ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται στην Κύπρο Σωματείο με την επωνυμία:
“ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ”
(Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ).

2.

ΈΔΡΑ
Έδρα και διεύθυνση του Ομίλου είναι η Λεωφ. Αθηνών 1, 6023, Λάρνακα
(Μαρίνα Λάρνακας).

3.

ΣΗΜΑΙΑ
Η σημαία του Ομίλου έχει τριγωνικό σχήμα. Αποτελείται από τρία μικρότερα
τρίγωνα. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρές ένα μέτρο και δύο ισοσκελή
τρίγωνα – ένα πάνω και ένα κάτω – με πλευρές ένα μέτρο και βάση δύο μέτρα
περίπου. Το πάνω τρίγωνο έχει χρώμα γαλανό που συμβολίζει τον ουρανό και το
κάτω τρίγωνο παραμένει λευκό που συμβολίζει τον αφρό και φέρει στο μέσον
του ναυτικό οίακα (πηδάλιο). Η ανάρτηση της σημαίας γίνεται σε λευκό ιστό με
επίμηλο στην κορυφή στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Τα σκάφη του Ομίλου και
τα ιδιόκτητα σκάφη των μελών του φέρουν μικρότερη τριγωνική σημαία
(BURGEE), με πλευρά ισόπλευρο 30 εκατοστόμετρα και τις άλλες πλευρές
ανάλογα.

4.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΕΜΒΛΗΜΑ
Ο Όμιλος έχει τη δική του Σφραγίδα/Έμβλημα που αποτελείται από κύκλο που
περιέχει την τριγωνική σημαία του Ομίλου. Κυκλικά αναγράφεται το όνομα του:
«ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ». Η
κάθε πλευρά του ισόπλευρου τριγώνου είναι 2 εκατοστόμετρα και οι άλλες
πλευρές τηρούνται ανάλογα.

5.

ΣΚΟΠΟΙ
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:
α. Η διάδοση, προαγωγή και εξύψωση της ναυσιπλοΐας, ιστιοπλοΐας και
θαλασσοπορίας στην ανοικτή θάλασσα και γενικά του Ναυταθλητισμού.
β. Η βελτίωση και εξέλιξη του επιπέδου της επιστημονικής και τεχνικής
γνώσης των μελών του Ομίλου, στη ναυσιπλοΐα.
γ.

Η μελέτη κάθε ναυτικού ή σχετικού θέματος και η υποβολή εισηγήσεων και
μελετών σε κάθε ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες αρχές.

δ.

Για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου είναι απαραίτητη η καλή
συνεργασία με τους λοιπούς Ναυτικούς και, Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους και
άλλα, Σωματεία, Ομίλους και Οργανώσεις.
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ε.

6.

Η διευκόλυνση των μελών του Ομίλου στη συμμετοχή τους σε αγώνες
Ιστοπολοοίας ανοικτής θάλασσας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΝΑΙ
α. Η ύπαρξη και λειτουργία σχολής ναυσιπλοΐας και ιστοπλοοίας ανοικτής
θάλασσας, η οποία θα προσφέρει στα μέλη την απαραίτητη θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση για απόκτηση διπλώματος κυβερνήτη σκάφους
ανοικτής θάλασσας. Η σχολή θα βρίσκεται κάτω από το διοικητικό, τεχνικό
και οικονομικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου (εφ’ εξής καλούμενο το
«Δ.Σ.»). Τα σχετικά με τη λειτουργία της σχολής ρυθμίζει ειδικός
εσωτερικός κανονισμός, που θα εγκρίνει το Δ.Σ..
β. Η προκήρυξη, οργάνωση και συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής
θάλασσας στην Κύπρο, Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνή γενικά χώρο.
γ.

7.

Η οργάνωση μορφωτικών διαλέξεων, η προβολή κινηματογραφικών ταινιών
με ιστιοπλοϊκό περιεχόμενο και η έκδοση περιοδικών, εντύπων και
εγχειριδίων με θέματα σχετικά με τη ναυσιπλοΐα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α. Τακτικά Μέλη μπορούν να είναι Ευρωπαίοι Υπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι
Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τους
σκοπούς του άρθρου αυτού μόνιμος κάτοικος θα θεωρείται όποιος διαμένει
νομιμα στην Κύπρο.
Αλλοδαποί από τρίτες χώρες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι Υπήκοοι, θα οφείλουν να
προσκομίζουν προς το σκοπό αυτό σχετική άδεια παραμονής από την
Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία άδεια να επιτρέπει στον αλλοδαπό να
παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία για διάστημα πέραν των έξι μηνών.
β. Κάθε Τακτικό Μέλος έχει δικαίωμα να εκλεγεί και να εκλέγεται ως μέλος
στο Δ.Σ., σύμφωνα με τις πρόνοιες του Kαταστατικού, εφ’ όσον έχει
τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Για τους σκοπούς του
Καταστατικού, «τακτοποιημένες οικονομικές υποχρεώσεις», θεωρούνται οι
εξόφληση των οικονομικών οφειλών προς τον Όμιλο, είτε αυτό είναι η
συνδρομή ή οποιαδήποτε άλλη οφειλή.
γ.

Τα Τακτικά Μέλη μπορούν να προσκαλούν μη Μέλη για χρήση του
κυλικείου του Ομίλου.

δ.

Τα Τακτικά Μέλη εγγράφονται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
(1)

Θα υποβάλλεται γραπτή αίτηση στον Γραμματέα του Ομίλου στην
οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η
διεύθυνση του αιτητή.

(2)

Η αίτηση θα προσυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη.
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8.

