
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 

 

 

1. ΔΠΧΝΤΜΙΑ – ΔΜΒΛΗΜΑ 

Τν Σσκαηείν ζηα επφκελα άξζξα ν “Όκηινο”, θέξεη ην φλνκα ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ θαη έρεη έκβιεκα ηε γνξγφλα ή ηελ ηξίαηλα ή ην δειθίλη. 

 

2. ΔΓΡΑ 

Η έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζηελ Ακκφρσζην.  Μέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ακκφρψζηνπ ε έδξα ηνπ 

Οκίινπ ζα βξίζθεηαη ζηε Λεκεζφ. 

 

3. ΚΟΠΟΙ 

 Οη ζθνπνί ηνπ Οκίινπ είλαη: 

(α) Η δεκηνπξγία θαη ε θαιιηέξγεηα ελδηαθέξνληνο θαη αγάπεο πξνο ηε ζάιαζζα 

(β) Η αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ζαιάζζησλ αζιεκάησλ 

(γ) Η αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ πξναγσγή ησλ ζαιάζζησλ αζιεκάησλ 

(δ) Η αλαςπρή ησλ Μειψλ ηνπ Οκίινπ 

(ε) Η πξνζθνξά ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά 

 

4. ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΚΟΠΧΝ 

 Οη ζθνπνί ηνπ Οκίινπ επηηπγράλνληαη: 

(α) Με ηελ απφθηεζε ιέκβσλ θαη άιισλ ζαιάζζησλ ζθαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ή ςπραγσγηθψλ θαη 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηα Μέιε 

(β) Με ηε δηνξγάλσζε καζεκάησλ θσπειαζίαο, θνιχκβεζεο, πδαηνζθαίξηζεο, ηζηηνπινΐαο, 

θαλφ/θαγηάθ, ηξηάζινπ θαη άιισλ παξφκνησλ αζιεκάησλ 

(γ) Με ηελ νξγάλσζε ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ λαπηαζιεηηθψλ αγψλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

παξφκνηνπο αγψλεο ζηελ Κχπξν ή θαη ζην εμσηεξηθφ 

(δ) Με ηελ νξγάλσζε καζεκάησλ θαη ηε δηεμαγσγή ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εμεηάζεσλ πξνο 

απφθηεζε άδεηαο ρεηξηζηή ηαρχπιννπ ζθάθνπο 

(ε) Με ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ θαη εηδηθψλ πξαθηηθψλ καζεκάησλ 

(ζη) Με ηελ νξγάλσζε καζεκάησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη δηάζσζεο ινπνκέλσλ 

(δ) Με ηελ θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

παξαιία θαη ηνλ εμσξατζκφ ηεο 

(ε) Με ηελ νξγάλσζε εθδξνκψλ 

(ζ) Με ηελ νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε παξφκνηεο 

εθδειψζεηο 

(η) Με νπνηαδήπνηε άιια κέζα πνπ ζα θξηζνχλ θαηάιιεια 

 

5. ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

 Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ είλαη ηαθηηθά, αληεπηζηέιινληα, παξεπίδεκα, επίηηκα, αζιεηηθά, εηδηθά, 

πξεζβχηεξα, εηαηξηθά.  Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ εγγξαθήο 

Μέινπο απνθαζίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξίλεη ηε ζρεηηθή αίηεζε 

δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. 



Αηηψλ ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε έρεη απνξξίθζεθε κπνξεί λα ππνβάιεη λέα αίηεζε κεηά ηελ παξέιεπζε 

έμη (6) κελψλ απφ ηελ απφξξηςή ηεο. 

 

6. ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Ταθηηθφ Μέινο ηνπ Οκίινπ είλαη ην θάζε Ιδξπηηθφ Μέινο ηνπ Οκίινπ πνπ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο θαη απηφ πνπ εγγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

 

7. ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΛΟΤ 

Ταθηηθφ Μέινο κπνξεί λα εγγξαθεί πξφζσπν ην νπνίν: 

(α) Είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη έρεη θαηαγσγή απφ ηελ Επαξρία Ακκνρψζηνπ, 

δειαδή λα έρεη γελλεζεί ν ίδηνο ή ν έλαο απφ ηνπο αληφληεο ηνπ ζηελ Επαξρία Ακκνρψζηνπ.     

