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ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ „* λ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ’

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ»

(όπως τροποποιήθηκε δυνάιιει τικ από 06-03-2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

των σωιιατείων - ιιελών της Οιιοσπονδίας)

Αρθρο 1: Επωνυμία-Νομική μορφή-Έδρα—Υπαγωγή

1. Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ» και σε συντομογραφία «Π.Ο.Σ.Δ.». Για

τις διεθνείς σχέσεις της η Ομοσπονδία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «PANHELLENIC

FEDERATION OF BODYBUILDING AND FITNESS». Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ», είναι νομικό πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Αστικό

Κώδικα και το νόμο 2725/1999 όπως έχει και ισχύει. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ» είναι ανώτατη οργάνωση

των αθλητικών σωματείων ή των αθλητικών ενώσεων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού

δικαίου) που καλλιεργούν το άθλημα της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες, έχει σκοπό

την καλλιέργεια και την ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενο του Αστικού Κώδικα, του νόμου 2725/1999 όπως

ισχύει και όσων παραπέμπουν σε αυτόν.

2. Η διάρκεια ισχύος της είναι απεριόριστη.

3. Η έδρα και τα γραφεία της ομοσπονδίας ευρίσκονται στον Δήμο Ναυπλιέων.

4. α) Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ»

είναι η μόνη αποκλειστικά αρμόδια ανώτατη - αρχή για την εκπροσώπηση του

αθλήματος της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες στην Ελλάδα.

β) Είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται και να τηρεί τα καταστατικά, τους κανονισμούς,

τις αποφάσεις, τον Κώδικα δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του αθλήματος

της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες (IFBB) και να διασφαλίζει την τήρηση τους απ’



όλα τα όργανα, τους παράγοντες, τις ενώσεις, τις ομάδες και γενικά κάθε εμπλεκόμενου

στον χώρο του αθλήματος της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες στην Ελλάδα.

Αρθρο 2 :Σκοπός

1. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ»

έχει ως σκοπό:

α) την οργάνωση, διάδοση), έλεγχο, εποπτεία και εν γένει προαγωγή του αθλήματος της

Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες σ’ όλη την ελληνική επικράτεια,

β) να ενισχύει το άθλημα σε εθνικό επίπεδο και στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι».

γ) να οργανώνει κάθε είδους πρωταθλήματα, κύπελλα, αγώνες και επιδείξεις όλων των

μορφών σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο και να κατανέμει αρμοδιότητες διοργάνωσης στις

αθλητικές ενώσεις και στα αθλητικά σωματεία.

δ) να ελέγχει και να κατανέμει αρμοδιότητες διοργάνωσης όλων των αγώνων όλων των

μορφών που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια.

ε) να χειρίζεται όλες τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές σχέσεις που συνδέονται με το

άθλημα σ’ όλες του τις μορφές.

στ) να προασπίζει και να ενισχύει τα συμφέροντα όλων των ασχολούμενων (φυσικών,

νομικών προσώπων) με το άθλημα της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες.

ζ) να συγκροτεί εθνικές αθλητικές ομάδες ανδρών, εφήβων, παίδων, γυναικών, νεανίδων,

κορασίδων και παλαιμάχων αθλητών.

η) τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών Ελληνικών ομάδων σε Διεθνείς, Βαλκανικούς,

Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αγώνες.

2. Α. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών:

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ»

εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στη λειτουργία του

αθλήματος όπως ενδεικτικά:

α) ιιε κανονισιιούς που προτείνονται από το Δ.Σ. της Οιιοσπονδίας και εγκρίνονται από

την Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. αυτής ρυθαίρονται

- οι αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων και

πρωταθλημάτων του αθλήματος της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες (Τεχνικοί

Κανονισμοί).

- η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των ενώσεων, των σωματείων, των αθλητών,

των διοικητικών παραγόντων, των διαιτητών, των τεχνικών στελεχών, των φιλάθλων και εν

γένει κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που η δραστηριότητα του εμπλέκεται με το άθλημα

της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες, οι ποινές και τα όργανα επιβολής αυτών.
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- η λήψη ειδικότερων μέτρων προληπτικών και κατασταλτικών για την

- οι αρχές και οι κανόνες Εγγραφων/Μεταγραφών.

- οι κανόνες που διέπουν τη διαιτησία, τα όργανα και τη λειτουργία αυτής.

- οι κανόνες που διέπουν το επάγγελμά του προπονητή και την προπονητική.

- οι κανόνες που διέπουν τα ζητήματα προμηθειών.

- οι κανόνες που διέπουν την εσωτερική οργάνωση του αθλήματος της Σωματικής

Διάπλασης και Φίτνες.

Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς

κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και

τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι

τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο υπουργό κατά τα

σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 27 Ν.2725/1999 όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση άπρακτης

προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής του προς έλεγχο νομιμότητας

από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί

νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού

πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο κανονισμός αυτός

αναπέμπεται στην ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου της. Αν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο (2) μηνών από την αναπομπή,

ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της τακτικής

επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί

αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ

συμμορφωθεί, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την ειδική

αθλητική αναγνώριση αυτής.

β) Οι ως άνω αναφερόμενοι κανονισμοί δεν δύνανται να τροποποιηθούν από την έναρξη

των πρωταθλημάτων και μέχρι τη λήξη των αγώνων και την επικύρωση των

βαθμολογικών πινάκων. Τυχόν τροποποιήσεις ισχύουν επί ποινή εκπτώσεως των μελών

του Δ.Σ. από την επόμενη περίοδο. Κατ’ εξαίρεση τροποποιήσεις αναγκαστικές με άμεση

ισχύ καθοριζόμενες από την Παγκόσμια ή της Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ισχύουν και

ενσωματώνονται από την ημέρα έναρξης της ισχύος τους.

Β. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ»:

α) λαμβάνει κάθε μέτρο για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων

και εγκαταστάσεων.

β) επιμελείται την έκδοση·) οποιωνδήποτε, έχουν σχέση με το άθλημα, εντύπων,

■Jt φαρμακοδιέγερση (doping).

- οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τις Εθνικές Ομάδες.



4

γ) Εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, συνάπτει

συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της

αθλητικής δραστηριότητάς της, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της

παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίοον και Στοιχείων όπως εκάστοτε ισχύει. Στην

περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος

και των λοιπών διακριτικών στοιχείων της Ομοσπονδίας για εμπορική διαφήμιση και

οικονομική εκμετάλλευση.

δ) ιδρύει και λειτουργεί σχολές, διαιτητών, κριτών και προπονητών σύμφωνα με τα

οριζόμενα στον νόμο 2725/1999 όπως έχει και ισχύει εκάστοτε.

ε) Συνεργάζεται με τους φορείς όλων των βαθμιδών εκπαίδευσης, και με τον

αθλητισμό που καλλιεργείται στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας.

ζ) Με την οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, διοργανώσεις, διαλέξεις και

λοιπές εκδηλώσεις που αφορούν στο άθλημα που καλλιεργεί η Ομοσπονδία.

3. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ»

ως μέλος της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας υποχρεούται:

α) να συμμετέχει στις διοργανώσεις τους.

β) να καταβάλλει τις συνδρομές μέλους προς αυτές.