(3)

Η εγγραφή Μέλους θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. με φανερή
ψηφοφορία, στο χρονικό διάγραμμα που καθορίζει το Καταστατικό.

(4)

Κάθε αιτητής θα πληροφορείται γραπτώς αναφορικά με την τύχη της
αίτησης του.

(5)

Η υποβολή αίτησης για εγγραφή συνεπάγεται με αποδοχή του
Καταστατικού και των Κανονισμών του Ομίλου, η δε έγκριση της
αίτησης συνεπάγεται με την ταυτόχρονη υποβολή του νέου μέλους
στις υποχρεώσεις και κυρώσεις που προβλέπουν το Καταστατικό και
Κανονισμούς του Ομίλου.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Εγγράφονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση (εφ’ εξής καλούμενη «Γ.Σ.»), όσα άτομα προσέφεραν εξαιρετικές
υπηρεσίες, αξιόλογη βοήθεια, ηθική ή υλική ή διακρίθηκαν στο θαλάσσιο στίβο.
Τα επίτιμα μέλη τιμώνται με ειδικό δίπλωμα, αναγράφονται σε ειδικό μητρώο με
αύξοντα αριθμό και μπορούν να παρακολουθούν τις Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου. Τα
επίτιμα μέλη τα οποία προέρχονται από τακτικά μέλη έχουν και δικαίωμα του
εκλέγεσθαι.

9.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ / ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
α. Αθλητής ανοικτής θαλάσσης αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου εγγραφής στο
Μητρώο Ιστιοπλόων της Ομοσπονδίας (Εσωτερικοί Κανονισμοί της Κ.Ι.Ο)
β. Συμμετοχή στους αγώνες πρωταθλήματος έχει δικαίωμα ο αθλητής ανοικτής
θαλάσσης ο οποίος είναι κάτοχος δελτίου της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας.
γ.

Αθλητικό Μέλος θεωρείται ο Αθλήτης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην
Κ.Ι.Ο. ως αθλητής του Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

10. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
α. Ο Όμιλος θα αποτελείται από τα Τακτικά, τα Επίτιμα και τα Αθλητικά
Μέλη.
β. Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος.
γ.

Δεν επιτρέπεται να είναι τακτικά μέλη του Ομίλου:
(1)

Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας
του.

(2)

Όποιος καταδικαστεί για κακούργημα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Ποινικού Κώδικα, εκτός εαν αποφασιστεί διαφορετικά απο το Δ.Σ..
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11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
α. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του
Ομίλου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του, να χρησιμοποιούν τα
τεχνικά ή πλευστικά μέσα που διαθέτει ο Όμιλος (σκάφη, όργανα κλπ)
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ..
β. Δικαίωμα να εκλέγουν (ψηφίζουν) έχουν όλα τα Tακτικά Mέλη, ταμειακά
τακτοποιημένα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δικαίωμα να
εκλέγονται στο Δ.Σ. έχουν τα Τακτικά Μέλη, ταμειακά τακτοποιημένα που
συμπλήρωσαν το 25ο έτος της ηλικίας τους.
γ.

Δικαίωμα να εκλέγονται στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. έχουν τα Τακτικά
Μέλη, ταμειακά τακτοποιημένα που συμπλήρωσαν το 35ο έτος της ηλικίας
τους. και ήταν Τακτικά Μέλη του Ομίλου.

δ.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με τη θέληση του από τον
Όμιλο με έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ..

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
α. Τα μέλη, εκτός από τη συνδρομή που οφείλουν να εισφέρουν τακτικά στον
Όμιλο ως αυτή καθορίζεται και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. από καιρό εις καιρό,
πρέπει να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Ομίλου και την
διάδοση της αγάπης για την ανοικτή θάλασσα.
β.

Κάθε μέλος θα πρέπει, όταν του ζητηθεί, να είναι πρόθυμο να προσφέρει τις
υπηρεσίες του ή τις επιστημονικές ή τεχνικές του γνώσεις για το καλό του
Ομίλου.

γ.

Κάθε μέλος είναι υπόχρεο να προσφέρει εργασία για τη συντήρηση και τη
διαφύλαξη σε καλή κατάσταση του πλευστικού και του άλλου εξοπλισμού
του Ομίλου, τα οποία χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτικά μαθήματα και σε
κάθε άλλη δραστηριότητα του Ομίλου.

13. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
α. Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί με επιστολή προς το Δ.Σ.. Το παραιτηθέν
μέλος, διαγράφεται από τα μητρώα των Τακτικών Μελών. Για επανεγγραφή
παραιτηθέντος μέλους ισχύει η διαδικασία εγγραφής εξ υπαρχής ως
προνοείται απο το άρθρο 7 (δ). Μέλος που παραιτήθηκε για δεύτερη φορά
θα παραπεμφθεί στη Γ.Σ. για να αποφασιστεί το μέλλον του στον Όμιλο.
β. Μέλος μπορεί επίσης να διαγραφεί, αν καθυστερεί αδικαιολόγητα τις
συνδρομές του για περισσότερο από 3 χρόνια και αφού προειδοποιηθεί
γι΄αυτό γραπτώς και νοουμένου ότι συνεχίζει να παραλείπει να
συμμορφώνεται. Όσοι διαγράφονται γι΄αυτό το λόγο, μπορούν να
επανεγραφούν και να αποκτήσουν πάλι τα δικαιώματα τους με επανεγραφή
τους στο μητρώο του Ομίλου σύμφωνα με το τις πρόνοιες του Άρθρου 7 (δ).
Στην περίπτωση αυτή, αποφασίζει το Δ.Σ.
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γ.

