
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

 
 
 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
 
 
 
 

                                   ΑΘΗΝΑ  2009



   

 2

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
 

Του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης 
 
      Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης αναγνω-
ρίστηκε με την υπ' αριθμό 704/1983 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου της Αθήνας  (Τμήμα  Εκουσίας Δικαιοδοσίας). Το 
Καταστατικό του Συνδέσμου, που εγκρίθηκε με την πιο πάνω 
απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτο-
δικείου της Αθήνας, αφού τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την 
υπ' αριθμό 3065/1986 απόφαση του ιδίου πιο πάνω Δικαστη-
ρίου και με την υπ’ αριθμό 4605/2000 απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), 
τροποποιείται ως εξής: 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 
 
 

1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ", που έχει 
έδρα την Αθήνα. 

 
2. Ο Σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιεί, ως διακριτικό, τα 

αρχικά γράμματα της επωνυμίας του " Σ.Ε.Δ.Υ.". 
 
3. Για τις διεθνείς του σχέσεις, ο Σύνδεσμος μπορεί να 

χρησιμοποιεί, εκτός από την πλήρη ή συντομευμένη διατύπωση 
της επωνυμίας του στην Ελληνική γλώσσα και την επωνυμία του 
με τις  λέξεις της αγγλικής γλώσσας "ASSOCIATION OF 
HELLENIC WATER-POLO REFEREES ". 
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ΑΡΘΡΟ 2 
 

ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ 
 
       1.   Σκοπός του Συνδέσμου είναι: 

α) Η προαγωγή, εξύψωση και κατοχύρωση του λει-
τουργήματος του διαιτητή και της διαιτησίας στην υδατοσφαίριση. 

β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των 
διαιτητών, καθώς και η προστασία τους κατά την άσκηση του 
έργου τους.  
             γ) Η ανεξαρτησία και προστασία των διαιτητών από 
οιαδήποτε επιρροή ξένη προς τα καθήκοντά τους. 
             δ) Η προσπάθεια για πύκνωση του κλάδου των διαιτη-
τών με ικανά στελέχη. 
             ε) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλ-
φωσης και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του. 
           στ) Η διάδοση και η υπηρέτηση της ιδέας του Αθλητι-
σμού και του Ολυμπισμού γενικότερα και η προσπάθεια για 
ανάπτυξη του αθλήματος της υδατοσφαίρισης. 
 
    2.    Η επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου επιδιώκεται με: 
             α) Το συντονισμό των δραστηριοτήτων και οργάνων του 
Συνδέσμου, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 
             β) Τη συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 
της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ε.Δ./Κ.Ο.Ε) σε θέ-
ματα που αφορούν τη διαιτησία, τους διαιτητές και τους αγώνες 
υδατοσφαίρισης, με όλους τους λοιπούς αρμόδιους αθλητικούς 
φορείς και με τις ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού και του εξω-
τερικού. 
             γ) Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών. 
             δ) Την πραγματοποίηση παραστάσεων και διαβημάτων 
στις αρμόδιες αθλητικές αρχές και δημόσιες υπηρεσίες. 
             ε) Την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς την 
Κ.Ο.Ε., τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και άλλους αθλητικούς 
φορείς για θέματα της διαιτησίας και για την καλύτερη διεξαγωγή 
και αναβάθμιση των αγώνων υδατοσφαίρισης.  
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            στ) Τη διοργάνωση σχολών διαιτησίας υδατοσφαίρισης. 
             ζ) Τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και εκδηλώσε-
ων που αφορούν τη διαιτησία, την έκδοση εντύπων, τη δημιουργία 
βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, τη διεξαγωγή εκδρομών, αθλητι-
κού κυρίως αλλά και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και την ανάπτυξη 
κάθε είδους αθλητικής, μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγι-
κής δραστηριότητας. 
 
     3.  Ο Σύνδεσμος έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. 
Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς, χωρίς 
να τροποποιηθεί το παρόν. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η ανάμειξη 
του Συνδέσμου με οποιοδήποτε τρόπο στην πολιτική. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΓΟ 

 
  1.  Ο Σύνδεσμος έχει διοικητική, οικονομική και διαχειρι-

στική αυτοτέλεια (παρ. 4 του άρθρου 43Α του Ν. 2725/1999) 
και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρό-
ντος, της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας που ισχύει 
κάθε φορά για τα σωματεία. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρ-
τητα από το βαθμό του, στην αυτοτέλειά του χωρίς διάταξη 
Νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή και υποχρεωτικά απορρίπτεται από 
το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

   
  2. Ο Σύνδεσμος έχει λάβει την προβλεπόμενη στην παρά-

γραφο 2 του άρθρου 43 του Ν. 2725/1999 ειδική αθλητική  ανα-
γνώριση με την υπ’ αριθμό 6896/9-5-2001 και με εντολή του 
αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού. Ο Σύνδεσμος, δεδομένου ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του πιο πάνω 
νόμου, λογίζεται ως Ομοσπονδία Διαιτητών Υδατοσφαίρισης, για 
την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου Ζ’ του 
ιδίου ως άνω νόμου, που αφορούν στη διαιτησία αθλημάτων. 
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3.  Ο Σύνδεσμος μπορεί να γίνεται μέλος υπερκείμενων Ε-

νώσεων, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 
 
4.  Ο Σύνδεσμος, λογιζόμενος ως Ομοσπονδία Διαιτητών 

Υδατοσφαίρισης, κατά τα ως άνω στην παράγραφο 2 του άρθρου 
αυτού, έχει ως έργο κυρίως : 
         α) Τη λειτουργία Σχολών Διαιτησίας και τον ορισμό Καθη-
γητών Διαιτησίας στις Σχολές αυτές. 

             β) Την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για 
τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών και των μη εν ενεργεία 
διαιτητών στην Κ.Ο.Ε. 

