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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Αθλητικό Σωματείο (Όμιλος) με την επωνυμία 

«ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ι.Ο.Θ.». Για την 

εκπροσώπηση του Σωματείου στο εξωτερικό ορίζεται η ακριβής μετάφραση της 

επωνυμίας στην Αγγλική γλώσσα, «SAILING CLUB OF THESSALONIKI» και ο 

διακριτικός τίτλος «S.C.TH». 

Έδρα του Αθλητικού Σωματείου ορίζεται ο Δήμος της Θεσσαλονίκης.   

 

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ 

     Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση, εκλαΐκευση και προαγωγή των ναυτικών εν γένει 

αθλημάτων στη Θεσσαλονίκη: της ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, τεχνικής κολύμβησης, 

κάνοε-καγιάκ, ερασιτεχνικής αλιείας επιφανείας, αυτόνομης κατάδυσης, κολύμβησης, 

υδατοσφαίρισης και επιπλέον του αγωνιστικού μπριτζ, καθώς και η διοργάνωση, 

διενέργεια και συμμετοχή σε αγώνες των παραπάνω αθλημάτων. 

     Η δημιουργία αγαθών και εγκάρδιων σχέσεων των μελών του, η αμοιβαία ηθική 

υποστήριξη των μελών του σε πνεύμα θαλασσίου και πνευματικού αθλητισμού.  

 Η ίδρυση νέων κλάδων άθλησης ή  κατάργηση υφιστάμενου λαμβάνει χώρα με απλή 

πλειοψηφία της Γενικής  Συνέλευσης  του Ομίλου. 

 

Άρθρο 3ο – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Για την επίτευξη των παραπάνω γενικών σκοπών του  ο Όμιλος θα επιδιώξει την 

πραγματοποίηση των παρακάτω: 

Α) την απόκτηση με αγορά, παραχώρηση ή μακροχρόνια μίσθωση γηπέδου για τις 

εγκαταστάσεις του, 

Β) την εκτέλεση από τις αρμόδιες αρχές τεχνικών έργων απαραίτητων για να καταστεί 

ασφαλές το ορμητήριο των σκαφών της δύναμης του, 

Γ) την απόκτηση σκαφών κα υλικών ιστιοπλοΐας, λέμβων κωπηλασίας, κάνοε-καγιάκ 

υλικών βοηθητικών των τμημάτων τεχνικής κολύμβησης, υδατοσφαίρισης (ενδεικτικά 

αναφερομένων) για την διδασκαλία και εξάσκηση των αθλητών, 

Δ) την βελτίωση της ναυπήγησης σκαφών ψυχαγωγίας, διοργάνωση διαφόρων 

ναυτικών αγώνων ιστιοδρομίας, κωπηλασίας κ.λ.π. ομαδικών πλόων και εκδρομών 

(ενδεικτικά αναφερομένων), 
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Ε) την από τον Όμιλο φιλοξενία των σκαφών των μελών στο ορμητήριο και το γήπεδο 

του, 

ΣΤ) την βελτίωση, επέκταση και συντήρηση εν γένει των εγκαταστάσεων.  

 

 

Άρθρο 4ο – ΜΕΛΗ 

Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη του Ομίλου, που 

έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μπορούν να είναι όλοι όσοι αγαπούν την 

θάλασσα ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι ιδιόκτητο σκάφος, λέμβο, βενζινάκατο, ιστιοφόρο 

γιοτ κ.τ.λ. μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας του αδιακρίτως φύλλου. Ο 

Όμιλος  μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό μελών, όχι όμως μικρότερο των 20.  

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την 

εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του 

σωματείου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με (7) ψήφους, μπορεί να επιλέξει επίτιμο Πρόεδρο ή Επίτιμα 

Μέλη είτε εκ των μελών του Ομίλου είτε εκτός αυτών, πρόσωπα που συνετέλεσαν ή 

μπορούν να συντελέσουν στην ευόδωση των σκοπών του Ομίλου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατά την διάρκεια την θητείας του μπορεί να εκλέξει έναν επίτιμο Πρόεδρο 

και μέχρι τρία  (3) επίτιμα μέλη.  

Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα των τακτικών μελών πλην του δικαιώματος 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης πληρωμής της ετήσιας 

συνδρομής. 

 

Άρθρο 5ο – ΠΟΡΟΙ 

Οι πόροι του Ομίλου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί πόροι είναι: 

Α) τα δικαιώματα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές τακτικές και έκτακτες, 

Β) τα έσοδα που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Ομίλου. 

Έκτακτοι πόροι είναι οι επιχορηγήσεις, κληροδοσίες, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές, 

έσοδα από διοργανούμενες  πολιτιστικές εκδηλώσεις τα μισθώματα και κάθε άλλο 

έσοδο που περιέχεται νομίμως στον Όμιλο. 

 

Άρθρο 6ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κ.Τ.Λ. 
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Η μηνιαία ή έκτακτη συνδρομή και τα  καταβλητέα δικαιώματα εγγραφής, καθορίζονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μπορεί να αυξομειώνει κατά τις περιστάσεις και 

ιδίως σύμφωνα με τις ανάγκες του Ομίλου.  

 

Άρθρο 7ο – ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 

Όσοι συνεισφέρουν στον Όμιλο εφάπαξ ποσό άνω των 25.000€ είκοσι πέντε χιλιάδων 

ευρώ, ονομάζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «ευεργέτες» αυτού. Όσοι 

συνεισφέρουν εφάπαξ ποσό άνω των 2.500€ δυόμιση χιλιάδες ευρώ και μέχρι  25.000€ 

είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ, ονομάζονται «δωρητές» του Ομίλου. Τα ονόματα των 

«ευεργετών» και «δωρητών» αναγράφονται σε ειδικούς πίνακες που είναι αναρτημένοι 

στο εντευκτήριο του Ομίλου. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 8ο – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Το υποψήφιο μέλος του Ομίλου που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, υποβάλει 

αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του Ομίλου. Η 

αίτηση είναι προσωπική/ατομική και υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποψήφιο και όχι 

μέσω αντιπροσώπου. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που 

υποβάλλονται ομαδικά από συντεχνίες εργαζομένων, αθλητικά ή πολιτιστικά σωματεία 

κτλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει την εγγραφή του μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί 

και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Ομίλου την εξηκοστή ημέρα από την 

υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση 

να μην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής  ενδιαφερόμενου ως μέλους του Ομίλου. Η 

προϋπόθεση της πρότασης των δύο μελών του Ομίλου δεν απαιτείται προκειμένου περί 

εγγραφής αθλητών του Ομίλου και οι οποίοι έχουν επιτύχει Πρώτη έως Όγδοη νίκη σε 

Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ή Πρώτη έως 

Τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς και Πανελλήνιους Αγώνες. Οι αθλητές 

εγγράφονται ως μέλη στον Όμιλο ένα τουλάχιστο έτος μετά την τελευταία τους 

συμμετοχή σε επίσημο Αθλητικό Αγώνα που διοργανώνεται από την οικεία Αθλητική 

Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της. Οι αθλητές που σταμάτησαν την ενεργό 



 4 

δράση τους, έχουν το δικαίωμα της εγγραφής τους, χωρίς πρόταση δύο μελών του 

Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ανά περίπτωση.  

 

 

 

Άρθρο 9ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

Από την ημέρα εγγραφής των μελών αρχίζει η υποχρέωση τους για καταβολή της 

μηνιαίας συνδρομής τους, υπολογιζόμενου του τρέχοντος κατά την εγγραφή μηνός ως 

αρξάμενου. Επιπρόσθετα οφείλουν να τηρούν πιστά τις όποιες υποχρεώσεις 

απορρέουν από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

 

Άρθρο 10ο – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Αυτός που επιθυμεί να παύσει να είναι μέλος του Ομίλου, μπορεί να αποσυρθεί 

οποτεδήποτε κάνοντας αυτό γνωστό με έγγραφη δήλωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Εξακολουθεί όμως να ευθύνεται έναντι του Ομίλου για τις υπ’ αυτού αναληφθείσες 

υποχρεώσεις για όσο χρόνο ήταν μέλος.  