γ) να διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στον χώρο του αθλήματος μέρη

συμμορφώνονται και τηρούν τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις

αποφάσεις των οργάνων της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας,

δ) να συμμορφώνεται με το διεθνές πρόγραμμα αγώνων που συντάσσεται από την

Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

ε) να συμμορφώνεται και να τηρεί η ίδια, οι αθλητικές ενώσεις και τα αθλητικά

σωματεία τις διατάξεις διοργάνωσης διεθνών αγώνων μεταξύ ομοσπονδιών, ενώσεων και

σωματείων που εκδίδει η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Δεν επιτρέπεται η

συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο

εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι γραπτώς από την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ».

Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφερομένων, η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ» αναγνωρίζει και συνεργάζεται στο χώρο

του αθλήματος μόνο με τους φορείς που αποδέχονται τα καταστατικά, τους κανονισμούς,

τις οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της, αλλά και της Παγκόσμιας και

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Αρθρο 3: Σφραγίδα - Σήμα - Συντομογραφία.



ΛΑΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ» έχει

δικήΤτης σφραγίδα κυκλικού σχήματος, που φέρει περιφερειακά τις λέξειςy
«ΛΑΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ και το

έτος ίδρυσης αυτής και εσωτερικοκ την συντομογραφία της επωνυμίας (Π.Ο.Σ.Δ.) και το

σήμα της, εμπνευσμένο από την παράδοση του αθλήματος της Σωματικής Διάπλασης και

Φίτνες, στο οποίο απεικονίζεται γυναίκα αθλήτρια και άνδρας αθλητής με υψωμένα χέρια

και πόδια σε ένωση, με φόντο την ελληνική σημαία.

Αρθρο 4: Επίσημη Γλώσσα.

1. Η επίσημη γλώσσα της Ομοσπονδίας είναι η ελληνική. Τα επίσημα έγγραφα και

κείμενα γράφονται σ’ αυτή τη γλώσσα.

2. Σε περίπτωση διαφορών σε έγγραφα μεταφρασμένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ως

αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο.

Αρθρο 5: Μέλη.

1. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ είναι

η ανώτατη οργάνωση των αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων που καλλιεργούν

το άθλημα της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες. Έχει σκοπό την καλλιέργεια και την

ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου

2725/1999 όπως έχει και ισχύει εκάστοτε, όσων νομοθετημάτων παραπέμπουν σε αυτόν,

του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και κάθε άλλου σχετικού νόμου περί

σωματείων.

2. Για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση μίας (1) μόνο ομοσπονδίας

για όλη τη χώρα. Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και της Διεθνούς

Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

3. Η εγγραφή μέλους στην ομοσπονδία γίνεται με απόφαση του διοικητικού της

συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας. Δεν

επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Η

δυνατότητα και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου των σωματείων ή των

ενώσεων, που εγγράφονται στη δύναμη της ομοσπονδίας και πριν αυτά αποκτήσουν την

ειδική αθλητική αναγνώριση, καθορίζονται από το καταστατικό της ομοσπονδίας.

Αρθρο 6: Προϋποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους.

1. Κάθε αίτημα νέου μέλους υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας.
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2. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Απόφαση (Διάταξη) αναγνώρισης σωματείου ή ένωσης και αντίγραφο του

καταστατικού του σωματείου ή της ένωσης επικυρωμένο από το κατά τόπο αρμόδιο

Πρωτοδικείο.

β) συγκρότηση του Δ.Σ. του σωματείου ή της ένωσης σε σώμα και πίνακα μελών του

διοικητικού συμβουλίου.

γ) δήλωση του Δ.Σ. του σωματείου ή της ένωσης, συμφωνίας και δέσμευσης προς το

καταστατικό, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ και της Παγκόσμιας και Πανευρωπαϊκής

Ομοσπονδίας όπως και τις τυχόν τροποποιήσεις τους.

δ) δήλωση αποδοχής της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών και αναγνώρισης της

αποκλειστικής εξουσίας των αρμόδιων αθλητικών οργάνων (δικαιοδοτικών -

πειθαρχικών) αναφορικά με όλες τις αποφάσεις που αφορούν αυτό ή άλλο εκ των μελών

ε) αντίγραφα των εσωτερικών κανονισμών του σωματείου ή της ένωσης εφόσον

υπάρχουν.

ζ) Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Αρχής περί εγγραφής στο οικείο Βιβλίο Σωματείων,

η) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου ή της ένωσης ότι το

σωματείο ή η ένωση έχει τουλάχιστον 10 αθλητές που καλλιεργούν το άθλημα της

Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες, όπως και ονομαστική κατάσταση των αθλητών μαζί με

τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων αθλητή.

θ) Σχετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ ότι το σωματείο διαθέτει τον απαραίτητο

αθλητικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ασφαλείας για την καλλιέργεια του αθλήματος του

της σωματικής διάπλασης και φίτνες.

Τα αθλητικά σωματεία ή ενώσεις που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις έχουν

το δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλος της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

υποχρεούται σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης να

γνωστοποιήσει στο υποψήφιο μέλος την απόφασή του. Αν παρέλθει άπρακτη η

προθεσμία αυτί], η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως

παρασχεθεί και το υποψήφιο μέλος έχει εγγράφει ως μέλος της Ομοσπονδίας την

εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται

διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό

συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής

ενδιαφερομένου ως μέλους της Ομοσπονδίας. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης
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έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφι>γει στο

αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο.
' s y

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης ή του σωματείου ή της σύνθεσης

των διοικητικών οργάνων αυτών πρέπει να γνωστοποιείται στην Ομοσπονδία εντός

χρονικού διαστήματος δέκα πέντε ημερών από την ημέρα που επήλθε η τροποποίηση ή η

αλλαγή.

Σωματείο που υποβάλλει αίτηση εγγραφής του στην Ομοσπονδία γίνεται μέλος της

από την ημερομηνία αποδοχής της αιτήσεώς του από το Δ.Σ. (Ημερομηνία Εγγραφής),

από της οποίας δύναται να συμμετέχει στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα

ψήφου. Eic τα οκ άνω ετνραΦόιιενα σωιιατεία αναγνωρίζεται δικαίωιια νι/ήφου ίΐε

απόφαση της Γ.Σ. υπό τις ε£ής προϋποθέσεις:

(i) Έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ενός (1) έτους τουλάχιστον, από της εγγραφής

των

(ϋ) Στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος είχε συμμετοχή σε αγώνες με

δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο

άθλησης. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται

αποκλειστικά από την οικεία ένωση η ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που

διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας

ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών που προβλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις

άσκησης του δικαιώματος ψήφου ισχύουν. Τα (,ιελη του διοικητικού συμβουλίου της

Ομοσπονδίας που επιτρέπουν τη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε αθλητικό σωματείο

σε γενική συνέλευση κατά παράβαση των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια της

παρούσας παραγράφου εκπίπτουν του αξιώματος τους κατά τα οριζόμενα στην

παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999.

(iii) Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη της Π.Ο.Σ.Δ. οφείλει να έχει λάβει ειδική

αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα σε ένα (1) έτος από

την εγγραφή του στην Ομοσπονδία, έχοντας συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις που

προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία με κανένα

τρόπο δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στη Διοικητική και Οικονομική αυτονομία των

Σωματείων Μελών της.