  γ)  Την ονομασία Καθηγητών Διαιτησίας. 
             δ) Τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών 

εθνικών κατηγοριών. 
       Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 

2725/1999, ο Σύνδεσμος διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του 
στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό σχετικά με τον Κανο-
νισμό Διαιτησίας που προβλέπει ο πιο πάνω Νόμος, τον οποίο 
καταρτίζει η Κ.Ο.Ε και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό 
Υπουργός. 

    
ΑΡΘΡΟ 4 

 
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΥΨΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
- ΔΙΑΓΡΑΦΗ –EΠANEΓΓPAΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
 

  1.  Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν πρόσωπα, ανε-
ξάρτητα από το φύλο, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 
(18ο) έτος της ηλικίας τους και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό. 

      Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών σε τακτικά, δό-
κιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες κατηγορίες. 

      Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με πρόταση των δύο 
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τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να απονέμεται ο τίτ-
λος του επίτιμου μέλους σε μέλη ή μη μέλη του Συνδέσμου, τα 
οποία έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες για την προαγωγή 
του αθλητισμού ή του Συνδέσμου ή ο τίτλος του επίτιμου Προέ-
δρου σε μέλη του Συνδέσμου που έχουν προσφέρει εξαίρετες 
υπηρεσίες στο Σύνδεσμο. 

      Ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου είναι απεριόρι-
στος. 

      Σε κάθε μέλος του Σ.Ε.Δ.Υ χορηγείται δελτίο ταυ-
τότητας που φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού 
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  
     2.  Για την εγγραφή μέλους στο Σύνδεσμο απαιτείται υπο-
βολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο : 

       α)   Αίτησης του ενδιαφερομένου. 
       β)  Ακριβούς αντιγράφου διπλώματος, που χορηγείται, 

ύστερα από την αποφοίτηση από Σχολή Διαιτησίας Υδατοσφαίρι-
σης. Θεωρούνται και είναι Διαιτητές υδατοσφαίρισης, εγγραφόμε-
νοι στο Σύνδεσμο, όσοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στους 
αγώνες ως Διαιτητές, Κριτές τερμάτων, Γραμματείς, Χρονομέ-
τρες και Παρατηρητές Διαιτησίας και εφόσον κατέχουν το παρα-
πάνω δίπλωμα. 

       γ) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ότι δεν υ-
φίσταται στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα ή περιορισμός από 
όσα  προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στο Ν. 2725/ 
/1999. 

      Επίσης απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος εγγρα-
φής στο Σύνδεσμο ολόκληρου του ποσού της ετήσιας συνδρομής 
και των τυχόν εκτάκτων εισφορών που έχουν αποφασιστεί από 
την τελευταία Γενική Συνέλευση. 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκδώ-
σει απόφαση μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρεί-
ται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει 
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εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου την εξηκοστή ημέρα μετά την 
υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστω-
τική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, να μην 
εγκρίνει την αίτηση εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους. 

         Τα μέλη, ύστερα από πάροδο ενός έτους από την εγ-
γραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν 
και να εκλέγονται στα όργανα του Συνδέσμου. 

 
3.    Η ετήσια συνδρομή των μελών προς το Σύνδεσμο καθο-

ρίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που  προκατα-
βάλλεται κατά τους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους. Το ποσό για 
την εγγραφή των μελών καθορίζεται επίσης με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

      Τα μέλη καταβάλλουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
από το ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνουν, από τη  συμμετο-
χή τους στους αγώνες, καθώς επίσης και τις έκτακτες εισφορές 
που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

       Η αύξηση και η μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρο-
μής και της εγγραφής που καθορίζονται με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, υπόκεινται στον περιορισμό ότι η τυχόν αύξη-
ση ή η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το δέκα τοις 
εκατό (10%) της καταβαλλόμενης συνδρομής και του καταβαλλό-
μενου ποσού της εγγραφής. Για την πέραν του ποσοστού αυτού 
αυξομείωση, αρμόδια να αποφασίζει είναι μόνο η Γενική Συνέλευ-
ση, που αποφασίζει επίσης και για την αυξομείωση του πιο πάνω 
ποσού στο (10%) που καταβάλλουν τα μέλη από το ποσό της 
αποζημίωσής τους. 

 
4.   Όταν ένα μέλος του Συνδέσμου καθυστερεί την καταβο-

λή της συνδρομής πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
που είναι απαιτητή η συνδρομή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
υποχρεωμένο να του αποστείλει συστημένη επιστολή, δίνοντας σε 
αυτό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για 
την τακτοποίηση της υποχρέωσής του. Αν, μετά την παρέλευση 
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της πιο πάνω χρονικής προθεσμίας, το μέλος δεν τακτοποιήσει 
την υποχρέωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει το μέλος 
αυτό, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

       Μέλη που έχουν διαγραφεί μέσα στην τελευταία πενταε-
τία, κατ' εφαρμογή του πιο πάνω λόγου, μπορούν να επανεγγρα-
φούν, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν το σύνολο των 
οφειλομένων συνδρομών και των τυχόν εκτάκτων εισφορών. Στη 
περίπτωση αυτή επανακτούν τον αριθμό μητρώου και τα δικαιώ-
ματα τα οποία είχαν πριν από τη διαγραφή τους. 