(β) Έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18
o
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

(γ) Υπνβάιιεη γξαπηή αίηεζε ππνζηεξηδφκελε απφ δχν (2) ηνπιάρηζην ηαθηηθά κέιε πνπ δελ 

έρνπλ εθθξεκνχζα ηακεηαθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ Όκηιν θαη πνπ έρνπλ εγγξαθεί σο ηαθηηθά 

κέιε δχν (2) ηνπιάρηζην ρξφληα πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο, καδί κε είθνζη (€20), πνζφ 

πνπ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε απφξξηςεο, σο ηέινο εγγξαθήο.  

(δ) Η αίηεζή ηνπ ππεξςεθίδεηαη απφ έμη (6) ηνπιάρηζην Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.   

Τεξνπκέλσλ ησλ πεξί ηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη ην ηέινο εγγξαθήο αλαθεξνκέλσλ: 

- Γηα εηδηθνχο ιφγνπο πνπ θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ Μειψλ ηνπ, Ταθηηθφ Μέινο κπνξεί λα εγγξαθεί θαη άηνκν πνπ δελ 

έρεη θαηαγσγή απφ ηελ Επαξρία Ακκνρψζηνπ, κε ηελ επηθχιαμε φηη ν αξηζκφο ησλ Ταθηηθψλ 

Μειψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ αλαθεξφκελε θαηαγσγή δελ ζα μεπεξλά ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ.   

- Τεξνπκέλεο ηεο αλαθεξφκελεο αλαινγίαο Ταθηηθψλ Μειψλ πνπ δελ έρνπλ θαηαγσγή απφ ηελ 

Επαξρία Ακκνρψζηνπ θαη ζηε βάζε εηδηθψλ ιφγσλ πνπ θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε νκφθσλε απφθαζή ηνπ, Ταθηηθφ Μέινο κπνξεί λα εγγξαθεί θαη κε 

πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, κε ηελ επηθχιαμε φηη ν αξηζκφο ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ πνπ 

δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δελ ζα είλαη πέξαλ ησλ εθαηφ (100).  

 

8. ΑΝΣΔΠΙΣΔΛΛΟΝΣΑ ΜΔΛΗ 

Αληεπηζηέιινληα  Μέιε είλαη ηα Μέιε πνπ θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ κφληκα καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ 

Οκίινπ θαη εγγξάθνληαη σο Αληεπηζηέιινληα κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη έγθξηζε απφ ην Δηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην.  Ταθηηθά Μέιε εγγξάθνληαη σο Αληεπηζηέιινληα αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξναλαθέξνληαη.  Τα Μέιε απηά κεηαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ κεηά απφ 

αίηεζή ηνπο θαη έγθξηζε απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ακέζσο κεηά ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπο 

ζηελ έδξα ηνπ Οκίινπ.  Τα Αληεπηζηέιινληα Μέιε πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ 

Ταθηηθψλ Μειψλ θαηαβάινπλ κε ηελ αίηεζε δηθαίσκα εγγξαθήο είθνζη επξψ (€20), πνπ 

επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθινγήο νχηε 

δηθαίσκα επί ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ.  Μέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ακκνρψζηνπ νη ιέμεηο 

“έδξα ηνπ Οκίινπ” ζην άξζξν απηφ αληηθαζίζηαληαη κε ηε ιέμε “Κχπξνο”. Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ 

Αληηπεζηνιιφλησλ Μειψλ ζα είλαη ην κηζφ ηεο θαλνληθήο γηα ηα Ταθηηθά Μέιε. 

