 Όλες οι νομικές οντότητες υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης εισοδήματος. 
Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ξεκινούν τη συμπλήρωση της 
δήλωσης από τον πίνακα 2.

• Σε περίπτωση που έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία συμπληρώνουν πρώτα το 

έντυπο Ε2, στη συνέχεια τον πίνακα 3Α4 «εισόδημα από ακίνητη περιουσία 
(4172/2013, άρθρο 39), τον πίνακα 2Α «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» και, τέλος, 
τον πίνακα 2Α «εισόδημα από ακίνητη περιουσία». Το ποσό του κωδικού 198 στον 
πίνακα 3Α4 συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο 
Ε2 και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά (π.χ., λόγω εκχώρησης μισθωμάτων στο 
∆ημόσιο), θα ζητείται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση η επιβεβαίωση της διαφοράς 
πριν συνεχιστεί η διαδικασία. Το ποσό που έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 198 θα 
μεταφέρεται από την εφαρμογή στον πίνακα 2Α στο πεδίο «Συνολικό εισόδημα από 
ακίνητα».


• Σε περίπτωση που έχουν παρακρατήσει φόρο πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 
Ε3 - πίνακας φορολογικής αναμόρφωσης (ΠΟΛ 1074/2015).


• Εφόσον υπάρχει λόγος, για τη συμπλήρωση ποσών στον πίνακα 2Β στα πεδία 
«Εισόδημα από κεφάλαιο (πλην ακίνητης περιουσίας)», «Εισόδημα από υπεραξία 
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μεταβίβαση κεφαλαίου» και «Ζημιά από μεταβίβαση κεφαλαίου», απαιτείται η 
προηγούμενη συμπλήρωση του πίνακα 3.


• Σε περίπτωση που υπάρχουν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές, 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά πρώτα το έντυπο Ε3 και στη συνέχεια ο πίνακας 2Β.


• Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έντυπο Ε3 οριστικοποιείται χωρίς αναγραφόμενα 
ποσά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (4172/2013, άρθρο 45, 
περ. γ.) λόγω συμπλήρωσης της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης 
(Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων 
φόρων).


• Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο 
και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, θα οριστικοποιείται πάλι το έντυπο Ε3 χωρίς 
αναγραφόμενα ποσά. Αντίθετα, όταν τα ίδια νομικά πρόσωπα έχουν λοιπά 
εισοδήματα πλην των ανωτέρω (εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές), τότε 
υποχρεούνται στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.


• Σε περίπτωση ζημιάς στο τέλος του πίνακα 2Β έχει προστεθεί το πεδίο «Ζημία από 
επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων»προκειμένου να συμπληρωθεί 
η τυχούσα ζημία, η οποία δηλώθηκε με χειρόγραφη δήλωση στη ∆.Ο.Υ.


• Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν αποτελεί και φορολόγηση των 
εσόδων του νομικού προσώπου, καθότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1044/10.2.2015 
εγκύκλιο διαταγή με θέμα την κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 
του νέου Κ.Φ.Ε. (4172/2013), σχετικά με τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ορίζεται ότι:


«...1. Με τις διατάξεις του άρθρου 45, του 4172/2013, ορίζονται τα πρόσωπα που 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 
Συγκεκριμένα, στον ως άνω φόρο υπόκεινται:... γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με 
εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της 
εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου....

Περιπτώσεις τέτοιων εσόδων είναι οι εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα εγγραφής 
των μελών τους, τα έσοδα από εράνους, κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες ιδιωτών ή 
επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις, από διαφημίσεις που 
καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους 
δωρεάν, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και λοιπών εντύπων 
πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική η Γνμδ ΝΣΚ 389/2000).

Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα που δεν 
συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο 
φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού 
τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 4172/2013, άρθρο 45, περ. γ ́μόνο τα 
έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν 
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετική η αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους). Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν αυτών 
που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κλπ.) και 
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους - 
μη μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κλπ., σε 
τρίτους - μη μέλη των πιο πάνω προσώπων καθώς και από τις διαφημίσεις που 
καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών 
σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κλπ.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων κατά 
την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ως θέμα 
πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία κρίνει επί του 
τεταγμένου σκοπού τους και για τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους.»
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Συνδρομές 

	 Οι συνδρομές των μελών και των αθλητών του σωματείου ορίζονται από το 
εκάστοτε Δ.Σ. και εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Οι συνδρομές το μελών προτείνεται να τακτοποιούνται εώς το τέλος Μάρτιου του 
εκάστοτε έτους, ενώ των αθλητών μέχρι το πρώτο Σαββατοκύριακο του τρέχοντος 
μηνός.

	 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν τα μέλη, οι γονείς  και οι κηδεμόνες των 
αθλητών να τύχουν μείωσης, είτε συνδρομής των αθλητών είτε του ετήσιου τέλους των 
μελών με απόφαση του ΔΣ σε ποσοστό 15% επι του συνόλου των αθλητών του 
εκάστοτε τμήματος και εφόσον υπάρχουν τελευταίες ή και κενές θέσεις.


	 Οι καθυστερούντες τις συνδρομές επί τρίμηνο (εώς και τον 6ο μήνα του εκάστοτε 
έτους) και πλέον δίνατε να διαγραφούν από τον Ν.Ο.Σ. με απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης.Το μέλος που διαγράφηκε λόγω μη καταβολής των συνδρομών μπορεί να 
ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού εφ' 
όσον με την υποβολή της αιτήσεως καταβάλλει και όλες τις εισφορές που οφείλει. 

Χορηγίες 

Η διάκριση των χορηγών και υποστηρικτών γίνεται ως εξής:

• Μέγας Χορηγός (Χορηγίες άνω των 10.000 €)

• Χρυσός Χορηγός  (Χορηγίες 6.000 – 9.999 €)

• Αργυρός Χορηγός (Χορηγίες 4.000 – 6.000 €)

• Χορηγός (Χορηγίες 500– 4.000 €)

• Υποστηρικτές ( 0- 500 €)

• Χορηγοί Επικοινωνίας


	 Ο Μέγας Χορηγός του κάθε τμήματος του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης δίνατε να  
προβληθεί με τους εξής τρόπους:

• Με ειδική παρουσίαση με δελτίο τύπου και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σωματείου.

• Στην επίσημη ενδυμασία του συγκεκριμένου τμήματος ( π.χ. στα μαγιό, στις φόρμες 

και στα μπουφάν, καπέλα).

• Στις πινακίδες που θα αναρτώνται στον χώρο του Ν.Ο.Σ. στους αγώνες που θα 

διεξάγονται στην Βλυχάδα.

• Το λογότυπο του χορηγού θα υπάρχει στα έγγραφα αλληλογραφίας του σωματείου 

καθώς και στα δελτία τύπου

• Λογότυπο του χορηγού θα υπάρχει επίσης στις αφίσες που θα εκδώσει ο Ν.Ο.Σ. για 

την προαναγγελία σημαντικών αγώνων

• Σε όλες, τις προσκλήσεις, καθώς και τα προγράμματα θα υπάρχει πάντα το λογότυπο 

των χορηγών

• Στις φωτογραφίες των απονομών, τις συνεντεύξεις τύπου που θα δοθούν θα υπάρχει 

ειδικό πανό αναρτημένο με τα λογότυπα όλων των χορηγών ανά μεγέθη

• Σε σημαία στις εγκαταστάσεις του Ομίλου

	 

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


Δωρεές 

Για ηθικούς και δεοντολογικούς λόγους  οι Δωρεές από ιδιώτες και εταιρείες εξετάζονται 
προς αποδοχή από το Δ.Σ. και από τη Γ.Σ. ως εξής:

Έως € 10000 με απόφαση Δ.Σ.

Από € 10001 με απόφαση γενικής συνέλευσης με πλειοψηφία 1/2%
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