 

Άρθρο 11ο – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους στερούνται το δικαίωμα ψήφου στις 

Γενικές Συνελεύσεις εφόσον δεν καταβάλλουν ολοσχερώς την συνδρομή τους στον 

Ταμία πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.  Για κάθε μέλος που 

καθυστερεί την συνδρομή του επί δώδεκα (12) μήνες, παρέχεται το δικαίωμα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο να το διαγράψει από το μητρώο μελών, αφού προηγουμένως το 

μέλος κληθεί εγγράφως από τον Ταμία να εξοφλήσει την συνδρομή του  μέσα σε 

προθεσμία ενός (1) μηνός και παρέλθει αποδεδειγμένα άπρακτη η προθεσμία αυτή. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει χωρίς τήρηση της παραπάνω διαδικασίας  τα 

μέλη εκείνα που καθυστερούν την συνδρομή τους επί είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον 

μήνες και η επαφή μαζί τους έχει καταστεί αδύνατη για τον Όμιλο. Τα μέλη που 

διαγράφονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό έχουν δικαίωμα να επανεγγραφούν με αίτηση 

τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καταβάλλοντας όλες προς τον Όμιλο οφειλές τους 

από συνδρομές. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνονται 

στην πρώτη Γενική Συνέλευση, προς επικύρωση.  

 

Άρθρο 12ο – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Συνιστάται τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που επιβάλει κατά πλειοψηφία  τις από το 

Καταστατικό προβλεπόμενες ποινές κατά εκείνων των μελών του Ομίλου, που με την 

συμπεριφορά τους και την γενικότερη διαγωγή τους, υπέπεσαν σε παραπτώματα 

σύμφωνα με το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου. Η εκλογή των 

μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται κατά τις αρχαιρεσίες για το Διοικητικό 

Συμβούλιο και η θητεία του είναι ισόχρονη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον 

Γραμματέα του. Βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται δύο τουλάχιστον μέλη του και σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επιλαμβάνεται των 

καθηκόντων του είτε μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μετά από αίτηση 

κάποιου μέλους του Ομίλου. 

 

Άρθρο 13ο  – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει όλες τις καταγγελίες στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 

το οποίο μελετά τις καταγγελίες, προτείνει/επιβάλει τις προβλεπόμενες από το 

καταστατικό ποινές και το Διοικητικό Συμβούλιο τις επικυρώνει. 

Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους επτά (7) μελών 

του μπορεί να αποφασίσει κατά του παρεκτραπέντος μέλους στέρηση του δικαιώματος 

του ως μέλους του Ομίλου μέχρι την πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή 

οποία και θα αποφασίσει για την οριστική διαγραφή του ή όχι. 

Οι ποινές που προβλέπονται είναι οι εξής: 

- έγγραφη επίπληξη απαιτούνται πέντε (5) ψήφοι των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

- στέρηση τριών (3) μηνών απαιτούνται πέντε (5) ψήφοι των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

- στέρηση έξη (6) μηνών απαιτούνται επτά (7) ψήφοι των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

- διαγραφή απαιτούνται επτά (7) ψήφοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τελική απόφαση από την Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνεται με μυστική 

ψηφοφορία. 

Πρόσωπο που έχει κώλυμα αναφερόμενο στον νόμο, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα 

του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, να διαγράψει τα 

μέλη που έχουν κωλύματα του νόμου με διαπιστωτική πράξη έκπτωσης, που εκδίδεται 
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από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του 

κωλύματος. 