Μέλος μπορεί επίσης να διαγραφεί αν εκθέτει ή αντιστρατεύεται τα
συμφέροντα ή τους σκοπούς του Ομίλου, καθώς επίσης στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες το μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις
παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας
ή του κύρους του Ομίλου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.
Νοείται ότι, μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, στερούνται του δικαιώματος ψήφου κατά τη
συνέλευση η οποία αποφασίζει για την αποβολή τους.
Μετά από εισήγηση του Δ.Σ., η Γ.Σ. θα αποφασίζει με απλή ψηφοφορία για
τη διαγραφή ή την παραμονή του μέλους.

δ.

Μέλος που αποχωρεί από τον Όμιλο για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούται
σε καμία περίπτωση να αναζητήσει την επιστροφή των εισφορών και του
δικαιώματος εγγραφής που είχε καταβάλει, ούτε θα έχει οποιοδήποτε
δικαίωμα επί της περιουσίας του Ομίλου και οφείλει να καταβάλει τις
συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο
αποχωρεί.

14. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
14.1.

14.2

Πειθαρχικά παραπτώματα. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη
του Ομίλου:
(1)

Κάθε υπαίτια παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας περί Σωματείων
και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017
(104(Ι)/2017), ως αυτός τροποποιείται.

(2)

Κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών ή
των αποφάσεων της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ή παρεμπόδιση εφαρμογής τους.

(3)

Κάθε πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα
συμφέροντα του Ομίλου.

(4)

Η ανάρμοστη και γενικά η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του
Μέλους του Ομίλου συμπεριφορά.

(5)

Κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην χρησιμοποίηση του Ομίλου για
εμπορικούς ή πολιτικούς σκοπούς ή τείνει να εισάγει στον Όμιλο
διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών του με βάση πολιτικά
κριτήρια.

(6)

Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται για την καθυστέρηση εκπλήρωσης
προς τον Όμιλο των οικονομικών υποχρεώσεων πέραν των 3 ετών.

Πειθαρχικές ποινές. Τα παραπτώματα της παραγράφου 14.1 μπορούν να
επισύρουν τις εξής πειθαρχικές ποινές:
(1)

Γραπτή παρατήρηση.

(2)

Γραπτή επίπληξη.
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(3)

Πρόστιμο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο ετήσιων
συνδρομών.

(4)

Στέρηση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους με χρονική
διάρκεια μέχρι και 24 μήνες.

(5)

Διαγραφή από τον Όμιλο.

14.3 Διευκρινήσεις:
(1)

Όλες οι παραπάνω ποινές είναι δυνατό να επιβληθούν και
συσσωρευτικά για το ίδιο παράπτωμα.

14.4 Πειθαρχικά όργανα:
(1)

Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Δ.Σ και σε δεύτερο
η Γ.Σ. Προκειμένου περί μελών Δ.Σ, την πειθαρχική εξουσία ασκεί η
Γ.Σ.

(2)

Πριν από κάθε επιβολή ποινής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί γραπτώς το
υπό κατηγορία μέλος για να απολογηθεί γραπτώς ή και προφορικώς
μέσα σε προθεσμία τριών έως και δέκα ημερών.

(3)

Οι αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων επιδίδονται στο τιμωρούμενο
μέλος εγγράφως. Στις περιπτώσεις επιβολής ποινής στέρησης των
δικαιωμάτων ή αποβολής του από τον Όμιλο, το μέλος έχει δικαίωμα
να προσβάλει την απόφαση στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. με γραπτή
δήλωση του, μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.
Μέχρι την συζήτηση της υποθέσεως από την Γ.Σ. ισχύει η ποινή που
έχει επιβάλει το Δ.Σ..

(4)

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να παραπέμψει πειθαρχικό θέμα απευθείας στην
Γ.Σ.. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να εξετάσει απευθείας πειθαρχική
υπόθεση εφόσον το θέμα αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, είναι δε
μόνη αρμόδια για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του Δ.Σ.. Η Γ.Σ.
καλεί το παραπεμπόμενο μέλος σε απολογία στον τόπο, ημέρα και ώρα
που γίνεται η συνεδρίαση.

(5)

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. επί πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται με απλή
πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

14.5 Επανεισδοχή – Διαδικασία:
Διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής,
εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του, σύμφωνα με τις
λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις των άρθρων 12, 13 ή 14.
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15. ΠΟΡΟΙ
α. Οι πόροι του Ομίλου είναι “Τακτικοί” και “Έκτακτοι”.
β. “Τακτικοί Πόροι” είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών
και τα έσοδα από την περιουσία του Ομίλου.
γ.

“Έκτακτοι Πόροι” είναι οι δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, εισφορές
και κάθε άλλο έσοδο που περιέχεται νόμιμα στον Όμιλο.

δ.

“Τέλος για την εγγραφή μέλους ” ορίζεται από τη Γ.Σ.

ε.

“Ετήσια συνδρομή μελών” ορίζεται από τη Γ.Σ.