 

9. ΠΑΡΔΠΙΓΗΜΑ ΜΔΛΗ 

Παξεπίδεκα Μέιε είλαη πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη πξνζσξηλά ζηε έδξα ηνπ Οκίινπ θαη πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν.  Με ηελ αίηεζε θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα εγγξαθήο είθνζη επξψ (€20) πνπ επηζηξέθεηαη ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. Τα Παξεπίδεκα Μέιε θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηελ θάζε πεξίπησζε.  Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ρνξεγεί ζηα 

Παξεπίδεκα Μέιε άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππνζηαηηθψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη 



δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Οκίινπ.  Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα δηαγξάςεη 

Παξεπίδεκν Μέινο ρσξίο λα δψζεη νπνηαλδήπνηε εμήγεζε ζρεηηθά. 

 

10. ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ 

Επίηηκα Μέιε αλαθεξχζζνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πξφζσπα πνπ ιφγσ ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ή ηεο μερσξηζηήο ζέζεο ηνπο ζηελ θνηλσλία πξνζέθεξαλ ή κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ αμηφινγε ππεξεζία εζηθή ή πιηθή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή πξναγσγή ησλ ζθνπψλ 

ηνπ Οκίινπ.  Τα Επίηηκα Μέιε έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ εθηφο απφ ηα 

δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη εθινγήο θαη εθηφο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπλδξνκψλ.  Η αλαθήξπμε 

πξνζψπνπ σο Επίηηκνπ Μέινπο ιακβάλεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  Τν 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην αλαγγέιιεη ζηα Μέιε απηά ηελ εθινγή ηνπο θαη ηνπο απνζηέιιεη θαηάιιειν 

έγγξαθν καδί κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ην ζήκα ηνπ Οκίινπ. 

 

11. ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

Αζιεηηθά Μέιε είλαη φινη νη ελ ελεξγεία αζιεηέο ηνπ Οκίινπ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

κεηξψν αζιεηψλ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ ή ζε νηθείεο Οκνζπνλδίεο.  Τα Αζιεηηθά 

κέιε δελ έρνπλ δηθαηψκαηα εθιέγεηλ, εθιέγεζζαη θαη ζπκκεηνρήο ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο, νχηε 

ππνρξέσζε πιεξσκήο ζπλδξνκήο. 

 

12. ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

Εηδηθφ Μέινο κπνξεί λα εγγξαθεί  

(α) Έλαο απφ ηνπο γνλείο θάζε Αζιεηηθνχ Μέινπο. 

(β) Άηνκν πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

Με ηελ αίηεζε εγγξαθήο θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα εγγξαθήο είθνζη επξψ (€20) πνπ επηζηξέθεηαη ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο.  Τν χςνο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ Εηδηθνχ Μέινπο αλέξρεηαη 

ζην έλα δεχηεξν (1/2) ηεο ζπλδξνκήο Ταθηηθνχ Μέινπο.  Τα Εηδηθά Μέιε δελ έρνπλ δηθαηψκαηα 

εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη αιιά κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο σο παξαηεξεηέο.  

Έρνπλ ηα δηθαηψκαηα Ταθηηθνχ Μέινπο ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη 

ησλ εθπηψζεσλ πνπ παξέρνληαη.  Εηδηθφ Μέινο κπνξεί λα αηηεζεί ηελ εγγξαθή ηνπ σο Ταθηηθνχ 

Μέινπο κεηά ηελ πάξνδν δχν (2) εηψλ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ γηα ηελ εγγξαθή Ταθηηθνχ Μέινπο 

δηαηάμεσλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή δηθαηψκαηνο εγγξαθήο . 

 

13. ΠΡΔΒΤΣΔΡΑ ΜΔΛΗ: 

Πξεζβχηεξα Μέιε κπνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, λα εγγξαθνχλ Ταθηηθά Μέιε ηα νπνία έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ήζαλ ηαθηηθά κέιε ηνπ Οκίινπ πέξαλ ησλ ηξηάληα 

πέληε (35) εηψλ, Τα Πξεζβχηεξα Μέιε έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ κε ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζπλδξνκήο κεησκέλε ζην έλα δεχηεξν (1/2/) εθείλεο ηνπ Ταθηηθνχ Μέινπο. 