 

 

 

 

Άρθρο 14ο – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που απαρτίζεται από μέλη του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

άμισθο, εκλεγμένο ανά τριετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, 

όλων εκλεγομένων με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Οι τέσσερεις (4) επιλαχόντες 

πέραν των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη 

αυτού. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο ή των αναπληρωτή του, 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να καταλάβουν τις κενούμενες 

οπωσδήποτε θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εισδοχή τους γίνεται κατά 

τάξη κανονιζόμενη από τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας. Η θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν 

συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους. Δεν μπορούν να μετέχουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τα μέλη εκείνα που ανήκουν σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλου ναυτικού 

αθλητικού σωματείου, εκτός εάν με υπεύθυνη έγγραφη δήλωση τους προς το 

αποχωρούν Διοικητικό Συμβούλιο ή την Τακτική Γενική Συνέλευση γνωστοποιήσουν  ότι 

παραιτούνται της διοικήσεως του άλλου ναυτικού αθλητικού σωματείου. Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου που εκλέχθηκε κατά την διάρκεια της θητείας του 

ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  οποιουδήποτε άλλου ναυτικού αθλητικού σωματείου 

και που αποδέχθηκε αυτή την εκλογή, θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθέν μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Οι αθλητικές Ομοσπονδίες των οποίων ο Όμιλος 

αποτελεί μέλος δεν θεωρούνται ναυτικά αθλητικά σωματεία. 

 

Άρθρο 15ο – ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 

Εντός δέκα ημερών από την κατά τα άνω εκλογή το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε 

συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του εψηφισμένου στις αρχαιρεσίες Προέδρου  και 

καταρτίζεται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.  
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Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την κατάρτιση σε σώμα, αναλαμβάνει τα 

καθήκοντα του και γίνεται η παράδοση της περιουσίας και του αρχείου του Ομίλου εκ 

μέρους του παλιού Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο, με πρωτόκολλο Παραλαβής και 

Παράδοσης. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

-Πρόεδρος 

-Αντιπρόεδρος, Έφορος Αθλητισμού και Έφορος Εγκαταστάσεων 

- Γενικός Γραμματέας και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 

-Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 

-Ταμίας και Έφορος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας 

-Έφορος Ιστιοπλοΐας  

-Έφορος Κωπηλασίας και Κάνοε-Καγιάκ 

-Έφορος Τεχνικής Κολύμβησης 

-Έφορος Αγωνιστικού Μπριτζ 

Αν  η  θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από 

το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται από τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία, αφού προηγουμένως η κενή 

θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, 

σύμβουλο. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού 

σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό 

συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του 

προηγούμενου.  

 

Άρθρο 16ο – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος, δίνει και αφαιρεί  τον λόγο, υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα 

πληρωμών, τις αποδείξεις καθώς και  κάθε έγγραφο του Ομίλου. Ο Πρόεδρος 

εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Διοικητικής Αρχής, αλλά δεν 

μπορεί να συμβιβάζεται ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων για λογαριασμό 

του Ομίλου χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που 

καταχωρείται στα πρακτικά. Ο πρόεδρος δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό του 

Ομίλου κάθε ποσό προερχόμενο από οποιαδήποτε αιτία. Εάν ο πρόεδρος και ο 

αντιπρόεδρος εκτελούν αμελώς τα από το Καταστατικό η τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα  καθήκοντα τους η αδιαφορούν για την διεκπεραίωση των υποθέσεων 
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του Ομίλου ή γίνονται πρόξενοι ζημίας στα συμφέροντα του Ομίλου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δικαιούται, μετά από απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, να 

συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών, που θα αποφασίσει με μυστική ψηφοφορία 

για την αντικατάσταση τους ή όχι. 

 

Άρθρο 17ο – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΡΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

-Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος 

και αυτόν ο πρεσβύτερος των συμβούλων. 

-Ως έφορος αθλητισμού, συντονίζει τις δραστηριότητες μεταξύ των τμημάτων ώστε να 

μην δημιουργούνται επικαλύψεις ή παραλείψεις στην παρουσία του Ομίλου προς τα 

έξω. 

-Ως έφορος εγκαταστάσεων φροντίζει για την καλή συντήρηση του εντευκτηρίου, του 

γηπέδου και όλων γενικά των εγκαταστάσεων του Ομίλου. Επιμελείται της ευπρέπειας 

και της τάξεως σ’ αυτές και εποπτεύει για την καλή εμφάνιση του γηπέδου και της 

περιοχής του Ομίλου. Φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων ελλιμενισμού 

σκαφών και της χρήσης ερμαρίων διαφύλαξης ιματισμού ή εργαλείων. 