στ. Κάθε νέο μέλος που γράφεται στον Όμιλο πληρώνει τη συνδρομή του και το
τέλος εγγραφής για τον τρέχοντα χρόνο.
16. ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
α. Ανακηρύσσονται Δωρητές ή Ευεργέτες του Ομίλου άτομα που πρόσφεραν
ανάλογη οικονομική ή άλλη υλική βοήθεια στον Όμιλο. Η ανακήρυξη
γίνεται σε επίσημη τελετή και δίδεται αναμνηστική πλάκα με το έμβλημα
του Ομίλου στο τιμώμενο πρόσωπο και το όνομα του γράφεται σε ειδική
πλάκα, στο κτίριο του Ομίλου. Αν το τιμώμενο πρόσωπο έχει καταβάλει όλο
το χρηματικό ποσό ή το μεγαλύτερο του μέρος για την αγορά σκάφους
ανοικτής θάλασσας, το σκάφος θα φέρει το όνομα που επιθυμεί ο Δωρητής ή
Ευεργέτης ή όπως αποφασίσει η Γ.Σ.. Η ανακήρυξη γίνεται μετά από
πρόταση του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
β. Τα Τακτικά Μέλη δικαιούνται να ανακηρύξουν Επίτιμο Πρόεδρο του
Ομίλου, του οποίου ο τίτλος αυτός θα είναι μόνο τιμητικός χωρίς εκ του
τίτλου αυτού να αποκτά οποιαδήποτε επιπρόσθετα δικαιώματα ή να
αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.
17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)
α. Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο διοικητικό και εποπτικό όργανο του
Ομίλου και απαρτίζεται μόνο από τα Τακτικά Μέλη. Μεταξύ άλλων, εκλέγει
και παύει τα μέλη του Δ.Σ., ελέγχει τη δράση όλων των οργάνων του
Ομίλου, εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, αποφασίζει την
απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στο Δ.Σ. και αποδέχεται τις δωρεές
και τα κληροδοτήματα που δίνονται στον Όμιλο με όρους.
β. Οι Γ.Σ. αποτελούνται από τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις
καλούμενες ως Ε.Γ.Σ.), τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
καλούμενες ως ΕΚ.Γ.Σ.), τις Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις
καλούμενες ως Κ.Γ.Σ.) και τις Εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις
καλούμενες ως ΕΚΛ.Γ.Σ.).
γ.

(εφεξής
(εφεξής
(εφεξής
(εφεξείς

Η Ε.Γ.Σ. καλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του
Δ.Σ. κάθε χρόνο κατά ή περί τον μήνα Μάρτιο, μετά από γραπτή ειδοποίηση

7

προς τα τακτικά μέλη, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα
ημερομηνία.
δ. Απαρτία στις Συνελεύσεις

ε.

(1)

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα το
75% τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία της Γ.Σ., αναβάλλεται για
30 λεπτά, οπότε και υπάρχει απαρτία με τα παρόντα μέλη.

(2)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα το
75% τουλάχιστον του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν υπάρχει απαρτία της ΕΚ.Γ.Σ., αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε
και υπάρχει απαρτία με τα παρόντα μέλη.

(3)

Καταστατική Γενική Συνέλευση:- Απαρτία υπάρχει όταν είναι
παρόντα το 75% τουλάχιστον του συνόλου των μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία της Κ.Γ.Σ., αναβάλλεται
για 30 λεπτά, οπότε και υπάρχει απαρτία με τα παρόντα μέλη.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών. Απόλυτη πλειοψηφία είναι αυτή που συγκεντρώνει το ένα δεύτερο
(1/2) των ψήφων συν ένα ψήφο από τα μέλη που ψηφίζουν. Τρόποι με τους
οποίους αποφασίζει η Γ.Σ. είναι: για την ανάδειξη Δ.Σ. ή για άλλο
προσωπικό θέμα, μυστική ψηφοφορία, ενώ για κοινά θέματα με ανάταση του
χεριού ή όπως ήθελε αποφασίσει η Γ.Σ.. Τακτικά Μέλη που απουσιάζουν
από Γ.Σ. δεν μπορούν να ψηφίσουν με αντιπρόσωπο, μπορούν όμως να
εκλέγονται.

στ. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 της σχετικής νομοθεσίας ως
αυτή τροποποιείται από καιρό σε καιρό, απόφαση Γ.Σ. δύναται να ληφθεί
και χωρίς τη συνέλευση των μελών, εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των
μελών δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για συγκεκριμένη πρόταση.
η. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει σε συζήτηση και ψηφοφορία Γ.Σ., εάν
η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση
ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Ομίλου και του εν λόγω μέλους ή του
συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του
τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του
Ομίλου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη
διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.
θ.

Στην αρχή της συνεδρίας οποιασδήποτε Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. για να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας. Αν υπάρχει απαρτία η
συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ή δια βοής τον Πρόεδρο και το
Γραμματέα της Συνέλευσης και στη συνέχεια εισέρχεται στη μελέτη των
θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ι.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μιας πρότασης η πρόταση αποσύρεται. Την τελική
απόφαση παίρνει το Δ.Σ..
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κ. Θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη οποιασδήποτε Γ.Σ.
μπορούν να προταθούν από τα μέλη ή το Δ.Σ. τη μέρα της Συνέλευσης και
αν εγκριθούν από.
18. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συνέρχεται για να:
(1)

Κρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ..

(2)

Κρίνει τον οικονομικό απολογισμό από τον Ταμία και τους
ισολογισμούς του Ομίλου.

(3)

Συζητεί ή τροποποιεί και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νέου
χρόνου.

(4)

Εκλέγει κάθε δεύτερο χρόνο τα μέλη του Δ.Σ. (αρχαιρεσίες).

(5)

Oρίζει τους ελεγκτές των λογαριασμών του Ομίλου,

(6)

Συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

19. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α. ΕΚ.Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί όταν ζητηθεί γραπτά προς το Δ.Σ., από το ένα
τέταρτο (1/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ή όταν το Δ.Σ. το κρίνει
αναγκαίο αναφέροντας τους λόγους της σύγκλισης για τη συζήτηση και
απόφαση επί οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο δεν ρυθμίζεται και
αποφασίζεται κατά την Ε.Γ.Σ..
β. Για την ΕΚ.Γ.Σ. γίνεται γραπτή ειδοποίηση στα μέλη δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον μέρες πριν, στην οποία γράφονται και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
γ.