Αρθρο 7: Δικαιώματα Μελών.

Τα μέλη έχουν:



α) το δικαίωμα γνώσης της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της κλήσης

στον καθορισμένο τόπο και χρόνο και της συμμετοχής στη Συνέλευση και της άσκησης

του δικαιώματος της ψήφου.

β) το δικαίωμα πληροφόρησης, επί των υποθέσεων της Ομοσπονδίας μέσω των αρμοδίων

οργάνων.

γ) το δικαίωμα διοργάνωσης πρωταθλημάτων κατά παραχώρηση της Ομοσπονδίας και

υπό την αιγίδα αυτής.

δ) κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο.

Αρθρο 8: Υποχρεώσεις Μελών.

Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει:

α) την υποχρέωση να είναι πιστό στην Ομοσπονδία, νοείται δε ιδιαιτέρως ότι το μέλος

θα πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε δραστήριοτητες που αντίκεινται στα συμφέροντα

της Ομοσπονδίας.

β) την υποχρέωση να εξοφλεί όλα τα οφειλόμενα ποσά των συνδρομών κ.λπ.

οικονομικών υποχρεώσεών του.

γ) την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία οποιαδήποτε τροποποίηση στο

καταστατικό και τους κανονισμούς του.

δ) Την υποχρέωση τήρησης του κανονισμού Μετεγγραφών της Παγκόσμιας

Ομοσπονδίας και του αντίστοιχου εγκεκριμένου ελληνικού κανονισμού,

ε) την υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 όπως έκάστοτε έχει και

ισχύει αλλά και των νόμων που αναφέρονται σε αυτές τις διατάξεις,

στ) την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής

αθλητικής συμπεριφοράς, σαν έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι.

ζ) την υποχρέωση να λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού μέσα σε ένα (1) έτος από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία, έχοντας

συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της

Ομοσπονδίας

η) όλες τις άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή το νόμο.

Αρθρο 9:Παύση.

I. Σοβαρή παραβίαση των καταστατικού, κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της

Ομοσπονδίας δύναται να έχει σαν αποτέλεσμα, μετά από απόφαση της Γ.Σ., την παύση

της ιδιότητας μέλους της Ομοσπονδίας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών.



2. H jαπόφαση αυτή λαμβάνεται από τη Γ.Σ. με παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των

μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων Ϊ^Λ) των εγκύρων ψήφων, που έχουν
VsT/
δικαίωμα ψήφου.

3. Για όσο διάστημα διαρκεί η παύση, το μέλος χάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

που σχετίζονται με την ιδιότητα αυτή.

Αρθρο 10: Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους.

1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με την παραίτηση του μέλους, την διαγραφϊ], ή την

διάλυση του, τη μη υποβολή αίτησης για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατ’ άρθρο 8 εδ. C του παρόντος ή αντίστοιχα την

άρση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης εφόσον αυτή του έχει ήδη χορηγηθεί από τη

ΓΓΑ.

2. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους δεν το απαλλάσσει από τις τυχόν οικονομικές

οφειλές του προς την Ομοσπονδία.

Αρθρο II: Παραίτηση Μέλους.

Ένα μέλος δύναται να υποβάλλει την παραίτησή του τα αποτελέσματα της οποίας

επέρχονται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η παραίτηση γίνεται έγγραφα μετά

από απόφαση της Γ.Σ. των μελών του παραιτούμενου μέλους, σύμφωνα με το

καταστατικό του.

Αρθρο 12: Διάλυση.

Η διάλυση του νομικού προσώπου του μέλους είτε εκούσια, είτε επιβαλλόμενη από τον

νόμο, συνεπιφέρει σε κάθε περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους.

Αρθρο 13: Διαγραφή.

1. Για τη διαγραφή αθλητικού σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας από τη δύναμή της,

απαιτείται σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο (2) τουλάχιστον

Σωματείων-Μελών με δικαίωμα ψήφου προς τη Γενική Συνέλευση και αιτιολογημένη

απόφαση της τελευταίας, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των

μελών της. Η κατά τα παραπάνω διαγραφή Μέλους της Ομοσπονδίας προϋποθέτει την

αποδεδειγμένη] συνδρομή τουλάχιστον ενός (1) από τους παρακάτω λόγους:

(ΐ) την επί δύο (2) συνεχή χρόνια αδυναμία του Σωματείου να συμμετάσχει στις

επίσημες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας, με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές κατά έτος,
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(ii) την επί δύο συνεχή χρόνια αδυναμία του Σωματείου να έχει εγγεγραμμένους στη

δύναμή του δέκα (10) αθλητές κατόχους Δελτίου Αθλητού,

(iii) την επί δύο συνεχή χρόνια άρνηση καταβολής προς την Ομοσπονδία από το

Σωματείο των οφειλόμενων σ' αυτήν συνδρομών και

(iv) την άνευ αιτιολογίας άρνηση εφαρμογής επί 3μηνο των αποφάσεων της

Ομοσπονδίας.

(ν) Συμμετοχή σε αγώνες χωρίς άδεια.

(νΐ) Διοργάνωση αγώνων χ<υρίς άδεια.

(νϋ) Να στερείται προπονητή πτυχιούχο της Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο

2725/1999.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται αθλητικό σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας από τη

δύναμή της εφόσον συντρέχει έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους:

(ί) Αν το Μέλος στερήθηκε τελεσίδικα της δικαστικής αναγνώρισής του σαν Σωματείο,

(ii) Αν ανακληθεί η απόφαση με την οποία του παρασχέθηκε η ειδική αθλητική

αναγνώριση.

(iii) Αν το Μέλος παραιτηθεί με δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως προς την

Ομοσπονδία δια των αρμοδίων οργάνων που προβλέπει το καταστατικό του. Η δήλωση

αυτί] παράγει αποτελέσματα αφ' ης περιέλθει στην Ομοσπονδία και τυχόν ανάκλησή της

δεν δεσμεύει την Ομοσπονδία.

3. Κάθε Σωματείο-Μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του μέχρι την οριστικοποίηση της

αποφάσεως για τη διαγραφή του, δε συμμετέχει όμως στην ψηφοφορία που διεξάγεται σε

Γενική Συνέλευση επί του θέματος της διαγραφής του.

4. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε για

οποιοδήποτε λόγο ή παραιτήθηκε πριν περάσουν τρία χρόνια από τη διαγραφή ή

παραίτησή του.

5. Δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας διαγραφής μέλους εάν αυτό δεν κληθεί να

εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως. Εάν το μέλος δεν προσέρχεται, παρά τη λήψη της

σχετικής προσκλήσεως, τότε η έναρξη της διαδικασίας διαγραφής αρχίζει μετά την

πάροδο τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από τη λήψη απ' αυτό της σχετικής

προσκλήσεως.

6. Στους αθλητές που ανήκουν σε Σωματείο που διαγράφεται, επιτρέπεται ελεύθερα η

εγγραφή τους σε άλλο Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας αμέσως μετά την

οριστικοποίηση της διαγραφής του, μη απαιτουμένης σχετικής απόφασης της Επιτροπής

Μεταγραφών.