Η διάρκεια της χρήσης ερμαρίων διαφύλαξης ιματισμού και άλλων αντικειμένων ή ο 

ελλιμενισμός σκαφών, ορίζεται ετήσια και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.    

 

Άρθρο 18ο – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Ομίλου, τηρεί το βιβλίο Πρωτοκόλλου, 

τα βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, το 

Μητρώο των Μελών, την αλληλογραφία, φυλάσσει τα Αρχεία και την σφραγίδα του 

Ομίλου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα Πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα των πληρωμών, συντάσσει με 

τον Πρόεδρο την λογοδοσία για τα πεπραγμένα και την ετήσια διαχείριση. Σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρεί  ο Ειδικός Γραμματέας ή ένας από 

τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ειδικού 

έμμισθου υπαλλήλου, αυτός διατελεί υπό τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα. 

- Ως Έφορος Δημοσίων  Σχέσεων έχει την ευθύνη της σύνταξης ετήσιου σχεδιασμού 

εκδηλώσεων, που θα προβάλλουν τον Όμιλο, προς την κοινωνία. Κάνει επαφές και 

δημιουργεί φιλικές σχέσεις, με Δημόσιες Υπηρεσίες, Κοινωφελείς Οργανισμούς, 

Επιχειρήσεις για να προωθήσει και να προάγει σκοπούς του Ομίλου και να αναζητήσει 
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χορηγούς για τις δραστηριότητες του. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των πιο πάνω 

πραγματοποιούνται με την συνεργασία και την βοήθεια του Ειδικού Γραμματέα 

Δημοσίων Σχέσεων.      

 

Άρθρο 19ο – ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Ο Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων των Δημοσίων Σχέσεων. Αναλαμβάνει ειδικές 

περιπτώσεις που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και φροντίζει για την εν γένει 

ευπρόσωπη παρουσία του Ομίλου, προς την κοινωνία. 

 

Άρθρο 20ο – ΤΑΜΙΑΣ – ΕΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις από διπλότυπο βιβλίο, που 

φέρουν την υπογραφή του και την σφραγίδα του Ομίλου, τις συνδρομές των μελών 

καθώς και τις έκτακτες τους εισφορές ή οποιαδήποτε οφειλή τους.  Ο Ταμίας 

υποχρεούται να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο όποτε του ζητηθεί λεπτομερή 

κατάσταση της χρηματικής εικόνας του ταμείου και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια 

χρημάτων ή ανωμαλία στην διαχείριση, είτε προέρχεται από τον ίδιο ή από πρόσωπο 

της εμπιστοσύνης και εκλογής του. Ενεργεί τις πληρωμές με ένταλμα που φέρει τις 

υπογραφές του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, τηρεί βιβλίο Ταμείου, κρατά στα 

χέρια του ποσό που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα δε υπόλοιπα χρήματα 

μετά την εκκαθάριση των εξόδων κάθε μήνα τα καταθέτει σε τράπεζα, που ορίζεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο επ’ ονόματι του Ομίλου. Η ανάληψη των χρημάτων αυτών 

γίνεται από τον Ταμία με επιταγή της τράπεζας, που υπογράφει ο Ταμίας και ο 

Πρόεδρος και φέρει την σφραγίδα του Ομίλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

τον αναπληρεί ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Για κάθε παράβαση των διατάξεων αυτών ή αμέλεια, ο Ταμίας απαλλάσσεται των 

καθηκόντων του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει με τα 

υπόλοιπα μέλη του και αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

- Ως έφορος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο 

αναγράφεται η περιουσία του Ομίλου. Τα βιβλίο ενημερώνεται με κάθε αγορά ή απώλεια 

(πρωτόκολλο καταστροφής) περιουσιακού στοιχείου. Με μέριμνα του ενεργείται κάθε 

έτος η ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ομίλου σε ασφαλιστικές 

εταιρίες. Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Άρθρο 21ο – ΕΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Οι έφοροι είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των τμημάτων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Με την συνεργασία των προπονητών έχουν την ευθύνη της καλής 

αγωνιστικής κατάστασης των αθλητών και της συμμετοχής τους, το δυνατόν σε 

περισσότερους αγώνες. Έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του εγκριθέντος 

προϋπολογισμού του τμήματος τους, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των 

εγκριθέντων χρημάτων. 