 
5.  Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν τα δικαιώματα που τους 

παρέχει το παρόν καταστατικό και οι διατάξεις της αθλητικής και 
σωματειακής νομοθεσίας και έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν 
στον Σύνδεσμο τα αναφερόμενο στην παρ. 3 του παρόντος άρ-
θρου ποσά, να μετέχουν στις Γενικές  Συνελεύσεις και να συμ-
μορφώνονται με τα οριζόμενα στο παρόν, στους τυχόν Εσωτερι-
κούς Κανονισμούς του Συνδέσμου, με τις αποφάσεις των οργά-
νων αυτού και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του και να συμ-
βάλλουν ενεργά με κάθε δυνατό τρόπο τον Σύνδεσμο στην επί-
τευξη των σκοπών του, προσφέροντας πρόθυμα τις υπηρεσίες 
τους όταν τους ζητείται από τα όργανα του Συνδέσμου για την 
επίτευξη των σκοπών αυτού. Τα μέλη έχουν δικαίωμα επίσης να 
προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των 
σκοπών του Συνδέσμου, με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους 
προς τα όργανα του Συνδέσμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

            
         Εφόσον υπάρξουν οι οριζόμενες στο Ν. 2725/1999 

προϋποθέσεις για την ίδρυση Ομοσπονδίας Διαιτητών Υδατο-
σφαίρισης, στην οποία θα είναι μέλος ο Σύνδεσμος, οι αντιπρό-
σωποι του Συνδέσμου στην Ομοσπονδία και τα προτεινόμενα από 
αυτόν πρόσωπα ως υποψήφιοι στα όργανα Διοίκησης αυτής ορί-
ζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 
  1.  Δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του Συνδέσμου ή να α-

σκούν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιδιότητα του 
μελους, τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν τα προβλεπόμενα 
κωλύματα και οι προβλεπόμενοι περιορισμοί της στην παρ. 4 του 
άρθρου 44 του Ν. 2725/1999. 

 
      2.   Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται μέλη των οργάνων 
του Συνδέσμου ή αντιπρόσωποι αυτού όσα από τα μέλη του Συν-
δέσμου έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το Σύνδεσμο, την 
τυχόν Ομοσπονδία Διαιτητών Υδατοσφαίρισης, την Κ.Ο.Ε, ή με υ-
περκείμενη αθλητική αρχή. Επίσης απαγορεύεται μέλος του Συν-
δέσμου που έχει την πιο πάνω εργασιακή σχέση να εκλέγεται ως 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ) της Κ.Ο.Ε και 
κάθε άλλης Επιτροπής Διαιτησίας. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, με-
λος του Σ.Ε.Δ.Υ εκλεγεί ως μέλος σε μια από τις πιο πάνω Επι-
τροπές, θα πρέπει να μην αποδεχθεί την εκλογή του αυτή, δια-
φορετικά διαγράφεται από μέλος του Συνδέσμου. 
 
      3.  Εάν μέλος του Σ.Ε.Δ.Υ αποκτήσει ή επανακτήσει, με 
οποιοδήποτε τρόπο, ιδιότητα που δεν συνάδει με την ιδιότητα του 
μέλους του Σ.Ε.Δ.Υ (περιορισμοί της παρ. 4 του άρθρου 44 του 
Ν. 2725/1999, απαγορευτικές διατάξεις του Κανονισμού Διαιτη-
σίας της Κ.Ο.Ε και του Καταστατικού του Σ.Ε.Δ.Υ), είναι υπο-
χρεωμένο να το γνωστοποιήσει εγγράφως έγκαιρα στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Σ.Ε.Δ.Υ. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση για 
το μέλος αυτό αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους του Σ.Ε.Δ.Υ 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Δ.Υ, η οποία 
κοινοποιείται στην Κ.Ε.Δ/ΚΟΕ, για όσο χρόνο κατέχει την ιδιότη-
τα αυτή. 
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             Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται με 
νεότερη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Δ.Υ, 
να ζητήσει την άρση της διαθεσιμότητας, όταν εκλείψουν οι λόγοι 
που την προκάλεσαν, προκειμένου να επανακτήσει την ιδιότητα 
του μέλους του Σ.Ε.Δ.Υ. Η επανάκτηση της ιδιότητας του μέλους 
του Σ.Ε.Δ.Υ δε μπορεί να συμβεί πριν από την πάροδο ενός 
έτους από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης. 
             Εάν για δεύτερη φορά επανακτήσει την ιδιότητα ή εσκεμ-
μένα αποκρύψει την ιδιότητά του που είναι απαγορευτική με την 
ιδιότητα του μέλους του Σ.Ε.Δ.Υ, τότε παραπέμπεται, ύστερα 
από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Δ.Υ, στη 
Γενική Συνέλευση για οριστική διαγραφή.  
                       

ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΠΟΡΟΙ - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

  1.  Πόροι του Συνδέσμου είναι: 
 

      α) Τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές, τις συν-
δρομές ή τις έκτακτες εισφορές των μελών. Έκτακτες εισφορές  
επιβάλλονται στα μέλη μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης. 

      β)  Οι επιχορηγήσεις( κρατικές, δημοτικές, κλπ.). 
      γ)  Οι δωρεές ή οι χορηγίες ή τα κληροδοτήματα, καθώς 

και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία, όπως 
από αγώνες, χρήση χώρων, εκδηλώσεις κλπ. 

 
2.   Επιτρέπεται στο Σύνδεσμο να δέχεται δωρεές από φυσι-

κά πρόσωπα και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφω-
να με τις κείμενες διατάξεις. 

       Επιτρέπεται στο Σύνδεσμο, εφόσον τηρούνται οι κανονι-
σμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), να συνάπτει 
συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις υπο-
χρεώσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η 
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παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των 
λοιπών διακριτικών στοιχείων του Συνδέσμου για εμπορική δια-
φήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. Δωρεές ή διαθήκες που 
υποχρεώνουν το Σύνδεσμο που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς 
του δε γίνονται δεκτές. 

 
  3. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου 

γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην ο-
ποία πρέπει να παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των τα-
μειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών και με πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων (3/4). 

 
 4.   Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας γίνεται, ύστερα από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη συνήθη απαρτία και 
πλειοψηφία που ορίζεται στο παρόν. 

 
  5. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατίθεν-

ται υπέρ των σκοπών του ή για άλλους κοινωφελείς σκοπούς, ύ-
στερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνό-
λου των μελών του. Δεν επιτρέπεται εκποίηση κινητών στοιχεί-
ων απλώς και μόνο για την κάλυψη οικονομικών ελλειμμάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
  1.  Η Διοίκηση του Συνδέσμου αποτελείται αποκλειστικά α-

πό τα μέλη αυτού. 
 