Αρθρο 14: Πόροι

1. Πόροι της Π.Ο.Σ.Δ. είναι:
  ) .Ι ^ ·ί(α); Τα ποσά που χορηγούνται σ' αυτιών με οποιοδήποτε τρόπο από τον Κρατικό

Προϋπολογισμό.

(β) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και τα έσοδα από κάθε περιουσιακό στοιχείο

της Ομοσπονδίας καθώς και έκτατες εισφορές και χορηγίες.

(γ) Τα ειδικά τέλη και τα ποσοστά που τυχόν θα προβλεφθούν με οποιοδήποτε τρόπο για

την Ομοσπονδία.

(δ) Οι εισπράξεις από αγώνες που τελούνται από αυτήν.

(ε) Οι συνδρομές των μελών της, όπως θα καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Γενική

Συνέλευση.

(στ) Τα έσοδα από παράβολα και δικαιώματα για την εκδίκαση εφέσεων και ενστάσεων

ενώπιον των θεσμοθετημένων με το παρόν και λειτουργούντων δικαιοδοτικών οργάνων

και επιτροπών.

(ζ) Τα έσοδα από πωλήσεις εντύπων, βιβλίων κλπ.

(η) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

2. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και υποβάλλεται προς

έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση χορήγησης ειδικής αθλητικής

αναγνώρισης στην Ομοσπονδίας από τη Γ.Γ.Α. τότε θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις

του νόμου 2725/1999.

Ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος από το Δ.Σ.

της Ομοσπονδίας και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την Δεκεμβρίου κάθε

χρόνου.

Αρθρο 15: Όργανα.

1. Τα ακόλουθα αποτελούν όργανα της Ομοσπονδίας,

α) Η Γενική Συνέλευση,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) Η δικαστική επιτροπή,

δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ε) Οι επιτροπές που συστήνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των

οποίων οι αρμοδιότητες ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Π.Ο.Σ.Δ. Οι

αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες, καθήκοντα και λειτουργίες όλων των Επιτροπών,

καθορίζονται με την ίδια ή με άλλη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
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αναφέρονται με σαφή τρόπο στον Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίνεται από την Γενική

Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Δ. Στον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό της Ομοσπονδίας

περιλαμβάνονται επίσης υποχρεωτικά οι κανονισμοί και αποφάσεις της ΔΟΕ για τη

φαρμακοδιέγερση. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του νόμου 2725/1999 όπως έχει και

ισχύει σήμερα εφαρμόζονται αναλογικά στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους

κανονισμούς όργανα της Ομοσπονδίας.

Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία των

μελών του Δ.Σ. Τα απερχόμενα μέλη εξακολουθούν ν’ ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι

τη νέα συγκρότηση του οργάνου. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφασή του μπορεί ν ’

απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε μέλος οργάνου ή επιτροπής που έχει

διορισθεί με απόφαση του Δ.Σ., και προ της λήξεως της θητείας του στις περιπτώσεις

συνδρομής σπουδαίου λόγου ή αδικαιολόγητης απουσίας του από τρεις (3) συνεχείς

συνεδριάσεις.

Κανένας δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος σε περισσότερα του ενός όργανα ή επιτροπές με

εξαίρεση τα μέλη του Δ.Σ. Η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. είναι πάντοτε άμισθη.

Τα μέλη όλων των οργάνων του παρόντος άρθρου πρέπει:

α) να απολαμβάνουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων,

β) να έχουν τα προσόντα, τη γνώση και την εμπειρία του αντικειμένου των

αρμοδιοτήτων του οργάνου ή της επιτροπής.

γ) να μην εμπίπτουν στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Αστικού και Ποινικού

Κώδικα και του νόμου 2725/1999 όπως εκάστοτε έχουν και ισχύουν.

Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές νόμιμα συνεδριάζουν αν τα παρόντα μέλη είναι

περισσότερα των απόντων, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται με την απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Με

ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

καθορίζονται τα προσόντα, οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των οργάνων και των

επιτροπών.

Αρθρο 16: Γενική Συνέλευση.

1. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας

και έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το Καταστατικό της, να εκλέγει τα όργανα της, να

εγκρίνει τον ισολογισμό, απολογισμό και προϋπολογισμό της, να ελέγχει το Διοικητικό

Συμβούλιο, και γενικά, να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που από το νόμο ή το παρόν

Καταστατικό δεν ανήκει στην δικαιοδοσία ή δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανό της.



2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο ύστερα

από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι τέλος του μηνός

Μαρτίου κάθε έτους.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση] εγκρίνει με απόφασή της:

(α) Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου και την έκθεση

της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) Τον προϋπολογισμό του έτους.

(δ) Κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου ή μετά

από έγγραφη αίτηση των τριών πέμπτων (3/5) των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μελών της

Ομοσπονδίας, στην οποία αίτηση πρέπει απαραίτητα ν ’ αναγράφονται ειδικά και τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται προς συζήτηση. Το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την

ημέρα υποβολής της αίτησης, να προσκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέματα στα οποία

θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα

αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη συμμετοχή τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών).

Τα τρίτα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά δύνανται να εκφράσουν τη γνώμη

τους για ειδικά θέματα μετά από απόφαση του Δ.Σ.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 10 του παρόντος άρθρου:

(α) Η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση διανέμεται στα μέλη της Π.Ο.Σ.Δ. τουλάχιστον

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλισής της μέσω

τηλεομοιοτυπίας ή μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα ΕΑΤΑ ή μέσω μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα οποία θεωρούνται ως απόδειξη της ημερομηνίας

ενάρξεως της εν λόγω προθεσμίας. Στην πρόσκληση αναφέρονται υποχρεωτικά τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(β) Μαζί με την πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη και ο κατάλογος των Σωματείων

Μελών της Π.Ο.Σ.Δ. που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τα προβλεπό}.ιενα στο παρόν

καταστατικό.

6. Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παραβρίσκεται σε αυτές το ένα δεύτερο

(1/2) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα

ψήφου, τυχόν κλάσμα παραλείπεται. Αν κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής

Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα μέσα σε 15 ημέρες σε

τόπο και χρόνο που έχει προσδιοριστεί στην Πρόσκληση και βρίσκεται σε απαρτία

οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των Μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου.
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7. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

Μελών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόντα, εκτός από τις περιπτώσεις που η

ψηφοφορία αφορά θέματα για τα οποία προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με

τις διατάξεις του παρόντος. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ονομαστική κλήση ή με ανύψωση

της χειρός ή όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση εκτός από τις ψηφοφορίες που

σύμφωνα με το παρόν διεξάγονται μυστικά με ψηφοδέλτιο.

8. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ελέγχει και έχει την ευθύνη της εγκυρότητας της συμμετοχής

των αντιπροσώπων των Σωματείων Μελών, του δικαιώματος ψήφου αυτών, καθώς και

της απαρτίας της Συνελεύσεως

9. Σε κάθε Γενική Συνέλευση:

(α) Προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας του οι

εκάστοτε κατά σειρά Αντιπρόεδροι και σε' απουσία και αυτών ο Γενικός Γραμματέας.