 

14. ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΜΔΛΗ: 

Εηαηξηθά Μέιε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο εηαηξείεο ή άιια λνκηθά πξφζσπα ή 

νξγαληζκνί.  Με ηελ αίηεζε θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα εγγξαθήο εθαηφ επξψ (€100) πνπ επηζηξέθεηαη 

ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο.  Τν Εηαηξηθφ Μέινο δελ έρεη δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη 

εθιέγεζζαη κπνξεί φκσο λα παξεπξίζθεηαη ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο κέζσ αληηπξνζψπνπ σο 

παξαηεξεηήο. Η ζπλδξνκήο ηνπ Εηαηξηθνχ Μέινπο αλέξρεηαη ζην ηξηπιάζην ηεο ζπλδξνκήο ηνπ 

Ταθηηθνχ Μέινπο.  Τν Εηαηξηθφ Μέινο έρεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Ταθηηθνχ Μέινπο ζε φηη αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ εθπηψζεσλ πνπ παξέρνληαη, πνπ κεηαβηβάδνληαη ζε 

φρη πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5) άηνκα, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην Εηαηξηθφ Μέινο θαη εγθξίλνληαη 

απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Οη κεηαβηβάζεηο ησλ δηθαησκάησλ απφ ην Εηαηξηθφ Μέινο θαη νη 

εγθξίζεηο απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη ειεχζεξα αλαθιεηέο.   

 



15. ΜΗΣΡΧΑ ΜΔΛΧΝ 

Γηα ηελ θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Μειψλ, ηεξείηαη μερσξηζηφ Μεηξψν 

 

16. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ 

Τεξνπκέλσλ ησλ εηδηθψλ αλαθνξψλ γηα ηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο Μειψλ, θάζε Μέινο έρεη 

δηθαηψκαηα: 

(α) Να εηζέξρεηαη ζην νίθεκα ηνπ Οκίινπ.  Δηθαίσκα εηζφδνπ ζην νίθεκα ηνπ Οκίινπ έρνπλ θαη 

ε/ν ζχδπγνο θαη νη αλήιηθνη θαηηφληεο ηνπ Μέινπο 

(β) Να ζπκκεηέρεη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηνπζία ηνπ Οκίινπ 

ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

 

17. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΔΛΧΝ 

(α) Κάζε Μέινο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο εηήζηαο Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ.  Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο πέξαλ ησλ δχν (2) ρξφλσλ ζπλεπάγεηαη δηαγξαθή 

ηνπ Μέινπο απφ ην Μεηξψν ησλ Μειψλ κεηά απφ πξνεγνχκελε γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξνο ην Μέινο απηφ ζηελ ηειεπηαία γλσζηή δηεχζπλζε ηνπ θαη ηελ 

παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ρσξίο λα έρνπλ θαηαβιεζεί 

νη νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο.  Τν δηαγξαθφκελν Μέινο κπνξεί λα αηηεζεί ηελ επαλεγγξαθή ηνπ 

εθφζνλ θαηαβάιεη φιεο ηηο θαζπζηεξεκέλεο ζπλδξνκέο ηνπ θαη λέν δηθαίσκα εγγξαθήο. 

(β) Κάζε Μέινο έρεη ππνρξέσζε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε θνζκηφηεηα κέζα ζηνλ Όκηιν θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ. 

(γ) Τα Ταθηηθά Μέιε νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γεληθέο 

Σπλειεχζεηο θαη λα εθθέξνπλ ηηο γλψκεο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. 

(δ) Τα Μέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηηο απνθάζεηο 

ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

(ε) Σε πεξίπησζε πνπ Μέινο πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ πεξηνπζία ηνπ Οκίινπ νθείιεη λα ηελ 

απνθαηαζηήζεη. 