Μετά από πρόταση του Δ.Σ., σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του
Καταστατικού ή άλλου ποινικού ή πειθαρχικού παραπτώματος, η Γ.Σ.
δύναται να επιβάλλει ποινές στα μέλη του Ομίλου, ως αναγράφεται στην
παράγραφο 14 πιο πάνω.

20. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α. Τροποποίηση του καταστατικού αυτού μπορεί να γίνει με απόφαση Κ.Γ.Σ.,
που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό με θέμα ημερήσιας διάταξης την
τροπολογία άρθρων του καταστατικού και απαρτίζεται από το πενήντα τοις
εκατόν συν ένα (50% + 1) του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων
μελών.
β. Η απόφαση για την τροποποίηση των σκοπών αποφασίζεται με πλειοψηφία
τριών τετάρτων (3/4), ήτοι 75%, από τα μέλη που είναι παρόντα στη Κ.Γ.Σ.
και είναι ταμειακά τακτοποιημένα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
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21. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
α. Η Ε.Γ.Σ. κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, εκλογές για
τον εκλογή των μελών του Δ.Σ. θα ονομάζεται ΕΚΛ.Γ.Σ.
β. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου και των Μελών
(Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και των τριών Εφόρων) του Δ.Σ., πρέπει
να καταχωρούνται γραπτώς στη γραμματεία του Ομίλου τουλάχιστον
εβδομήντα-δύο (72) ώρες πριν την ώρα έναρξης της ΕΚΛ.Γ.Σ. στην οποία
θα διεξαχθούν οι εκλογές. Τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρτώνται στον
πίνακα ανακοινώσεων.
22. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)
α. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. του Ομίλου γίνονται κάθε δεύτερο
χρόνο στη διάρκεια της ΕΚΛ.Γ.Σ., κατά ή περί το μήνα Μάρτιο.
β. Επίσης εκλέγεται διμελής Ελεγκτική Επιτροπή, που ασκεί έλεγχο στα
οικονομικά του Ομίλου και υποβάλει έκθεση κάθε χρόνο στη Γ.Σ..
γ.

Ψηφοφορία: Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι
μυστική. Κάθε ψηφοφόρος οφείλει να εκφράσει τις προτιμήσεις του, για
τους υποψήφιους που βρίσκονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, βάζοντας πριν από
το όνομα τους σταυρό προτίμησης. Οι σταυροί προτίμησης είναι
υποχρεωτικά έξι για τα μέλη του Δ.Σ. και δύο για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Για τα άκυρα ψηφοδέλτια αποφασίζει το προεδρείο της Γ.Σ..

δ.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας παραλαμβάνονται τα ψηφοδέλτια και γίνεται
η διαλογή από το Προεδρείο. Συντάσσεται πίνακας επιτυχίας με την άθροιση
των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων. Οι έξι πρώτοι εκλέγονται για το
Δ.Σ. και οι επόμενοι τέσσερις ως επιλαχόντες. Τα μέλη της Ελεγκτικής
Επιτροπής εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο με σειρά προτίμησης αν είναι
υποψήφιοι περισσότεροι από δύο.

ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για κάποια θέση ή θέσεις του πίνακα
επιτυχίας, γίνεται κλήρωση αυτών που ισοψήφησαν. Ο τρόπος κλήρωσης
καθορίζεται από το Προεδρείο της Γ.Σ..
στ. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Προέδρου του Ομίλου γίνεται ξεχωριστά και
προηγείται αυτής του Δ.Σ.. Μετά το τέλος της ΕΚΛ.Γ.Σ., ο εκλεγές
Πρόεδρος αναλαμβάνει την κατάρτιση σε σώμα και ενημερώνει τα μέλη
εντός ενός μηνός.
η. Μετά τη λήξη των εργασιών της εκάστοτε Γ.Σ. συντάσσεται από τον
Πρόεδρο το πρακτικό της Συνέλευσης μαζί με τα πρακτικά της εκλογής των
Συμβούλων, επιλαχόντων και Ελεκτικής Επιτροπής και εγγράφεται το νέο
Δ.Σ.. Τα πρακτικά των Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο της
Συνέλευσης και τον Γραμματέα, σφραγίζονται, και φυλάγονται από τον
Γραμματέα του Δ.Σ..
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23. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α. Ο Όμιλος διοικείται από επταμελή Δ.Σ. που αποτελείται αποκλειστικά από
τακτικά μέλη και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη ΕΚΛ.Γ.Σ..
β. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και τρεις Έφοροι Σύμβουλοι.
γ.

Τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή τους σε
πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συγκροτούνται σε
σώμα εκλέγοντας Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Ξηράς, Έφορο
Θαλάσσης και Έφορο Αγώνων.

δ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε ολομέλεια τακτικά μία φορά τον μήνα, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου.

ε.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να δημιουργεί ειδικές Επιτροπές για καλύτερη
εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου, που απαρτίζονται από μέλη του
Ομίλου. Η Προεδρεία τους ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Οι
Επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω ή συναφείς δραστηριότητες: α.
Οργάνωση ιστιοπλοϊκών δραστηριοτήτων ή/και αγώνων, β. Οργάνωση
εορταστικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, γ. Έκδοση εντύπων
αθλητικού περιεχομένου.