(β) Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων

αντιπροσώπων των Σωματείων Μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Τριμελές

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και

ένα μέλος, προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες της. Η εκλογή των μελών του

Προεδρείου της Γ.Σ. γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

(γ) Όταν πρόκειται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., της

Δικαστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος

του οριστικού Προεδρείου και Μέλη του, δεν μπορεί να είναι άτομα τα οποία έχουν

υποβάλει υποψηφιότητα για Μέλος του Δ.Σ., της Δικαστικής Επιτροπής και της

Εξελεγκτικής Επιτροπής.

(δ) Πρόεδρος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής είναι πάντοτε ο, κατά τις διατάξεις

του Νόμου 2725/1999 νόμιμα διορισμένος Δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός

αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Αρειο Πάγο, ο οποίος

υποδεικνύεται από το Δικηγορικό Σύλλογο στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο

τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής

επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, δεν δύνανται δε

να είναι υποψήφιοι για Μέλη του Δ.Σ., της Δικαστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής

Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

10. Η Γενική Συνέλευση για την εκλογή του Δ.Σ., της Δικαστικής Επιτροπής και της

Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας μετά των αναπληρωματικών τους ή

οποιωνδήποτε των ανωτέρω Οργάνων, συγκαλείται ανά τετραετία και συγκεκριμένα στο

τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, κατόπιν

αποφάσεως του Δ.Σ. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. και η σχετική πρόσκληση σε Γ.Σ. θα



πρέπει να αποσταλεί, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω συστημένης επιστολής με σφραγίδα

ΕΛΤΑ ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σε όλα τα Μέλη της

,Ομοσπονδίας, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της

Συνέλευσης. Επί ποινή ακυρότητας της σύγκλησης Συνέλευσης με τέτοιο θέμα η θητεία

του συγκαλούντος Δ.Σ. δεν θα πρέπει να έχει λήξει κατά την ημέρα που λαμβάνεται η

απόφαση του Δ.Σ. για τη σύγκλησή της. Η θητεία του Δ.Σ., παρατείνεται, εν πάση

περιπτώσει, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών.

11. Στις Γενικές Συνελεύσεις μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη

της Δικαστικής και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με δικαίωμα λόγου, έστω και

αν δεν είναι αντιπρόσωποι Σωματείων.

12. Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών

Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από το Προεδρείο της Γ.Σ.. Αντίγραφο των

πρακτικών δικαιούνται να λάβουν, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως, τα Σωματεία Μέλη της

Ομοσπονδίας.

Αρθρο 17: Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση.

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας μετέχουν όλα τα Σωματεία Μέλη.

2. Κάθε Μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με ένα (1)

αντιπρόσωπο και τον αναπληρουτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σοοματείου που

εκπροσωπούν και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο σωματείο αυτό.

3. Κάθε Μέλος έχει μια (1) ψήφο. Κάθε αντιπρόσωπος τακτικός ή αναπληρωματικός έχει

δικαίωμα να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) Σωματείο.

4. Το δικαίωμα ψήφου το ασκεί ο τακτικός αντιπρόσωπος και σε περίπτοοση κωλύματος ο

αναπληροοτής του.

5. Τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τους αντιπροσώπους

τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, εγγράφως πριν από την έναρξη κάθε Γενικής

Συνέλευσης βεβαιώνοντας ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του

παρόντος άρθρου.

6. Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι ή προπονητές σωματείου ή της

Ομοσπονδίας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους και για ένα χρόνο από τη

λήξη αυτής καθώς επίσης και συμβληθέντες με το σωματείο για εκτέλεση έργου με

αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και ένα χρόνο μετά την

αποπεράτωση αυτού. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος έχουν

εφαρμογή και για τα κωλύματα των αντιπροσώπων, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν

τιμωρηθεί με αμετάκλητη ποινή αποκλεισμού ή από την Ομοσπονδία ή από το Σωματείο
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στο οποίο ανήκουν ή από την Ομοσπονδία και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η

ποινή.

Άρθρο 18. Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Δ. είναι τετραετής. Το

διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για την τετραετή θητεία

του εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και

αποτελείται από επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωιιατικά ιιέλη τα οποία εκλέγονται επί

τη βάσει ενιαίου ψηφοδελτίου κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Σε κάθε

περίπτωση για τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης αναφορικά us

τις θητείες των ιιελών του Δ.Σ. εφαριιόι^ονται οι διατάζεις του άρθρου 22 παρ. 7 του Ν.

2725/1999. όπως έγει και ισγύει εκάστοτε. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του Ν.

2725/1999 όπως έχει και ισχύει εκάστοτε εφαρμόζονται αναλογικά και στα προβλεπόμενα

από το καταστατικό και τους κανονισμούς όργανα της Π.Ο.Σ.Δ.

2. Οι αναπληρωματικοί καλούνται κατά σειρά επιτυχίας να καταλάβουν τις θέσεις των

συμβούλων που αποχωρούν, εκπίπτουν ή αποβιώνουν. Ο πρώτος αναπληρωματικός

καλούμενος οφείλει, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από της προσκλήσεως, να

δηλώσει ότι αποδέχεται να καταλάβει τη θέση του αποχωρήσαντος κλπ. Συμβούλου. Αν

η προθεσμία αυτί] παρέλθει άπρακτη καλείται ο δεύτερος αναπληρωματικός και αν δε και

αυτός δεν δηλώσει εμπροθέσμως ότι αποδέχεται, καλείται ο τρίτος.

3. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συγκαλούνται από τον

πλειονοψηφήσαντα Σύμβουλο σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, το αργότερο

εντός οκτώ (8) ημερών από τη Γενική Συνέλευση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον

Ταμία, τον Έφορο Αθλησης και τον Έφορο Υλικού και Εγκαταστάσεων και αναθέτουν

τυχόν ειδικά καθήκοντα στους υπόλοιπους Συμβούλους.

4. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο με πρωτόκολλο το αρχείο, τα

βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα, το υλικό, καθώς και κάθε τι που θα υπάρχει στη νομή,

κατοχή και κυριότητα της Ομοσπονδίας..

5. Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή

εκπτώσεως μειωθεί κάτω από τέσσερις (4) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές,

πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών για το Δ.Σ. η θητεία του νέου Δ.Σ. συνεχίζεται προς

συμπλήρωση του χρόνου θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.



όλων των αιρετών οργάνων της Π.Ο.Σ.Δ είναι χρονικά αντίστοιχη με την

Δ.Σ. οι πρόωρες δε εκλογές τούτου παρασύρουν σε εκλογές και τα λοιπά

της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 19:Υποψηφιότητες- Διαδικασία Εκλογών.

1. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του μέλους του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και

της Δικαστικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Δ., υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους

προς το Δ.Σ., 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση, εκδοθείσας προς τούτο σχετικής

βεβαίωσης από την Ομοσπονδία και δηλώνουν ότι είναι μέλη Σωματείου - Μέλους της

Ομοσπονδίας, βεβαιουμένου τούτου και από το Σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει

ο υποψήφιος. Ειδικά οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,

οι οποίοι πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι και αντιπρόσωποι-Μέλη Σωματείου Μέλους της

Ομοσπονδίας, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να

προσκομίζουν και σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου

που αντιπροσωπεύουν, δια της οποίας να εξουσιοδοτούνται, αφ' ενός μεν να

αντιπροσωπεύουν τούτο και αφ' ετέρου να θέσουν υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. της

Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. ελέγχει τα προσκομισθέντα από κάθε υποψήφιο, ως άνω έγγραφα,

ως και την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους και συντάσσει ονομαστική κατάσταση των

υποψήφιων για το Δ.Σ., την Δικαστική Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία

και αναρτάται την προηγουμένη της Γ.Σ. ημέρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

2. Οι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα όργανα της Ομοσπονδίας πρέπει επίσης να

βεβαιώνουν με δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένης της υπογραφής τους υπό της

αστυνομικής αρχής ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα που

προβλέπει ο Νόμος 2725/1999 όπως αυτός ισχύει, εκάστοτε και ότι επίσης δε συντρέχει

εις το πρόσωπό τους κανένα από τα κάτωθι κωλύματα:

Δεν ιιπορεί να είναι ιιέλος αθλητικού σωιιατείου ή ιιέλος των οργάνων διοίκησης του

σωιιατείου. ένωσης, οιιοσπονδίας. επατγελιιατικού συνδέσιιου ή αθλητικής ανώνυιπκ

εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε απορεί να αναλάβει ιιε οποιονδήποτε τρόπο

ή απόωαση των ανωτέρω Φορέων οποιαδήποτε αριιοδιότητα ή έργο, ιδίως σγετικά ιιε την

εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαγείριση του φορέα:

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

β) Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα

σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει

καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί

σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη] δικαστική'] απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία

17
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δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το

ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει

και για όσα παραπέμπουν σε αυτόν, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους,

χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή,

υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,

παραχάραξη πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας

ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του

νόμου.περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα

και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση,

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και

για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων

συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν

επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή

του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος

για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή

εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από

τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του

πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 του προέδρου του συνδέσμου, η

οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της

διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας

και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της

διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες,

οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε

διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

στ) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι

συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων,

μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν

επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής

επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες

ενώσεις ή ομοσπονδίες.

ζ) Αθλητής μπορεί να εγγράφει ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους

και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία
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συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας

που οιοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή τιις.
C'S' 71 =

η) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για

όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο

^ ^ _ _ 3 # ίτ ΐη λήξη τιις, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή

υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε

ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο

χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1)

χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου,

αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και

μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους

εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή

την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού

συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί

του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους

διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις

συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το

άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που

διακινεί το πρακτορείο. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα

του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους. Η διαπιστωτική πράξη της

έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά

περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου

έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη

εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με

την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της

Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα

οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του νόμου 2725/1999 όπως εκάστοτε έχει και ισχύει

εφαρμόζονται αναλογικά και στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους

κανονισμούς όργανα τιις «Π.Ο.Σ.Δ.».

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο από το καταστατικό

προβλεπόμενο όργανο τιις Ομοσπονδίας υποψήφιος, εφόσον:

α) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης ή Ομοσπονδίας κατά το

χρόνο υποβολής τιις υποψηφιότητας,

β) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας,

- <
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γ) Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει στη Συνέλευση ονομαστική κατάσταση αυτών που

υπέβαλαν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., τη Δικαστική και την Εξελεγκτική Επιτροπή,

αναφέροντας υποχρεωτικά και τα Σωματεία τα οποία εκπροσωπούν ή στα οποία ανήκουν

και αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα συνεδριάσεων πριν από την ψηφοφορία

χωριστά, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη Δικαστική

Επιτροπή.

4. Οι Αρχαιρεσίες διεξάγονται ως εξής :

Η Εφορευτική'] Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της, τοποθετώντας χωριστές

ψηφοδόχους που σφραγίζονται:

(α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή, και

(γ) Για τη Δικαστική'] Επιτροπή.

Μετά διανέμει σε κάθε εκλογέα αντιπρόσωπο τακτικού μέλους Σωματείου με δικαίωμα

ψήφου, έντυπα ψηφοδέλτια ένα για κάθε κατηγορία και προσκαλεί τους εκλογείς να

ψηφίσουν υποδεικνύοντας ή επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας μετά

την εξακρίβωση της νομιμοποιήσεώς του σαν αντιπροσώπου με δικαίωμα ψήφου ρίχνει

τα ψηφοδέλτια του στις αντίστοιχες ψηφοδόχους και υπογράφει στην κατάσταση

ψηφισάντων. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων με δικαίωμα

ψήφου αντιπροσώπων, η εφορευτική επιτροπή προχωρεί στη διαλογή των ψήφων,

τηρώντας πίνακα διαλογής.

Επιτυχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική'] Επιτροπή και τη Δικαστική

Επιτροπή, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά την

σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν (σχετική πλειοψηφία). Σε περίπτωση

ισοψηφίας, η Εφορευτική'] Επιτροπή κάνει κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πήραν

τον ίδιο αριθμό ψήφων. Από τους επιτυχόντες, οι μεν επτά (7) πρώτοι εκλέγονται μέλη

του Δ.Σ., ενώ οι επόμενοι τρεις (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.. Τα παραπάνω

εφαρμόζονται και για την εκλογή των {.ιελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της

Δικαστικής Επιτροπής.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει αμέσως το αποτέλεσμα της διαλογής και

ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας για το Διοικητικό Συμβούλιο, για

την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη Δικαστική Επιτροπή, καθορίζοντας συγχρόνως και τη

σειρά των αναπληρωματικών, αναλόγως του αριθμού των ψήφων που έλαβε ο καθένας.

Η Εφορευτική'] Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τη διαλογή των ψήφων και

την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών μελών του Διοικ. Συμβουλίου της
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Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Δικαστικής Επιτροπής και για τον καθορισμό της σειράς

των αναπληρωματικών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής

Επιτροπής και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και μετά παραδίνεται μαζί με

σχετικά της εκλογής που έγινε στον πλειοψηφίσαντα νεοεκλεγέντα σύμβουλο,

γράφει σχετική απόδειξη.

Αρθρο 20: Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά

τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε αυτός κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν

γραπτά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιολογώντας και

το λόγο της αίτησής τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται

τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία

και με σχετική πλειοψηφία. Προκειμένου για προσωπικά θέματα ή όταν το ζητήσουν τρία

(3) μέλη του, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε ισοψηφία υπερισχύει

η ψήφος του Προέδρου. Σε ισοψηφία όταν η ψηφοφορία είναι μυστική επαναλαμβάνεται

η ψηφοφορία και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται σε άλλη

συνεδρίαση

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά και αποφασίζει:

(α) Κάθε τι που αποσκοπεί στην ουσιαστική'] εκπλήρωση του σκοπού της Ομοσπονδίας,

(β) Την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών

και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

(γ) Την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.

(δ) Την κατάρτιση και διορισμό των διαφόρων Επιτροπών.

(ε) Τον διορισμό του έμμισθου Προσωπικού της Ομοσπονδίας.

(στ) Συντάσσει τον Ισολογισμό τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό

κάθε χρήσεως.