 

Άρθρο 22ο – ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πιο πάνω σύνθεση του, 

και να αναθέσει καθήκοντα ανάλογα με τις εμπειρίες και γνώσεις των εκλεγέντων μελών 

του, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και αξιοποίηση των 

μελών του. 

Επιπρόσθετα μπορεί να αναθέσει καθήκοντα εφόρου και σε μη μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 23ο – ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κάθε δεκαπενθήμερο και εκτάκτως 

καλούμενο από τον Πρόεδρο, όταν παραστεί ανάγκη ή με αίτηση τουλάχιστον δύο 

μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των 

μελών που συνεδριάζουν με απαρτία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Απαρτία θεωρείται όταν είναι παρόντα 

πέντε (5) μέλη.  

Κάθε μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου που κλήθηκε σε συνεδρίαση και δεν προσήλθε 

σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς αποχρώσα αιτία μπορεί κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση παραίτησης ή 

εκλείψεως για οποιονδήποτε λόγο, Συμβούλου, και τούτο μέχρι τεσσάρων (4) 

Συμβούλων. Σε περίπτωση, όμως, αποχώρησης και πέμπτου (5) Συμβούλου, θεωρείται 

ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε υποχρεούται να 

καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, το βραδύτερο εντός δέκα (10) ημερών, 

για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μελών του, 

ανακοινώνονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση, προς επικύρωση.  

 

Άρθρο 24ο – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Όμιλο σε όλες τις σχέσεις, αναλαμβάνει και 

εκτελεί τις υποχρεώσεις που επιβάλει ο σκοπός, δηλαδή διαχειρίζεται την περιουσία του 

Ομίλου, μεριμνά για την απόκτηση κατάλληλων εγκαταστάσεων με μίσθωση 

κατάλληλου γηπέδου και για την ανέγερση των απαιτούμενων κτιρίων, προβαίνει στις 

δαπάνες εγκαταστάσεων και βελτιώσεις αυτών, διορίζει, όταν κρίνει απαραίτητους, για 

την κανονική διεξαγωγή της υπηρεσίας του Ομίλου, έμμισθους υπαλλήλους, συμφωνεί 

την αμοιβή τους και παύει αυτούς.  

Προκηρύσσει ναυτικούς αγώνες και παιδείες, αθλοθετεί αγώνες, οργανώνει γιορτές, 

εκδρομές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε είδους, φροντίζει και επιλαμβάνεται για την 

αγορά σκαφών για εκπαίδευση και ψυχαγωγία των μελών του. Συντάσσει και 

τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου και μεριμνά για την εφαρμογή του, 

καθώς επίσης και του Καταστατικού. Συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στην Γενική 

Συνέλευση των μελών του ετήσιο προϋπολογισμό του Ομίλου και μεριμνά για την 

εφαρμογή του. Εκλέγει και διορίζει επιτροπές προσωρινές ή μόνιμες για την 

διοργάνωση εορτών ή αγώνων, για σύνταξή εκθέσεων επί ζητημάτων ναυτικής 

αθλητικής φύσης, υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές υπομνήματα και γενικότερα ενεργεί 

κάθε πράξη που συνάδει με τους σκοπούς του Ομίλου. Δεν δικαιούται να αναλάβει 

υποχρεώσεις για τον Όμιλο για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το χρόνο της θητείας 

του, εκτός εάν πρόκειται για παραχώρηση με σύμβαση της εκμετάλλευσης των 

κυλικείων του Ομίλου και για απόκτηση με μίσθωση ή αγορά ή άλλον τρόπο χώρου για 

τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για την οποία έχει 

ειδική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται 

μετά από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία επτά τουλάχιστον μελών του να 

εκποιεί υπό ευνοϊκούς όρους κατά την κρίση του, οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά 

στοιχεία του Ομίλου. 