στ. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
η. Μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην
ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια
δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Ομίλου και
του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια
δικαιοπραξίας μεταξύ του Ομίλου και εταιρείας, προσωπικής ή
κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος
αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του
τρίτου βαθμού.
24. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ
α. Παρέχουν έναντι αμοιβής εργασία στον Όμιλο.
β. Συμβάλλονται με αυτή προκειμένου να τους ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών
που αφορούν τη θάλασσα, προμήθεια υλικών και έργα. Επιτρέπεται μόνο η
παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής η οποία θα καθοριστεί απο το Δ.Σ. για
εκπαιδευτικά μαθήματα για τη σχολή του Ομίλου.
γ.

Λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω ημεραργιών από απασχόληση
στις υποθέσεις του Ομίλου εκτός από τα έξοδα μετακίνησης μετά από
εντολή από την κατοικία τους στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.

δ.

Δέχονται παροχές.
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ε.

Λαμβάνουν δάνεια από τον Όμιλο.

25. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. Το Δ.Σ. ασκεί μετά από τη Γ.Σ. τη διοίκηση του Ομίλου σύμφωνα με τις
πρόνοιες αυτού του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των
εντολών της Γ.Σ.. Το ασκούν τη διοίκηση του Ομίλου όργανο οφείλει να
χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Ομίλου, συμμορφούμενο με τους
νόμους της Δημοκρατίας, και να αντιπροσωπεύει τον Όμιλο δικαστικώς και
εξωδίκως. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το ασκούν τη διοίκηση
του Ομίλου όργανο, εντός των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν τον
Όμιλο.
β. Συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστο κάθε μήνα και έκτακτα όταν κριθεί
αναγκαίο από τον Πρόεδρο, Γραμματέα ή τα λοιπά μέλη του Δ.Σ..
γ.

Το Δ.Σ. καλεί τις Γ.Σ. και καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

δ.

Το Δ.Σ. ασκεί τη γενική οικονομική ή άλλη διαχείριση του Ομίλου και
υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση για τα όσα έχουν γίνει, στη Γ.Σ.. Το Δ.Σ., για
υλοποίηση των σκοπών του Ομίλου έχει το δικαίωμα να ορίζει υποεπιτροπές
από τακτικά μέλη. Προς το σκοπό αυτό το Δ.Σ. οφείλει να διατηρεί τους
οικονομικούς λογαριασμούς του Ομίλου με πλήρη διαφάνεια.

ε. Το Δ.Σ. δικαιούται να θέσει σε διαθεσιμότητα μέλη τα οποία κρίνει ότι
υπέπεσαν σε παρανομίες και αντικαταστατικές ενέργειες μέχρι να
ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία βάσει του άρθρου 14 του παρόντος
Καταστατικού.
στ. Το Δ.Σ. διοικεί τον Όμιλο, διαχειρίζεται την περιουσία του, εκτελεί τις
αποφάσεις της Γ.Σ. και έχει τη συλλογική ευθύνη για το συντονισμό των
λειτουργιών του Ομίλου.
η. Το Δ.Σ. αποφασίζει την παραπομπή στη Δικαστική Επιτροπή της Κ.Ι.Ο.
πειθαρχικών παραπτωμάτων από προπονητές και αθλητές.
θ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αγορά σκαφών, αγορά ή μίσθωση ακινήτου για
γραφείο ή εντευκτήριο του Ομίλου.

ι.

Τo Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία
καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Ομίλου,
ανάλογα με την περίπτωση, και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού
έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
(1)

λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Ομίλου, ανάλογα με
την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·

(2)

λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του
οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για
λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού
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(3)

λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή
που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη
διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

κ. Στη περίπτωση που το συνολικό εισόδημα του Ομίλου ξεπερνάει το ποσό
των €40,000.- ή οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο καθορίζεται από τη
σχετική νομοθεσία από καιρό σε καιρό, οι λογαριασμοί του Ομίλου θα
πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, ο οποίος θα καθορίζεται από
την Γ.Σ.. Περαιτέρω, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει στον
αρμόδιο Έφορο Σωματείων, το αργότερο εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη
του οικονομικού έτους, τους ελεγμένους λογαριασμούς και σχετική έκθεση
του εγκεκριμένου ελεγκτή.
λ. Εντός της πρώτης τριμηνίας έκαστου έτους, το Δ.Σ. ή ο γραμματέας του
Ομίλου, έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον αρμόδιο Έφορο
Σωματείων τα ακόλουθα:
(1)

Aριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι
οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

(2)

σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της
διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους· και

(3)

κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος
αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το Καταστατικό.

μ. Το Δ.Σ. του Ομίλου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των
μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι
διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει
έννομο συμφέρον.
26. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(1)

Εκπροσωπεί τον Όμιλο ενώπιον κάθε αρχής Δικαστικά και Εξώδικα.

(2)

Υπογράφει όλες τις συμβάσεις και όλα τα έγγραφα που εξέρχονται,
μαζί με τον Γραμματέα.

(3)

Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών μαζί με τον Ταμία.

(4)

Συγκαλεί το Δ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσια διάταξης σε
συνεργασία με τον Γραμματέα.

(5)

Καλεί με τον Γραμματέα την Ε.Γ.Σ.κατά ή περί τον μήνα Μάρτιο.

(6)

Προβαίνει σε απολογισμό των όσων έχουν γίνει κάθε χρόνο στη Γ.Σ.
των μελών.

(7)

Ο Πρόεδρος έχει νικούσα ψήφο σε περιπτώσεις ισοψηφίας στο Δ.Σ..