(ζ) Εισηγείται σε ειδικές Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του Καταστατικού και

του Εσωτερικού Κανονισμού.

(η) Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας,

υποχρεούμενο να καταθέτει επ’ ονόματι της Ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή

Τράπεζες λειτουργούν νόμιμα στην έδρα της, την περιουσία της σε μετρητά, ή κατ’

άλλον νόμιμο και συμφέροντα τρόπο, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικ.

Συμβουλίου. Τα κατατεθειμένα ποσά μπορούν να αναλαμβάνονται εντολή του

Διοικητικού Συμβουλίου, με έκδοση επιταγών, που θα έχουν την υπογραφή του
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Προέδρου και του Ταμία. Τα στελέχη των πιο πάνω επιταγών τηρούνται από την

Π.Ο.Σ.Δ. Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου ορίζεται το ποσό που μπορεί ο Ταμίας να

κρατά σε μετρητά μη κατατεθειμένα σε τράπεζα.

(θ) Εγκρίνει την εγγραφή Σωματείων - Μελών στην Ομοσπονδία, εφόσον για

αυτά συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(ι) Απονέμει πτυχία του αθλήματος.

(κ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις

του νόμου 2725/1999, αποφασίζει για όλες τις καταγγελίες που αφορούν πράξεις ή

παραλήψεις των αθλητών και φιλάθλων ως και για παραπτώματα των αθλούμενων. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του ν’ αποκλείσει προσωρινώς

τον αθλητή που παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή από τους παραπέρα αγώνες και

μέχρι να εκδοθεί απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, μετά από προηγούμενη άμεση

ακρόαση του.

4. Κάθε μέλος του Διοικ. Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) κατά

σειρά τακτικές συνεδριάσεις και σύνολο πέντε (5) ανά έτος, εκπίπτει από μέλος του

Διοικ. Συμβουλίου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται

από ένα από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής του.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να λαμβάνουν

καμία υλική αμοιβή ή αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους. Εξαιρούνται όσα από τα μέλη

του Διοικ. Συμβουλίου είναι κάτοικοι πόλεων εκτός της έδρας της Ομοσπονδίας, στους

οποίους είναι δυνατόν να καταβάλλονται για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τα

έξοδα μετακινήσεώς τους.

6. Η παραίτηση οποιουδήποτε αξιωματούχου μέλους του Διοικ. Συμβουλίου από το

αξίωμα που κατέχει στο Διοικ. Συμβούλιο δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και την

παραίτησή του από μέλος του Διοικ. Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραιτήσεως

αξιωματούχου μέλους από το αξίωμα του γίνεται νέα εκλογή για το αξίωμα αυτό μεταξύ

των μελών του Διοικ. Συμβουλίου.

Αρθρο 21: Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με τους τρίτους και ενώπιον

κάθε διοικητικής, δικαστικής φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης ενώπιον

κάθε οργανισμού, τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,

(β) Καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό

Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του και προεδρεύει σ' αυτές,
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(γ) Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την

Ομοσπονδία.

ριθμεί και μονογραφεί, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα βιβλία που τηρεί η

Ομοσπονδία, εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιμελείται της εφαρμογής

του Καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της Π.Ο.Σ.Δ και ελέγχει κάθε

λειτουργία και υπηρεσία της Ομοσπονδίας. Ο Αντιπρόεδρος και, εάν υπάρχουν δύο, ο

πρώτος εξ αυτών και τούτου κωλυόμενου ο δεύτερος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο της

Ομοσπονδίας, όταν αυτός αποδεδειγμένα κωλύεται σε όλα του τα δικαιώματα. Εάν ο

Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν, τους αντικαθιστά ο

μεγαλύτερος στην ηλικία Σύμβουλος που δεν μπορεί να είναι όμως ούτε ο Γενικός

Γραμματέας ούτε ο Ταμίας.

Άρθρο 22: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα και Ειδικού Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας:

(α) Διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα,

μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικ.

Συμβουλίου. Επίσης μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και έκτακτων

Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία επικυρώνει το προεδρείο τους.

(β) Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού και των υπηρεσιών της

Ομοσπονδίας και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των Επιτροπών και των οργάνων

της. Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου τον Γενικό Γραμματέα μπορεί να αναπληρώσει

και άλλο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Το πρόσωπο

αυτό δεν πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας.

(γ) Ο Ειδικός Γραμματέας έχει καθήκοντα όσα του ανατίθενται από το Δ.Σ. και με τη

σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 23: Καθήκοντα Ταμία.

Ο Ταμίας:

(α) Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας, ενεργεί τις εισπράξεις και τις

πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και τα

εντάλματα πληρωμών.

(β) Καταθέτει τα χρήματά στο όνομα της Ομοσπονδίας σε αναγνωρισμένες τράπεζες.

(δ) Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως

επίσης κάθε συναλλαγματική ή επιταγή.
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(γ) Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον ισολογισμό,

απολογισμό και προϋπολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικ. Συμβουλίου

υποβάλει μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στην Τακτική Γενική

Συνέλευση για έγκριση.

(δ) Έχει προσωπική ευθύνη για κάθε πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα.

(ε) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί με

απόφασή του να τον αναπληρώσει με άλλο Σύμβουλο που δεν πρέπει να είναι ο

Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 24: Καθήκοντα Εφόρου Άθλησης - Εφόρου Υλικού και Εγκαταστάσεων.

Ο Έωορος Άθλησικ: έχει την εποπτεία των αθλητικών τμημάτων της Π.Ο.Σ.Δ. και σε

συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους προπονητές μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία

τους (των τμημάτων) και εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη μέτρων για κάθε θέμα που τα

αφορά. Μεριμνά σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης για τη συνεχή αύξηση του

αθλητικού επιπέδου των αθλουμένων. Μεριμνά και εισηγείται προς το Διοικητικό

Συμβούλιο για την οργάνωση εσωτερικών πρωταθλημάτων και για τη συμμετοχή των

αθλητικών ομάδων του Σωματείου σε κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο Έφορος Υλικού - Εγκαταστάσεων: επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων της

Ομοσπονδίας, τηρεί βιβλία απογραφής τους, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξή

τους. Όταν ο Έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή παραιτηθεί αντικαθίσταται με απόφαση του

Διοικ. Συμβουλίου από άλλο Σύμβουλο. Συνεργάζεται με άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. και

φροντίζει για ό, τι αφορά τις ανάγκες της Π.Ο.Σ.Δ. για κάθε είδους υλικό το οποίο

καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Φροντίζει για την κοσμιότητα και καλή λειτουργία της

λέσχης, των γραφείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι υπεύθυνος για την

εορταστική και τελετουργική δραστηριότητα της Π.Ο.Σ.Δ.

Άρθρο 25: Δικαστική Επιτροπή.

1. Η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, και

δύο (2) αναπληρωματικά.

2. Η Δικαστική Επιτροπή συγκροτείται από μέλη Σωματείοον - Μελών της Ομοσπονδίας.

3. (α) Η Δικαστική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση συγχρόνως με την

εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

(β) Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία όπως προβλέπεται από το παρόν

καταστατικό.