(ζη) Μέινο ηνπ νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά εληφο θαη εθηφο ηνπ Οκίινπ ή γεληθά ε δηαγσγή ηνπ 

θξίλεηαη φηη πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ Οκίινπ δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν ησλ 

Μειψλ κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 8/11 ηεο 

νινκέιεηάο ηνπ.  Τν Μέινο απηφ δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έθεζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ 

Μειψλ.  Η απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ιακβάλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη απιή 

πιεηνςεθία.  Η έθεζε δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. 

(δ) Οη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ Μειψλ θαηαβάιινληαη θαηά ην πξψην εμάκελν θάζε έηνπο. 

(ε) Μέιε πνπ επηιέγνπλ λα ηαθηνπνηνχλ ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ηνπο θαηά ηνπο πξψηνπο δχν (2) 

κήλεο ηνπ έηνπο ζα ηπγράλνπλ έθπησζεο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 

 

18. ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

 Τα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Οκίινπ είλαη: 

 Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μειψλ 

 Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

 Άιια φξγαλα ηελ εγθαζίδξπζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ νπνίσλ απνθαζίδεη ην Δηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην κε θξηηήξην ηελ θαιχηεξε επηδίσμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ 

 

 



19. ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 Η Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Οκίινπ 

 Τακτική Γενική Συνέλευση 

 Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαηά ην πξψην ηεηξάκελν θάζε έηνπο. 

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη φηαλ απνθαζίζεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ην 1/5 ησλ Μειψλ κε δηθαίσκα εθιέγεηλ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ηακεηαθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο κε γξαπηή αίηεζή ηνπο πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην.  Όιεο νη δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο απαξηίαο θαη ηελ  αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Ταθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο.   

Καταστατική Γενική Συνέλευση 

 Καηαζηαηηθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη φηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

 Καηαζηαηηθνχ θαη ην απνθαζίζεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε πιεηνςεθία έμη ελάησλ (6/9) 

ηεο νινκέιεηάο ηνπ ή ην δεηήζεη ην έλα ηέηαξην (¼) ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ ηνπ Οκίινπ 

 

20. ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιεί ηηο ζπλειεχζεηο κε εηδνπνίεζε πνπ αλαξηάηαη ζηελ πηλαθίδα ηνπ 

Οκίινπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηχπν ηνπιάρηζην δεθαπέληε (15) κέξεο πξνεγνπκέλσο. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ απηνχ „ηχπνο‟ απνηεινχλ θαη νη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ησλ εκεξήζησλ ή 

πεξηνδηθψλ έληππσλ εθδφζεσλ.  

 

21. ΑΠΑΡΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Τεξνπκέλσλ  ησλ πξνλνηψλ γηα ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο Μειψλ, ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο κεηέρνπλ 

ηα Ταθηηθά Μέιε πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν.  

Απαξηία Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππάξρεη αλ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ησλ Ταθηηθψλ Μειψλ πνπ 

δηθαηνχληαη λα παξαβξεζνχλ είλαη παξφληα.  Αλ ζηελ νξηζζείζα ψξα δελ ζρεκαηηζζεί απαξηία ε 

Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Ταθηηθψλ θαη Εθηάθησλ Σπλειεχζεσλ γηα κηζή ψξα 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Καηαζηαηηθήο Σπλέιεπζεο γηα ηελ ίδηα ψξα θαη κέξα ηεο επφκελεο 

βδνκάδαο νπφηε φζα Μέιε παξαβξεζνχλ απνηεινχλ απαξηία 

 

22. ΔΡΓΑΙΔ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Σηηο εξγαζίεο ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ εθηφο αλ ε Γεληθή 

Σπλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.  Σε πεξίπησζε εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ε Σπλέιεπζε δηνξίδεη 

πξνεδξεχνληα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηξηκειή Εθνξεπηηθή Επηηξνπή.  Σε θάζε Σπλέιεπζε 

ζπδεηνχληαη κφλν ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  Μέινο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ζπδήηεζε 

θαη άιινπ ζέκαηνο αλ ππνβάιεη γξαπηή αίηεζε πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηξεηο (3) εξγάζηκεο 

κέξεο πξηλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε.  Τα πξαθηηθά ησλ Σπλειεχζεσλ θξαηνχληαη ζε μερσξηζηφ βηβιίν 

 

23. ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 Η Γεληθή Σπλέιεπζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα: 

(α) Αθνχεη, ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα ηε ινγνδνζία ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

(β) Εγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

πεξηφδνπ ησλ δψδεθα κελψλ απφ 1
εο

 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο πνπ ε Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε 

ζπλέξρεηαη. 