13

(8)

Προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη και
το τέλος των εργασιών τους, διευθύνει τις συζητήσεις και δίνει το
λόγο σε αυτούς που το ζητούν και αφαιρεί όσους παρεκτρέπονται,
βάζει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και ορίζει τη διατύπωση της
σχετικής πρότασης.

(9)

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει αναπληρώνεται σε όλες τις εξουσίες και
καθήκοντα από τον Αντιπρόεδρο.

(10) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος παραιτείται της θέσης του
προτού ολοκληρώσει τους 12 μήνες θητείας του, τότε θα συγκαλείται
ΕΚ.Γ.Σ. για εκλογή νέου Προέδρου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο
Πρόεδρος παραιτείται της θέσης του μετά την παρέλευση των 12
μηνών θητείας του, τότε την θέση και τα καθήκοντα του αναλαμβάνει
ο Αντιπρόεδρος μέχρι την επόμενη Ε.Γ.Σ., όπου θα εκλεγεί νέος
Πρόεδρος.
β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

γ.

(1)

Αναπληρώνει σε όλα τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, έχοντας όλες τις
εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου.

(2)

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου, τον
Πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο σε ηλικία Μέλος του Δ.Σ..

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(1)

Είναι ο εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ..

(2)

Είναι υπεύθυνος των γραφείων του Ομίλου και του προσωπικού του
και έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας. Τηρεί αρχεία από τα
έγγραφα που εισέρχονται και εξέρχονται, αρχεία για τα πρακτικά και
τις αποφάσεις των Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ..

(3)

Τηρεί και φυλάσσει τα μητρώα των αθλητών, προπονητών, των
επίτιμων και ιδρυτικών μελών, το βιβλίο επιδόσεων, καθώς και αρχεία
για Δωρητές – Ευεργέτες του Σωματείου.

(4)

Τηρεί αρχείο μαζί με τον Έφορο Ξηράς, για απογραφή της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Σωματείου.

(5)

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε επίσημο έγγραφο που εξέρχεται.

(6)

Μαζί με τον Πρόεδρο συγκαλεί την Ετήσια ή Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.

(7)

Ελέγχει και υπογράφει τα δελτία των αθλητών
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δ.

ε.

ΤΑΜΙΑΣ
(1)

Είναι ο οικονομικός υπεύθυνος που ασκεί την οικονομική διαχείριση.
Κάνει κάθε είσπραξη εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις,
κάνει κάθε πληρωμή μετά από έγκριση του Δ.Σ.. Υπογράφει μαζί με
τον Πρόεδρο οποιαδήποτε συναλλαγή μετά απόφαση του Δ.Σ..

(2)

Καταθέτει σε τράπεζα της εκλογής του Δ.Σ. ποσό μεγαλύτερο από
€200.- ενώ το ρευστό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του Ταμία
δεν μπορεί να είναι πάνω από €200.-

(3)

Για πληρωμές πάνω από €1000.- χρειάζεται η έγκριση του Δ.Σ..

(4)

Είναι υπόχρεος να τηρεί τα λογιστικά βιβλία και αποδείξεις για
πληρωμές και να τα παρουσιάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή όποτε
του ζητηθεί από αυτή για έλεγχο.

(5)

Είναι υπόχρεος να κάνει οικονομική ανάλυση κάθε χρόνο στη Γ.Σ..

ΕΦΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(1)

Είναι τρεις και είναι υπεύθυνοι για τις Εφορίες του Ομίλου
συμμετέχοντας παράλληλα και στο Δ.Σ.. Κάθε Έφορος έχει την ευθύνη
για την Εφορία που αναλαμβάνει. Οι Έφοροι είναι υποχρεωμένοι σε
ετήσια ανάλυση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στη Γ.Σ., για τα όσα έχουν
γίνει από τις Εφορίες τους. Το Δ.Σ. μπορεί να πλαισιώσει τις Εφορίες
με όσα μέλη χρειάζονται για την καλύτερη λειτουργία τους.

(2)

ΕΦΟΡΙΑ 1η: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΗΡΑΣ: Σ΄αυτήν υπάγονται όλες
οι εγκαταστάσεις του Ομίλου, εντευκτήρια, σχολή κλπ, στη ξηρά ή στο
λιμάνι και γενικά όλες οι εκδηλώσεις όπως χοροί, κινηματογραφικές
παραστάσεις, εκδρομές κλπ.

(3)

ΕΦΟΡΙΑ 2η: ΣΤΟΛΙΣΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: Σ’ αυτήν
υπάγονται όλα τα πλευστικά μέσα του Ομίλου (σκάφη κ.α.). Η
συντήρηση και καλή λειτουργία τους αποτελεί ευθύνη αυτής της
Εφορίας. Στην Εφορία αυτή ανήκει η εκπαίδευση των πληρωμάτων
τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και οι
κανόνες λειτουργείας της σχολής, καταρτίζονται από την Εφορία
ανοικτής Θάλασσας και εγκρίνονται απο το Δ.Σ..

(4)

ΕΦΟΡΙΑ 3η: ΑΓΩΝΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ – ΘΑΛΑΣΣΟΔΡΟΜΙΑΣ:
Στην Εφορία αυτή υπάγεται κάθε διοργάνωση ή συμμετοχή σε αγώνες
στην Κύπρο, Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο διεθνή χώρο.

στ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(1) Τα επιλαχόντα μέλη είναι τέσσερα και εκλέγονται για να
αντικαταστήσουν μέλη του Δ.Σ. που ασθενούν για πολύ καιρό ή
παραιτήθηκαν.
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(2) Τα επιλαχόντα μέλη δεν μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. όμως μπορούν να ενημερώνονται περιοδικά από τον Πρόεδρο
ή τον Γραμματέα.
(3)

Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. καλείται το επιλαχόν
μέλος που πλειοψήφησε στις εκλογές.