  2.  Ο Σύνδεσμος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμ-

βούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το 
Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Τα-
μία, τον Αναπληρωτή Ταμία  και τρεις (3) Συμβούλους. 
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  3.  Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη Γενική Συ-
νέλευση που το εξέλεξε, συνέρχεται το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο, υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψή-
φους και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περί-
πτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων μελών για ένα αξίωμα, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν πάλι υπάρξει ισοψηφία, ακολου-
θεί κλήρωση. 

      Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, καλείται το απερχόμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει μέσα σε δέκα (10) εργάσι-
μες ημέρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τις σφραγίδες, το αρ-
χείο, το Ταμείο, τις καταθέσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και γε-
νικά κάθε πράγμα και στοιχείο που ανήκει στο Σύνδεσμο. Η πα-
ράδοση αυτή γίνεται με τη σύνταξη πρωτόκολλου παράδοσης και 
παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία. 

      Στο ίδιο πρόσωπο-μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν μπορεί να ανατεθεί και άλλο αξίωμα του ιδίου Συμβουλίου. 

 
4.   Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον 

παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι απο-
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε: 
1) Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος ή ο Προε-
δρεύων με την ψήφο του να κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί 
(υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου). 2) Αν η ψηφοφορία είναι 
μυστική, επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές το πολύ και, εφόσον 
προκύψει πάλι ισοψηφία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου, η ψηφοφορία είτε μετατρέπεται σε φανερή είτε ακολουθεί 
κλήρωση είτε αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση  μέσα σε πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες. 

 
    5.  Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λό-
γω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί σε οκτώ (8) ή 
επτά (7) ή έξι (6) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το 
Διοικητικό Συμβούλιο είτε συνεχίζει την άσκηση Διοίκησης (αν 
κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για καλή λειτουργία αυτής) 
είτε αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 
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οποία θα συνέλθει εντός διμήνου από την απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, για τη διενέργεια συμπληρωματικών εκλογών 
για την κάλυψη των κενών θέσεων των τακτικών και των 
αναπληρωματικών μελών. Στις συμπληρωματικές εκλογές για την 
κάλυψη των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
αναπληρωματικών μελών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
υποψηφιότητας τα μέλη που παραιτήθηκαν ή κηρύχθηκαν 
έκπτωτα από αυτό. 

     Αν ο αριθμός των μελών για τους πιο πάνω λόγους μειω-
θεί σε πέντε (5), το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει αμέσως να 
αποφασίσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
θα συνέλθει εντός διμήνου από την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, για την εκλογή νέας Διοίκησης. Μέχρι όμως την 
εκλογή της νέας Διοίκησης, εξακολουθεί να ασκεί Διοίκηση το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος, αν ο αριθμός των μελών μειωθεί 
κάτω των πέντε (5), ύστερα από σχετική αίτηση, διορίζεται από 
το αρμόδιο Δικαστήριο προσωρινή Διοίκηση για τη διεξαγωγή 
αρχαιρεσιών εκλογής νέας Διοίκησης. 

 
6. Αν ο αριθμός των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής  

λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί σε δύο (2) ή ένα 
(1) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο οφείλει να αποφασίσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης, η οποία θα συνέλθει εντός διμήνου από την απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκλογή των υπόλοιπων τα-
κτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής. Στις συμπληρωματικές εκλογές για την κάλυψη των κενών 
θέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δεν έχουν δικαίωμα υπο-
βολής υποψηφιότητας τα μέλη που παραιτήθηκαν ή κηρύχθηκαν 
έκπτωτα από αυτό.  

 
  7.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση, τα μέλη και τη διαχείριση 
της περιουσίας του Συνδέσμου, εκτός των περιπτώσεων εκποίη-
σης και απόκτησης ακίνητης περιουσίας αυτού, για τις οποίες 
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του πα-
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ρόντος. 
 
  8.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απονέμει ηθικές α-

μοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και 
συμφέρον για το Σύνδεσμο. 

 
  9.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνε-

δριάζει τακτικά κάθε είκοσι (20) ημέρες, εκτάκτως δε όταν το 
συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί από πέντε (5) τουλάχιστον 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συ-
νεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το 
πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να καλεί στις συνεδριάσεις του τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ, 
τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν γνώμη, αλλά δε 
θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι ανοιχτές και μπορούν να τις παρακολουθήσουν 
όλα τα ενεργά μέλη του Σ.Ε.Δ.Υ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 
10. Τις κενές θέσεις τακτικών μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, που δημιουργήθηκαν από oπoιoνδήπoτε λόγο, καταλαμ-
βάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις 
αρχαιρεσίες. 

 
11. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, 
προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αν-
τάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, 
τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα 
στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση 
της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκ-
πτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. 
 

12.  Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν 
μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για 
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προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύνδεσμο, επιτρέπεται 
να καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. 

 
13.  Σύναψη δανείου μεταξύ του Συνδέσμου και των μελών 

του απαγορεύεται και η οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση, που 
τυχόν γίνει, είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται 
προσωρινές ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το Σύνδεσμο 
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση 
επειγουσών αναγκών. 

 
14.   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, 

που αρχίζει από την εκλογή του, η οποία γίνεται μέσα στο τελευ-
ταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων. 
Εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας δεν έχει εκλεγεί 
ακόμη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία του πα-
λαιού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να εκλεγεί το νέο, αλλά η 
παράταση αυτή της θητείας του δεν μπορεί να υπερβεί το χρονι-
κό διάστημα των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση που, για οποιοδή-
ποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εξαντλήσει τη θητεία 
του για την οποία εκλέχθηκε, το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο που 
θα εκλεγεί θα έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του 
προηγούμενου.  

 
Μεταβατική διάταξη.  
 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από 
τις αρχαιρεσίες του πρώτου τριμήνου του 2010 θα λήξει μέσα 
στο τελευταίο τετράμηνο της διεξαγωγής των Ολυμπιακών 
αγώνων του έτους 2012. Κάθε δε επόμενο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, μετά τη λήξη του προηγούμενου, θα έχει τετραετή 
θητεία και θα εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια σύμφωνα με το 
άρθρο 19, παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. 