 (γ) Εθιέγεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη δηεηήο 

(δ) Δηνξίδεη ηνπο Ειεγθηέο νη νπνίνη δελ πξέπεη λα είλαη Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

 (ε) Καζνξίδεη ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο 



 (ζη) Εγθξίλεη ηε ζχλαςε δαλείνπ πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (€30.000) 

 (δ) Τξνπνπνηεί ην Καηαζηαηηθφ. 

 

24. ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΔΝΙΚΧΝ ΤΝΔΛΔΤΔΧΝ 

Οη απνθάζεηο ησλ Ταθηηθψλ θαη Έθηαθησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ Μειψλ κε δηθαίσκα εθιέγεηλ.  Οη απνθάζεηο ησλ Καηαζηαηηθψλ Σπλειεχζεσλ 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ Μειψλ κε δηθαίσκα εθιέγεηλ.  

Απφθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) 

ησλ Μειψλ κε δηθαίσκα εθιέγεηλ. 

 

25. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Τνλ Όκηιν δηνηθεί Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνηεινχκελν απφ έληεθα (11) Μέιε πνπ εθιέγνληαη θάζε 

δχν (2) ρξφληα ζηελ Εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

 

26. ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΔ 

Υπνςεθηφηεηεο γηα ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνβάιινληαη γξαπηψο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε.   

Γηα λα εθιεγεί πξφζσπν Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην 23
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα έρεη γξαθηεί σο Ταθηηθφ Μέινο ηνπ Οκίινπ έλα (1) ρξφλν πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο. 

Οη ππνςεθηφηεηεο γηα λα είλαη έγθπξεο πξέπεη λα αθνξνχλ Μέιε κε δηθαίσκα εθιέγεζζαη πνπ λα 

έρνπλ ηαθηνπνηεκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπο θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηξία (3) Μέιε κε δηθαίσκα 

εθιέγεηλ πνπ γξάθηεθαλ δψδεθα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο κε 

ηαθηνπνηεκέλεο ηηο ζπλδξνκέο ηνπο.   

Αλ νη ππνςήθηνη δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο έληεθα (11), ν Πξφεδξνο ηεο Σπλέιεπζεο αλαθεξχζζεη  ηνπο 

ππνςεθίνπο Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  Αλ νη ππνςήθηνη είλαη ιηγφηεξνη ησλ έληεθα (11) 

αλαθεξχζζνληαη Μέιε ηνπ λένπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε, ηεξνπκέλσλ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ λνκηκνπνίεζεο ππνςεθηφηεηαο θαη ππνζηήξημεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, εθιέγεη ηα 

ππφινηπα Μέιε κεηαμχ ππνςεθίσλ πνπ πξνηείλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηεο. 

Αλ νη ππνςήθηνη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ αξηζκνχ πνπ ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαιείηαη λα εθιέμεη  

δηεμάγνληαη εθινγέο κε κπζηηθή ςεθνθνξία.  Τν θάζε κέινο δηθαηνχηαη λα ςεθίζεη έλα (1) κέρξη θαη 

ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ Μειψλ πνπ ε Γεληθή ζπλέιεπζε θαιείηαη λα εθιέμεη.  

Σε πεξίπησζε  ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε.  

Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε εθινγή φισλ ησλ Μειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ  

πνπ ε Γεληθή ζπλέιεπζε θαιείηαη λα εθιέμεη, ε Γεληθή Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη θαη νξίδεηαη ζε επηά 

(7) κέξεο ηελ ίδηα ψξα γηα εθινγή ηνπ ππφινηπνπ αξηζκνχ. 