 

Άρθρο 25ο – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Τα μέλη του Ομίλου καλούνται κατ’ έτος σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που 

προσδιορίζεται μέσα στο Α΄ τρίμηνο του έτους και έκτακτα όποτε αποφασίσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα δέκατο (1/10) 
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τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει πλήρως τις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους. Στη τελευταία περίπτωση υποβάλλεται από τα εν λόγω μέλη στο 

Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση, στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση 

θέματα. 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη 

του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται, πλην των ιδρυτικών,  έχουν τα οικονομικά 

τακτοποιημένα μέλη του σωματείου,  μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή 

τους.  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. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και 

ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 26ο – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ 

Η πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνεται δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον 

πριν από την οριζόμενη ημέρα σύγκλισης τους, με έγγραφες προσκλήσεις ή με 

δημοσίευση σε όσες εφημερίδες της πόλης ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίτυπο της 

πρόσκλησης πρέπει να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Ομίλου.  

Στην ίδια προθεσμία, ο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου 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 ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και 

ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του 

Ομίλου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον 

πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, η δημοσίευση 

του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε 

μέλος του Ομίλου 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 
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τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της 

διεξαγωγής της. 

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καθορίζουν σαφώς: 

Α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, 

Β) τα προς συζήτηση θέματα και 

Γ) εάν η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη. 

 

 

Άρθρο 27ο – ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) 

του όλου αριθμού των τακτικών μελών, αλλιώς η συνεδρίαση αναβάλλεται και καλούνται 

τα  μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, οπότε αυτή θεωρείται ότι έχει απαρτία όσα μέλη και αν παραστούν. 

 

Άρθρο 28ο – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Στην Τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει δια του Προέδρου του 

έγγραφη έκθεση επι των πεπραγμένων και της ετήσιας οικονομικής διαχείρησης του, 

καθώς και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης. Ο προϋπολογισμός εξόδων 

περιλαμβάνει τα απαιτούμενα εν γένει έξοδα για την κανονική λειτουργία του Ομίλου και 

προβλέπει ετήσια δαπάνη κατά τμήματα. Εκτάκτως και μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται λόγω επείγοντος θέματος ή σκοπιμότητας, 

πρόσθετη δαπάνη, είτε για προάσπιση των συμφερόντων του Ομίλου είτε για 

συμπλήρωση, επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων και των σκαφών του, είτε για έκτακτη 

περίπτωση που θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στην ίδια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από τους τρεις (3) ελεγκτές, εκλεγμένους στην 

προηγούμενη εκλογοσυνέλευση, έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου που λογοδοτεί και γίνεται ανάγνωση της αμέσως μετά την 

έκθεση των πεπραγμένων. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός πρέπει 

να έχουν συνταχθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία για την 

οποία έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση και πρέπει να τίθενται υπόψη των μελών. 

 

Άρθρο 29ο – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέλος της Γενικής Συνέλευσης που εκλέγεται για το 

σκοπό αυτό.  



 14 

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

απλό μέλος του Ομίλου που παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση. Στη αρχή της 

Συνέλευσης γίνεται η ανάγνωση και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης 

Γενικής Συνέλευσης. 

Ακολουθεί η ανάγνωση κατά σειρά της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού 

Συμβουλίου που λογοδοτεί, του ισολογισμού και απολογισμού της διαχείρησης που 

λήγει, της έκθεσης των ελεγκτών, του προϋπολογισμού της νέας χρήσεως, ο οποίος 

πρέπει να συντάσσεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, καθώς και ο ειδικός απολογισμός της 

διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Έπειτα γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

- Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης. 