 
15.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέ-

στερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, 
μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση υπαλλήλους και άλλο 
επιστημονικό, τεχνικό ή μη προσωπικό. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
       Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα εξής 

καθήκοντα: 
1.   Εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο σε όλες 

τις σχέσεις αυτού (δικαστικώς και εξωδίκως) και είναι υποχρεω-
μένος να γνωστοποιεί άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενέρ-
γειες που κάνει κάθε φορά. 

2. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, καθώς επίσης και τις έκτακτες που ζητούνται να γίνουν 
με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπεται στο παρόν. 

3.  Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου και διευθύνει αυτές, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβού-
λιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιμελείται για την ε-
κτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4.  Υπογράφει με τον Ταμία τα Γραμμάτια είσπραξης, τα εν-
τάλματα πληρωμών και τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. 

5.  Εκθέτει στη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Διοί-
κησης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
      Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

      Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
τα ακόλουθα καθήκοντα: 



   

 17

 
    1.  Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας του 
Συνδέσμου. 
   2.   Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Συνδέσμου. 
   3.   Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση του Μητρώου μελών του 
Συνδέσμου και του Αρχείου. 
    4.    Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συνδέσμου. 
    5.   Συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και κάθε έγγραφο που αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
    6.  Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της Γραμματείας του Συν-
δέσμου, καθώς και για το προσωπικό που απασχολείται στη 
Γραμματεία. 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
       Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα εξής κα-

θήκοντα : 
1.  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων του Ταμεί-

ου και της Περιουσίας του Συνδέσμου και των διπλότυπων απo-
δείξεων με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα του σωματείου. 

2.  Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των πληρωμών.  
3.  Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα Γραμμάτια είσπραξης, τα 

εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. Στα 
εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της δαπάνης. 

4.  Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα 
του Συνδέσμου τα χρήματα που εισπράττονται, με εξαίρεση ένα 
ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του. Το προηγούμενο 
ποσό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται. 

5.  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση καταστάσεων ταμειακής 
κίνησης, υποβάλλοντας αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 
τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει 
αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα. 
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6. Ενεργεί τις αναλήψεις των χρημάτων με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.  Καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον 
προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό 
για έγκριση. 

8.  Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και 
λοιπών εισφορών και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για 
τις καθυστερήσεις καταβολής αυτών από τα μέλη. 

9.  Αναλαμβάνει με τον Πρόεδρο, ύστερα από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις του 
Συνδέσμου στις Τράπεζες. 
   10.  Με την προσυπογραφή του Προέδρου, μπορεί να εξου-
σιοδοτείται ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο για την είσπραξη εσόδων του 
Συνδέσμου και πληρωμή υποχρεώσεων. Όταν ο Ταμίας απουσιά-
ζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
       Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το 

Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει 
τα καθήκοντά του. 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ 
 
       Ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία, όταν 

αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν στις 

συνεδριάσεις αυτού και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που τους 
αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 16 
 

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

    1.   0 Σύνδεσμος τηρεί τα πιο κάτω βιβλία: 
       α) Βιβλίο Μητρώου Μελών. Σε αυτό γράφονται με αύ-

ξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, 
η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία 
εγγραφής, διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους. 

       β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συ-
νέλευσης (Γ.Σ).  

       γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ). 

       Στα με στοιχεία β) και γ) βιβλία γράφονται οι συζητή-
σεις, οι προτάσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά συντάσσονται 
από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και το Γενικό Γραμ-
ματέα του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα και υπογράφονται, 
το μεν με στοιχεία β) από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γε-
νικής Συνέλευσης, το δε με στοιχεία γ) από όλα τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. 

     δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγ-
γράφων. 
          Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το Γενικό 
Γραμματέα. 
             ε) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά 
χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του 
σωματείου. 

    στ) Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κι-
νητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. 
         Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταμία. 
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2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την 
Νομαρχία ή από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα. Επίσης τηρούνται 
και όσα άλλα βιβλία προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες 
διατάξεις νόμων, που θεωρούνται από τους προβλεπόμενους απ' 
αυτούς φορείς. 

 
    3.  Κανένα έγγραφο του Σ.Ε.Δ.Υ, δεν θεωρείται έγκυρο εάν : 
         a) Δεν φέρει την επωνυμία του Σ.Ε.Δ.Υ. 
         β) Δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου. 
         γ) Δεν φέρει ημερομηνία. 
         δ) Δεν φέρει τη σφραγίδα του Σ.Ε.Δ.Υ. 
         ε) Δεν φέρει τις υπογραφές των προβλεπομένων στο πα-
ρόν Καταστατικό προσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 
κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου ή προσώπων.  

 
ΑΡΘΡΟ 17 

 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

 
      Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, ανάλο-

γα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια, είναι τα αρμόδια όρ-
γανα για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη του Συνδέ-
σμου ανάλογα με το παράπτωμα του μέλους. 

      Τα παραπτώματα για τα οποία επιβάλλονται ποινές στα 
μέλη είναι τα εξής: 

       α) Ανέντιμη διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά που εί-
ναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους. 

     β) Ηθελημένη από το μέλος παράβαση των διατάξεων 
του Καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού του Συνδέσμου. 

       γ) Συμπεριφορά του μέλους αντίθετη με τα συμφέροντα 
και τη φήμη του Συνδέσμου. 

     δ) Συμπεριφορά που συνιστά δυσφήμιση της διαιτησίας ή 
του Συνδέσμου. 

     ε) Αντίδραση του μέλους στους σκοπούς και τις επιδιώ-
ξεις του Συνδέσμου ή δημιουργία προσκομμάτων ή εναντίωσή του 
στις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του 
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Συνδέσμου. 
    στ) Διεύθυνση οποιουδήποτε επίσημου αγώνα υδατοσφαί-

ρισης χωρίς τον ορισμό του από τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργα-
να της Κ.Ο.Ε. 

       Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει 
έγγραφα το μέλος να απολογηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσι-
μες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση για την επιβολή ή μη ποινής. 
Στην κλήση πρέπει να αναφέρεται το παράπτωμα για το οποίο 
κατηγορείται το μέλος. Αν το μέλος, παρόλον ότι προσκλήθηκε, 
δεν προσέλθει αδικαιολόγητα για να απολογηθεί, το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να πάρει απόφαση ερήμην αυτού. Οι επιβαλλό-
μενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι αιτιολογημένες. 

      Οι ποινές που επιβάλλονται στα μέλη ορίζονται ανάλογα 
με το παράπτωμα και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε αυτό 
και είναι οι ακόλουθες: 

1.   Έγγραφη παρατήρηση. 
2.   Αυστηρή έγγραφη επίπληξη. 
3.  Πρόσκαιρος αποκλεισμός μέχρι 2 χρόνια από κάθε δρα-

στηριότητα του Συνδέσμου. 
4.   Διαγραφή από τα μητρώα του Συνδέσμου. 
      Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να επιβάλει τις 

υπ' αριθμόν 1), 2), και 3) ποινές, ενώ για την υπ' αριθ. 4) ποινή 
της διαγραφής αρμόδια να την επιβάλει είναι μόνο η Γενική 
Συνέλευση των μελών, με αιτιολογημένη απόφασή της.  

       Η πρόταση για διαγραφή και παραπομπή στη Γενική 
Συνέλευση του μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, αφού προηγηθεί κλήση σε απολογία αυτού σύμφωνα με 
τα παραπάνω. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται για πρό-
ταση διαγραφής, ύστερα από καταγγελία ή αναφορά κάποιου με-
λους του Συνδέσμου ή τρίτου προσώπου. Η Γενική Συνέλευση, 
που θα επιληφθεί του θέματος της διαγραφής, συγκαλείται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο σε σύντομο, κατά το δυνατό, χρονικό 
διάστημα. Στο υπό κατηγορία μέλος αποστέλλεται ιδιαίτερη πρό-
σκληση για την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση, στην οποία 
αναγράφεται το παράπτωμα για το οποίο κατηγορείται και η πρό-
ταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του. Η απόφαση 
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της Γενικής Συνέλευσης, καταδικαστική ή απαλλακτική για το υ-
πό διαγραφή μέλος, κοινοποιείται σε αυτό και έγγραφα σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα. 

      Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες 
επιβάλλονται οι ποινές της έγγραφης παρατήρησης, της αυστηρής 
έγγραφης επίπληξης και του πρόσκαιρου αποκλεισμού μέχρι 6 
μήνες είναι τελεσίδικες, ενώ η απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για την ποινή του πρόσκαιρου αποκλεισμού 6 μηνών έως 
2 χρόνων μπορεί να προσβληθεί με έφεση από το μέλος που τι-
μωρήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μελών. Η έφεση πρέπει να 
ασκηθεί από το μέλος που τιμωρήθηκε μέσα σε 8 εργάσιμες ημέ-
ρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου σε αυτό. Μέχρι να συζητηθεί η έφεση του προσφεύγοντος 
μέλους στη Γενική Συνέλευση, η εκτέλεση της απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναστέλλεται, μόνο αν το Διοικητικό 
Συμβούλιο που επέβαλε τη ποινή κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί 
αυτή. Η απόφαση για την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής 
εκδίδεται, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος στη Γενική 
Συνέλευση μέλους. Η έφεση κατατίθεται έγγραφα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου.  

       Οι ποινές ισχύουν από την κοινοποίησή τους στα μέλη 
στα οποία επιβλήθηκαν.  

 
ΑΡΘΡΟ 18 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 

 
1.  Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. 
      Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συν-

δέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από 
το νόμο ή το παρόν σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για κάθε θέμα 
που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για οποιοδήποτε 
άλλο ζήτημα αρμοδιότητας άλλου οργάνου που θα τεθεί στη κρίση 
της, ύστερα από σχετική απόφασή του και μετά την αναγραφή του 
ζητήματος στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συ-
νέλευσης. 
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       Η Γενική Συνέλευση ασκεί και την εποπτεία στα άλλα 
όργανα του Συνδέσμου και έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει 
τα μέλη των οργάνων αυτών, όταν αυτό υπαγορεύεται από σπου-
δαίο λόγο (π.χ. βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, ανικανό-
τητα για τακτική διαχείριση κλπ), με απαρτία τουλάχιστον του 
(1/2) των ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών και με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και υπό τις οριζόμενες στο 
παρόν προϋποθέσεις σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

  
    2.   Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. 

       Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, 
γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωστοποι-
είται εγγράφως στα μέλη, τα οποία προσκαλούνται με επιστολή 
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, 
προκειμένου για Τακτική και πριν από οχτώ (8) τουλάχιστον 
ημέρες, προκειμένου για Έκτακτη. Η πρόσκληση, που υπογράφε-
ται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, περιλαμβάνει τον 
τόπο, την ημερομηνία, την ημέρα και την ώρα έναρξης της συνε-
δρίασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης και την ημερομηνία τυχόν επαναληπτικών 
συνεδριάσεων. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση αναρτιέ-
ται επίσης στα Γραφεία του Συνδέσμου. 

 
    3.   Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 

       Οι Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου είναι Τακτικές 
και Έκτακτες. 

  
        Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά δύο (2) φορές το χρό-
νο. Η πρώτη το 1ο τρίμηνο κάθε χρόνου και η δεύτερη το 3ο τε-
τράμηνο αυτού. 

        
        Στη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση το σώμα με 

απόφασή του : 
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       α)  Εγκρίνει την έκθεση των πεπραγμένων του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

       β) Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό 
(εάν είναι απαραίτητο) του Συνδέσμου. Στη Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ) αυτή διαβάζεται και κατατίθεται η έκθεση της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής. 