 

27. ΚΑΣΑΡΣΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Δ ΧΜΑ 

Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέζα ζε κηα βδνκάδα απφ ηελ εθινγή ηνπ θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα 

εθιέγνληαο κεηαμχ ησλ Μειψλ ηνπ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ 

Τακία, ηνλ Γεληθφ Έθνξν Αζιεκάησλ θαη ηνπο Εθφξνπο ησλ θπξηφηεξσλ Αζιεκάησλ. 

 

28. ΤΓΚΛΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη ζε ζπλεδξία απφ ηνλ Πξφεδξν κηα θνξά ηνπιάρηζην θάζε 

κήλα ή εθφζνλ δεηεζεί απφ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζην ησλ Μειψλ ηνπ.  Οπνηνδήπνηε Μέινο 

απνπζηάδεη απφ ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο ρσξίο λα θξηζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηθαηνινγεκέλν 



εθπίπηεη θαη ε ζέζε ηνπ ινγίδεηαη ρεξεχνπζα.  Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ 

παξαβξίζθεηαη ε πιεηνςεθία ησλ Μειψλ ηνπ. 

 

29. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη ην αλψηαην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Οκίινπ θαη δεζκεπκέλν κφλν 

απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο έρεη γεληθή αξκνδηφηεηα.  Ιδηαίηεξα: 

 (α) Δηνηθεί ηνλ Όκηιν θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

(β) Σπληάζζεη θαη ςεθίδεη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ηα αζιεηηθά ηκήκαηα 

θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. 

(γ) Καηαξηίδεη επηηξνπέο θαη ζπληάζζεη θαη ςεθίδεη θαλνληζκνχο γηα ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία 

ησλ επηηξνπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

(δ) Σπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε γηα έγθξηζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

δσδεθακήλνπ. 

(ε) Σπλάπηεη δάλεηα κέρξη πνζνχ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξψ (€30.000) θαη δηαρεηξίδεηαη ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ Οκίινπ. 

 

30. ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ εθπξνζσπεί ηνλ Όκηιν ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο θαη ζπγθαιεί θαη δηεπζχλεη 

ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  Σπλππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ Οκίινπ θαη ηηο εληνιέο πξνο ηνλ Τακία γηα ηηο πιεξσκέο ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ 

ηνπ Οκίινπ 

 

31. ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

Ο Αληηπξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ. 

 

32. ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη 

ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, κεξηκλά γηα ηε θχιαμε ησλ αξρείσλ, ζπληάζζεη ηελ αιιεινγξαθία, 

ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο ηνλ 

Όκηιν 

 

33. ΣΑΜΙΑ 

Ο Τακίαο ελεξγεί γηα ηηο εηζπξάμεηο, εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ.  Ελεξγεί ηηο πιεξσκέο εληαικάησλ βάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη είλαη 

πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα ηα ρξήκαηα ηνπ Οκίινπ ηα νπνία ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζην φλνκα 

ηνπ Οκίινπ ζε κηα απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηνπ Οκίινπ.  Σε πεξίπησζε απνπζίαο 

ή θσιχκαηνο ηνπ Τακία, αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά απφ κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

 

34. ΓΔΝΙΚΟ ΔΦΟΡΟ 

Ο Γεληθφο Έθνξνο Αζιεκάησλ επηηεξεί ηνπο Εθφξνπο Αζιεκάησλ θαη ελεξγεί καδί ηνπο γηα 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ.  Ελεκεξψλεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηα 

δεηήκαηα ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ θαζψο θαη ηπρψλ ζέκαηα πνπ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζα πξέπεη 

λα απνθαζίζεη. 

 

 

 



35. ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Τν Εθηειεζηηθφ Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, 

ηνλ Τακία, ηνλ Γεληθφ Έθνξν Αζιεκάησλ θαη νπνηνλδήπνηε άιιν κέινο νξηζηεί απφ ην Δηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην.  Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη εμνπζίεο ηνπ Εθηειεζηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ.  