Κατά την εκλογοσυνέλευση, κάθε τρία (3) χρόνια, εκλέγονται Πρόεδρος και Γραμματέας, 

μέλη του  Ομίλου, που δεν είναι  υποψήφιοι κατά τις εκλογές. Οι εκλεγέντες μαζί με τα 

μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής διεξάγουν την διαδικασία των εκλογών.  

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκτελούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο  

Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και από 

τον εκτελέσαντα χρέη Γραμματέα.  

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Ομίλου, διεξάγονται 

ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά 

δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο 

αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου 

εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της 

εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση.  

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία 

ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο 

επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του 

ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 

προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα 

ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο 

πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που 

σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν 

(1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει 
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υποψήφιους σύμβουλους μέχρι έξι σταυρούς. 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  στην πρώτη συνεδρίαση 

του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου (συγκρότηση σε σώμα)   με μυστική ψηφοφορία 

από τα μέλη του. 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. 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. Αν 

κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει 

δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.  

 

Άρθρο 30ο – ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Ο Όμιλος έχει ιδιαίτερο σήμα το οποίο φέρουν υποχρεωτικά τα ιδιόκτητά σκάφη του, 

όπως και αυτά των μελών του, που είναι αναρτημένο στον ιστό ή στο στυλίδιο της 

πλώρης. Το σήμα αυτό αναρτάται και στον ιστό του Ομίλου που βρίσκεται στην ξηρά. 

Το ίδιο σήμα φέρεται κεντημένο στο πηλήκιο των μελών του Ομίλου, όταν αυτά 

επιβαίνουν στα σκάφη του Ομίλου ή τα δικά τους. Ο Όμιλος έχει επίσης ίδια σφραγίδα, 

με την οποία σφραγίζονται όλα τα έγγραφα. Η σφραγίδα είναι στρογγυλή και αναγράφει 

κυκλικά «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και στη μέση το έτος ίδρυσης 

του Ομίλου «1933».  

 

Άρθρο 31ο – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η λειτουργία του Ομίλου κατά τα ειδικότερα τμήματα του διέπεται από εσωτερικούς 

κανονισμούς που συντάσσονται και τροποποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 

τήρηση των κανονισμών αυτών είναι υποχρεωτική για τα μέλη. Τα φυσικά ή Νομικά 

πρόσωπα που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους διεξαγόμενους αγώνες 

αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ 

τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από νόμο ή τους οικείους 

κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. 

 



 16 

Άρθρο 32ο – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η είσοδος στις εγκαταστάσεις του Ομίλου απαγορεύεται στα μη μέλη, εκτός εάν 

συνοδεύονται από μέλη του Ομίλου. Τα μη μέλη, που κάνουν χρήση των 

εγκαταστάσεων του Ομίλου με την συνοδεία μέλους, πρέπει σε εύλογο χρονικό 

διάστημα (3 μήνες) να αποφασίσουν να εγγραφούν μέλη του Ομίλου, διαφορετικά να 

παύσουν να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

 

Άρθρο 33ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ 

Η διάρκεια του Ομίλου παραμένει αόριστη. Η συγχώνευση ή προσχώρηση του σε 

άλλους ναυτικούς ή αθλητικούς Ομίλους ή Σωματεία, η διάλυση του όπως και η 

τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται με έκτακτη Γενική Συνέλευση, 

που προσκαλείται ειδικά για τον λόγο αυτό, απαρτίζεται από το ένα δεύτερο (1/2) 

τουλάχιστον των εχόντων το δικαίωμα ψήφου μελών, με πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέχονται στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.  

 

Άρθρο 34ο – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το παρόν Καταστατικό που έχει τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και 

στο σύνολο του και ως προς τις τροποποιήσεις  του κατά την συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ………………….. και της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης 

της Κυριακής …………………… και θα ισχύσει από την χρονολογία της εγκρίσεως από 

τα αρμόδια Δικαστήρια.         

 

Άρθρο 35ο – ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας περί αθλητικών σωματείων και του Αστικού Κώδικα.  

 

   Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης                      Ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης 
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