       γ) Ανακηρύσσει τα Επίτιμα Μέλη, τους Επίτιμους Προέ-
δρους, τους Δωρητές και τους Ευεργέτες του Συνδέσμου. Τα 
Επίτιμα μέλη και οι Επίτιμοι Πρόεδροι απαλλάσσονται από την 
καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής, έχουν το δικαίωμα να παρί-
στανται στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφέρουν γνώμη, χωρίς 
όμως δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.  

       δ) Εγκρίνει την επιβολή έκτακτης οικονομικής εισφοράς. 
     ε) Εγκρίνει κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην Ημε-

ρήσια Διάταξη, στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η 
τροποποίηση του Καταστατικού.    

 
       Στη δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση το σώμα με 

απόφασή του : 
       α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της 

προσεχούς ετήσιας χρήσης από 1-1 έως 31-12. 
       β) Εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. 
       γ) Εκλέγει κάθε τέσσερα (4) χρόνια, ύστερα από αρχαι-

ρεσίες, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας 
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται : 

            γ1) Όταν λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβου-
λίου μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των 
Ολυμπιακών αγώνων. 

            γ2) Όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας του και γενικά όταν δεν μπορεί να 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του και το σκοπό του. 

            γ3) Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 5 του παρόντος.   
       δ) Εγκρίνει κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην Ημε-

ρήσια Διάταξη, στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η 
τροποποίηση του Καταστατικού. 
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       Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς αντιμετώπιση εκτά-

κτων θεμάτων που αναφύονται συγκαλείται είτε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου είτε με αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) 
των με δικαίωμα ψήφου και ταμειακά εντάξει μελών, στην οποία 
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης των μελών, το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται 
οπωσδήποτε και τα αναφερόμενα στην αίτηση. 

 
    4.   Απαρτία  Λήψη αποφάσεων Γενική Συνέλευση. 

       Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Συν-
δέσμου (μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), τα οποία ασκούν κατά 
τη Γενική Συνέλευση όσα δικαιώματα τους παρέχει το παρόν Κα-
ταστατικό. Τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και όσα πρόσωπα φέ-
ρουν τον τίτλο του επιτίμου μέλους μπορούν να παρίστανται στη 
Γενική Συνέλευση με το δικαίωμα του λόγου. 

       Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 22 του παρόντος 
και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρ-
τία, για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση και να ληφθεί 
νόμιμη απόφαση, απαιτείται να παρίσταται ο μισός αριθμός συν 
ένας των ταμειακά εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν 
υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ξανά μέσα σε 
οχτώ (8) το πολύ εργάσιμες ημέρες με τα ίδια θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης. Η νέα Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συ-
νεδριάζει έγκυρα όσος και να είναι ο αριθμός των παρόντων και 
ταμειακά εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου. Και για τις δύο πιο 
πάνω περιπτώσεις σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να 
αποσταλεί μια και μόνο πρόσκληση στα μέλη. 

       Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών 
με δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές περι-
πτώσεις στο παρόν και στο νόμο, για τις οποίες προβλέπεται αυ-
ξημένη πλειοψηφία. 
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       Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφο-
ρία, ποτέ όμως δια βοής. 

       Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση είναι φανερές και 
γίνονται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει. 
Μυστική ψηφοφορία γίνεται, όταν το θέμα αναφέρεται σε εκλο-
γές, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπι-
κά θέματα. Στις ψηφοφορίες συμμετέχουν μόνο τα ταμειακά εν-
τάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη του Συνδέσμου. Κάθε μέλος 
έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Αποκλείεται η ψηφοφορία μέλους που 
απουσιάζει από τη Γενική Συνέλευση με έγγραφη εξουσιοδότηση 
σε άλλο μέλος ή μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

      Απόφαση για θέματα που δεν αναγράφονται στην πρό-
σκληση για Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ληφθεί. 

  
5.  Πρόεδρος και Γραμματέας Γ.Σ.- Πρακτικά. 
      Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται από 

τα ταμειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη ο Πρόεδρος της 
Γενικής Συνέλευσης, για τη διεύθυνση των εργασιών αυτής, 
καθώς και ο Γραμματέας αυτής, για την τήρηση των πρακτικών, 
τα οποία καταγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 

    1.   Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου, αποτελούμενου από εννέα (9) τακτικά μέλη και έξι (6) 
αναπληρωματικά, καθώς και για την εκλογή νέας Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, αποτελούμενης από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) 
αναπληρωματικά, διεξάγονται στη Γενική Συνέλευση με μυστική 
ψηφοφορία, όταν λήξει η θητεία τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση 
που προβλέπεται στο παρόν και στο Νόμο.  
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    2.   Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλέ-
γονται κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη των πιο πάνω οργάνων όσοι 
υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς, μέχρι 
να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το Καταστατικό αριθμός 9 
(εννέα) για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 (τρία) για την Εξελεγ-
κτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τη 
συμπλήρωση του αριθμού 6 (έξι) για το Διοικητικό Συμβούλιο και 
2 (δύο) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται ως αναπληρω-
ματικά μέλη. 

       Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να θέτει μέχρι 
εννέα (9) το πολύ σταυρούς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου και μέχρι τρεις (3) το πολύ σταυρούς για τα μέλη της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής. Το μέλος που ψηφίζει σημειώνεται και 
υπογράφει σε ειδική κατάσταση ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευ-
τική Επιτροπή. 

 
    3.   Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
οφείλει:  

       α) να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργά-
σιμες ημέρες από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και 
μέχρι τη 12η νυκτερινή. 

     β) να έχει τακτοποιήσει τις προς τον Σύνδεσμο  ταμεια-
κές του υποχρεώσεις, και  

     γ) να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι 
δεν έχει κώλυμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του 
Ν. 2725/1999 και στο άρθρο 6 του παρόντος. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο την επόμενη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας για 
υποβολή υποψηφιοτήτων συνέρχεται και αποφασίζει για την ανα-
κήρυξη των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψη-
φίων, συντάσσεται και αναρτιέται στα Γραφεία του Συνδέσμου πί-
νακας που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική 
σειρά. Ο πίνακας φέρει τον αριθμό απόφασης του Διοικητικού 
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Συμβουλίου, τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμ-
ματέα και τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Ίδιος πίνακας αναρτιέται 
και στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 

 
    4.   0ι αρχαιρεσίες διεξάγονται με έντυπα ψηφοδέλτια, στα 
οποία αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα 
των προσώπων που ανακηρύχτηκαν υποψήφιοι. 