(4) Σε περίπτωση άρνησης του καλείται το άλλο μέλος. Επιλαχόν μέλος
που αρνήθηκε να αντικαταστήσει μέλος του Δ.Σ. που παραιτήθηκε,
χάνει αυτόματα την ιδιότητα του ως επιλαχόν μέλος.
(5) Ο έλεγχος των λογαριασμών του Ομίλου θα γίνεται από ανεξάρτητο
ελεγκτή ο οποίος δεν θα προέρχεται από τα μέλη.
27. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, αρμόδιο
σώμα για να αποφασίσει είναι η Γ.Σ..
β.

Νοείται ότι όπου αναφέρεται η γραπτή ειδοποίηση, αυτό εξυπακούεται ότι
μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

γ.

Η διάλυση ή συγχώνευση του Ομίλου αποφασίζεται σε ΕΚ.Γ.Σ. που καλείται
για αυτό το σκοπό, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από το
90% των Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και νοουμένου ότι η
θα ληφθεί τέτοια απόφαση με 75% των μελών που παρευρίσκονται. Σε
περίπτωση διάλυσης και μετά και εφόσον τακτοποιηθούν τυχόν χρέη και
υποχρεώσεις του Ομίλου, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ομίλου
μεταβιβάζονται σε ίδρυμα ή ιδρύματα με παρόμοιους σκοπούς ή όπου ήθελε
αποφασίσει η Γ.Σ., αλλά σε καμία περίπτωση τα περιουσιακά στοιχεία αυτά
δεν δύναται να διανεμηθούν μεταξύ των μελών του Ομίλου.

δ.

Περαιτέρω, ο Όμιλος διαλύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(1)

όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20):
Νοείται ότι, ο Όμιλος δεν τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση για το
λόγο αυτό, παρά μόνο μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη
μείωση του αριθμού των μελών και εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν
γνωστοποιηθεί στον Έφορο τα ονόματα νέων μελών προς
συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μελών:
Νοείται περαιτέρω ότι, η διοίκηση του Ομίλου υποχρεούται όπως, το
αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του
αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), γνωστοποιήσει το γεγονός
αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία
αυτό επισυνέβη

(2)

με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. του Ομίλου
ή των δύο πέμπτων των μελών ή του Εφόρου, εάν-
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-λόγω διαφόρων αιτιών, η ανάδειξη Δ.Σ. αποβαίνει αδύνατη ή εν γένει
καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του Ομίλου σύμφωνα
με τις πρόνοιες του καταστατικού ή λόγω παράβασης των
υποχρεώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10. ή/και
-εκπληρώθηκε ο σκοπός του Ομίλου ή ο σκοπός που επιδιώκει είναι
κερδοσκοπικός ή είναι πλέον διαφορετικός από αυτόν που καθορίζεται
στο Καταστατικό. ή/και
-ο σκοπός ή η λειτουργία του Ομίλου έχουν αποβεί παράνομα, όπως
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4∙
(3)

ε.

με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου, εάν
λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη,
περιλαμβανομένης της μη σύγκλησης ή της μη πραγματοποίησης των
απαιτούμενων από το καταστατικό συνελεύσεων των μελών ή/και της
μη υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών, συνάγεται
εγκατάλειψη του σκοπού του Ομίλου, υπό τον όρο ότι δίδεται
προηγουμένως από τον Έφορο γραπτή προειδοποίηση προς το ασκούν
τη διοίκηση του Ομίλου όργανο, στην οποία καταγράφονται οι λόγοι
που ενεργοποιούν τις παρούσες διατάξεις, καθώς και προθεσμία τριών
(3) μηνών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Ομίλου.

Κάθε ανάμιξη του Ομίλου στην πολιτική ή έργα διαφορετικά από τους
σκοπούς του απαγορεύεται.

στ. Ιδρυτικά μέλη του Ομίλου θεωρούνται όσοι υπόγραψαν το Καταστατικό και
το Πρακτικό Ίδρυσης του στις 18 του Μάρτη, 1984. Τα ονόματα των
ιδρυτικών μελών γράφονται σε ξεχωριστό πίνακα αναρτημένο στα γραφεία
του Ομίλου.
η. Το Δ.Σ. δύναται να προτείνει Εσωτερικούς Κανονισμούς για οποιοδήποτε
θέμα δεν καθορίζεται απο το Καταστατικό του Ομίλου και οι οποίοι θα
εγκρίνονται απο την Γ.Σ..
θ.

Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή κυβείας οποιασδήποτε μορφής ή η διεξαγωγή
παράνομων δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

ι.

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται
ούτε κληρονομείται.

28. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΡΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΒΙΒΛΙΑ
α. Μητρώο Μελών.
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
γ.

Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ.

Εσόδων – Εξόδων.

ε.

Περιουσιακών στοιχείων.
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στ. Πρωτοκόλλου εισερχόμενων – εξερχόμενων εγγράφων.
29. Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύνεται από τη Γ.Σ., αφού ληφθούν
υπόψη οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων και, προκειμένου περί αθλητικών
θεμάτων, η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
30. Το παρόν καταστατικό, εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα από την Κ.Γ.Σ. και οι
αλλαγές στο Καταστατικό θα φέρουν ισχύ απο την ημερομηνία έγκρισης τους
απο τον Έφορο Σωματείων Λάρνακας.

Το Καταστατικό αυτό ψηφίστηκε από την Κ.Γ.Σ. του Ομίλου την …..
.............................
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