 

36. ΥΗΡΔΤΟΤΔ ΘΔΔΙ 

Φεξεχνπζεο ζέζεηο κέρξη δχν (2) Μειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πιεξνχληαη απφ απηφ κέζα ζε 

δεθαπέληε (15) κέξεο.  Σε πεξίπησζε ρήξεπζεο πέξαλ ησλ δχν (2) ζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ζπγθαιείηαη Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) κέξεο γηα λα 

εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη φρη φκσο αλαδξνκηθά ηηο γηλφκελεο απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πιεξψζεηο 

θαη λα δηελεξγήζεη εθινγέο γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ.  Σε πεξίπησζε ρήξεπζεο πέξαλ ησλ 

ηεζζάξσλ (4) κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζεσξείηαη ππφ 

παξαίηεζε θαη ζπγθαιείηαη Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ζα είλαη ιηγφηεξε ησλ δέθα νθηψ 

(18) κελψλ νχηε πεξηζζφηεξε ησλ ηξηάληα (30) κελψλ.  Πιεξψζεηο πνπ έγηλαλ ή εγθξίζεθαλ απφ ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε δελ ππνινγίδνληαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρεξεπνπζψλ ζέζεσλ 

 

37. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΟΜΟΠΟΝΓΙΔ 

Ο Όκηινο κπνξεί λα είλαη Μέινο άιισλ Κππξηαθψλ ή Δηεζλψλ Ναπηηθψλ ή Αζιεηηθψλ Σσκαηείσλ, 

Οκνζπνλδηψλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ 

 

38. ΠΟΡΟΙ 

(α) Οη ζπλδξνκέο ησλ Μειψλ θαη ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο 

(β) Οη εηζπξάμεηο απφ αζιεηηθέο θαη άιιεο δηνξγαλψζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ή ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρεη ν Όκηινο 

(γ) Οη έθηαθηεο εηζθνξέο 

(δ) Οη δσξεέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα 

(ε) Τν πξντφλ απφ ηελ εθπνίεζε θηλεηήο ή αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο 

(ζη) Οη εηζθνξέο ή ρνξεγίεο ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ, θαη άιισλ Αζιεηηθψλ ή 

Κξαηηθψλ Φνξέσλ.  

(δ) Τα έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ. 

 

39. ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

Τνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Οκίινπ ειέγρνπλ Ειεγθηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

 

40. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΔΚΘΔΔΧΝ 

Οη εθζέζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηα Μέιε 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο εθηά (7) κέξεο πξηλ απφ ηελ εηήζηα Γεληθή 

Σπλέιεπζε.  

 

41. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ 

Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε ηνπ Οκίινπ ζηελ πνιηηηθή ή ζε νπνηαδήπνηε δεηήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ 

ζηνπο Σθνπνχο ηνπ.   

Απαγνξεχεηαη ην ραξηνπαίγλην. 

Τπρεξά παηγλίδηα ζην νίθεκα ηνπ Οκίινπ επηηξέπνληαη γηα εηδηθνχο ιφγνπο πνπ θξίλνληαη απφ ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεξνπκέλεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 



 

42. ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΜΔΛΟΤ 

Η απνρψξεζε Μέινπο είλαη ειεχζεξε θαη, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

απνρσξνχληνο πξνο ηνλ Όκηιν, αλ ππάξρνπλ, ζπληειείηαη κε θαηάζεζε γξαπηήο δήισζεο ζηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα 

 

43. ΓΙΑΛΤΗ ΟΜΙΛΟΤ 

Ο Όκηινο δηαιχεηαη φηαλ ηα Μέιε ηνπ ειαηησζνχλ θάησ απφ ηα είθνζη (20) ή κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 3/4 ησλ Μειψλ.  Τν ελεξγεηηθφ ππφινηπν ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οκίινπ πεξηέρεηαη ζην Γπκλαζηηθφ Σχιινγν Επαγφξαο 