 
5. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκλογής της Εφο-

ρευτικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δίνει 
το λόγο, εφόσον τον ζητήσουν, σε υποψήφια μέλη για την εκλογή 
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή, 
προκειμένου να αναφερθούν στους λόγους της υποβολής της 
υποψηφιότητάς τους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

    1.    0ι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την ευθύνη της Εφορευτι-
κής Επιτροπής, που αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) 
αναπληρωματικά και τα οποία εκλέγονται από τα μέλη της Γενι-
κής Συνέλευσης. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπο-
ρούν να είναι υποψήφια μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την 
Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 
    2.   Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της 
τάξης κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για τη διενέργεια 
αυτών, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό. Αποφαίνεται 
προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή σε κάθε έν-
σταση που υποβάλλεται. Όταν λήξει η ψηφοφορία, προβαίνει στη 
διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσ-
σοντας τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση ισοψη-
φίας τακτικών ή αναπληρωματικών υποψηφίων σε εκλόγιμη θέση 
ή ισοψηφίας των αναπληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την Ε-
φορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τον 



   

 29

καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών αντίστοιχα. Για ό-
λες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτι-
κό, που υπογράφεται από τα μέλη της. 

 
    3.   Ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να ο-
ριστεί για τις Αρχαιρεσίες του Συνδέσμου και δικαστικός αντι-
πρόσωπος, εφόσον ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου (Διοικητι-
κών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης) 
κρίνει αναγκαία την παρουσία του στις αρχαιρεσίες. Ο ορισμός 
του δικαστικού αντιπροσώπου για τις αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο 
γίνεται, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή είκοσι 
(20) τουλάχιστον μελών του Συνδέσμου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
       Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέ-

λευση για θητεία τεσσάρων (4) ετών, ίση με αυτή του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) ανα-
πληρωματικά μέλη και έχει αρμοδιότητα ταμειακού και διαχειρι-
στικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε κρίνε-
ται αναγκαίο ή σκόπιμο. Υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική 
Γενική Συνέλευση ή, αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, και σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -ΔΙΑΛΥΣΗ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 

    1.  Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση τρο-
ποποίησης του Καταστατικού και διάλυσης του Συνδέσμου, απαι-
τείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των τα-
μειακά εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μελών του Συνδέσμου και 
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η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων για την 
τροποποίηση του Καταστατικού και των τεσσάρων πέμπτων 
(4/5) για τη διάλυση του Συνδέσμου. 

 
    2.  0 Σύνδεσμος διαλύεται επίσης όταν τα μέλη του γίνουν 
λιγότερα από δέκα (10) και στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος. 
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η περιουσία του περιέρ-
χεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για να διατεθεί σε α-
θλητικούς σκοπούς. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

 
      Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον Σύν-

δεσμο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις 
(3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και 
ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ια-
νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
      Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει Εσωτερι-

κούς Κανονισμούς, για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωσή 
του. Οι πιο πάνω κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις 
διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 25 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
      Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτρο-

πές από μέλη ή μη μέλη, αρκεί τα τελευταία να έχουν τις απαραί-
τητες και εξειδικευμένες γνώσεις για το διορισμό τους στις Επι-
τροπές. Οι Επιτροπές υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο προσδιορίζει τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες αυ-



   

 31

τών. Οι αποφάσεις των επιτροπών εισάγονται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο για έγκριση ή απόρριψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 26 

 
ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 

 
       Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρό-

ταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ανακηρύσσον-
ται ως δωρητές του Συνδέσμου τα πρόσωπα που προσφέρουν σε 
αυτό οικονομική ενίσχυση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) 
ευρώ τουλάχιστον και ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν 
οικονομική ενίσχυση πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ τουλά-
χιστον. Τα ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 27 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
            Ο Σύνδεσμος έχει ίδια σφραγίδα, που κυκλικά μεν 

φέρει την επωνυμία  " ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗ-
ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ", στο μέσο δε φέρει το σχήμα μιας 
σφυρίχτρας που φέρει την Ελληνική σημαία και την μπάλα της 
Υδατοσφαίρισης. 

 
ΑΡΘΡΟ 28 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
    1.    Ο Σύνδεσμος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται 
στα σωματεία, καθώς και στις διατάξεις του σχετικού με τη διαι-
τησία αθλητικού Νόμου που ισχύει κάθε φορά. 
    2.   Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα, με την ε-
πιφύλαξη των προβλεπομένων στο παρόν Καταστατικό και στο 
Νόμο ειδικών περιπτώσεων. 
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    3.   Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν θα 
ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι ισχύ-
ουσες διατάξεις των κειμένων νόμων. 

 
ΑΡΘΡΟ 29 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
      Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι εν-

νέα (29) άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σε 
αυτό, για να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 και 
για να καταστεί αυτό αρτιότερο, πληρέστερο και λειτουργικότερο, 
εγκρίθηκε σήμερα 22-3-2009 από τη Γενική Συνέλευση. Το 
Καταστατικό θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή 
των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου 
της Αθήνας. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο αυτού, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν 
κάθε τροποποίηση άρθρου του καταστατικού που τυχόν θα ήταν 
αντίθετο με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από 
τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή του 
Πρωτοδικείου. 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.            
Χρήστος  Κων. Τσαρουχάς                     Ιακωβίνα  Κατσαρού  
 

Αθήνα  10  Οκτωβρίου  2009  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             
     
 
 
Χρήστος  Κων. Τσαρουχάς                    Ιακωβίνα  Κατσαρού  

 