(γ) Η Δικαστική'] Επιτροπή είναι ισότιμη με το Διοικητικό Συμβούλιο και λογοδοτεί
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μόνο στη Γενική Συνέλευση

4. Τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής καλούμενα από τον Γενικό Γραμματέα της

Ομοσπονδίας συνέρχονται μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν μεταξύ

τους τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής.

5. Στη σύνθεση και στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να

μετέχουν πρόσωπα που μετέχουν στις διοικήσεις των Σωματείων των ενδιαφερομένων

μερών ή έχουν συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με τους ενδιαφερόμενους.

6. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Δικαστικής Επιτροπής και το πλαίσιο ποινών

αναλύονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας:

7. Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

και εκδικάζει παραπτώματα των Σωματείων - Μελών και παραπτώματα προπονητών,

κριτών, αθλητών και μελών των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας, εφόσον τα

παραπτώματα ανάγονται σε παραβάσεις διατάξεων του Καταστατικού ή των

Κανονισμών της Ομοσπονδίας, ή παραπτώματα που έχουν σχέση με παράβαση των

κανόνων ευπρεπείας που πρέπει να διέπει τις αθλητικές σχέσεις ή πράξεις αντίθετες προς

το φίλαθλο πνεύμα.

8. Η Δικαστική Επιτροπή δικάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα

τρία (3) από τα μέλη της. Ο Γραμματεύς τηρεί πρακτικά που υπογράφονται από όσα μέλη

παρέστησαν. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως

αιτιολογημένες.

9. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας υπόκεινται σε

προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών

(ΑΣΕΑΔ) όπως ο Νόμος ορίζει. Η προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής είναι οκτώ (8)

ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης

της προσβαλλόμενης απόφασης στον τιμωρηθέντα. Η άσκηση της προσφυγής δεν

αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

10. Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται να επιβάλουν στους

αθλητές τους, με αιτιολογημένη] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δικαστικής

Επιτροπής τους, τις προβλεπόμενες ποινές από το καταστατικό τους. Οι σχετικές,

αποφάσεις γνωστοποιούνται στην Ομοσπονδία και η γνωστοποίηση αυτί] κοινοποιείται

στον τιμωρηθέντα. Αθλητές που τιμωρήθηκαν από τα Σωματεία τους, εφόσον η ποινή

τους κοινοποιήθηκε στην Ομοσπονδία δεν μπορούν να μετέχουν σε αγώνες που

τελούνται από την Ομοσπονδία ή με την έγκρισή της.
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Άρθρο 26: Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και έχει τον έλεγχο της εν γένει οικονομικής

διαχειρίσεως της Ομοσπονδίας. Εκλέγεται για τέσσερα (4) χρόνια σύμφωνα με τις

διατάξεις του παρόντος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Ταμίας

υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα έγγραφα,

διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα του

ζητηθεί. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της, 10 τουλάχιστον

ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την έκθεσή τιις που

την παραδίδει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για να την περιλάβει στη

λογοδοσία του προς τη Γενική Συνέλευση. Το μέλος τιις Εξελεγκτικής Επιτροπής, που

έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προΐσταται των εργασιών τιις. Σε περίπτωση

ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση για την ανάδειξη του Προϊσταμένου των εργασιών της.

Άρθρο 27: Λοιπές Ομάδες Εργασίας, Τεχνικές και Τοπικές Επιτροπές.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τιις Ομοσπονδίας μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε και

οποιεσδήποτε Ομάδες Εργασίας ή Τεχνικές Επιτροπές αποτελούμενες από τρία (3) έως

πέντε (5) μέλη.

2. Ο Πρόεδρος κάθε Ομάδας Εργασίας ή Τεχνικής Επιτροπής είναι μέλος του Διοικ.

Συμβουλίου και ορίζεται στη θέση αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο τιις Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος αυτός είναι εισηγητής κάθε αποφάσεως της επιτροπής του.

3. Οι Τεχνικές Επιτροπές είναι τα αρμόδια όργανα τιις Ομοσπονδίας για να εισηγούνται

στο Δ.Σ. ενδεικτικώς τα παρακάτω :

(α) Την σύνταξη του ετήσιου Αγωνιστικού Προγράμματος, του Αθλήματος που

καλλιεργεί η Ομοσπονδία, των Κανονισμών Αγώνων, Προκηρύξεων και Οδηγιών για

τέλεση Αγώνων, ως και τον συντονισμό των ισχυόντων στην Ελλάδα Κανονισμών

Αγώνων με τα όσα ισχύουν Διεθνώς και για την τροποποίηση ή ερμηνεία άρθρων των

Κανονισμών. Επίσης παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και εισηγούνται αναλόγως

στο Δ.Σ.

(β) Την κατάρτιση Εθνικών και Προεθνικών Ομάδων.

(γ) Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταγραφές αθλητών, τον τρόπο έκδοσης των

δελτίων και τις ανανεώσεις τους, την κάρτα υγείας αθλητών, τις προϋποθέσεις

συμμετοχής τους σε αγώνες, την κατάταξή τους κατά ηλικίες και κατηγορίες, τη

βαθμολογία και τις διακρίσεις.

4. Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μπορεί να ιδρύονται Τοπικές

Επιτροπές. Η απόφαση ίδρυσης κάθε Τοπικής Επιτροπής καθορίζει τα καθήκοντα και τα
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επιλογής των μελών της. Ειδικά η ανάδειξη των Προέδρων των Τοπικών Επιτροπών
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γίνεται από τα σωματεία μέλη τιις οικείας περιφέρειας εκ των μελών του Διοικ.
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Αρθρο 28: Συμμετοχή σε αγώνες.

1. Στους αγώνες του αθλήματος που καλλιεργεί η Ομοσπονδία και που οργανώνονται

από αυτήν ή από σωματεία της δύναμής της, μετέχουν μόνο αθλητές, όπως η ιδιότητα

αυτή προβλέπεται και καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και τους Ελληνικούς και

Διεθνείς Κανονισμούς για τα αντίστοιχα αθλήματα. Τα μέλη των Σωματείων Μελών τιις

Π.Ο.Σ.Δ. μπορούν να αγωνίζονται μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο αθλητού τιις

Ομοσπονδίας και το οποίο εκδίδεται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα

νομοθεσία.

2. Οι Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες, όπως και κάθε άλλος επίσημος αθλητικός αγώνας,

χαρακτηρίζεται, ρυθμίζεται και προγραμματίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο τιις

Ομοσπονδίας. Το αυτό ισχύει και για κάθε μορφής διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα ή

συμμετοχές Ελλήνων αθλητών στο εξωτερικό.

3. Προκειμένου να συμμετάσχει η Ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές

συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη Γ.Γ.

Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμά της, υποβάλλει προς αυτή κάθε φορά προ

είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, αίτηση προς έγκριση μετάβασης, στην οποία ν’

αναφέρονται:

α. τόπος, χρόνος και σκοπός μετάβασης

β. τα πλήρη στοιχεία και ιδιότητες των μελών που πρόκειται να μεταβούν

γ. αναλυτικός προϋπολογισμός τιις σχετικής δαπάνης.

Σε επείγουσες περιπτώσεις η εικοσαήμερη προθεσμία μπορεί να μην τηρείται.

Αρθρο 29: Συγχώνευση Σωματείων.

Είναι δυνατή και επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων σωματείων

αναγνωρισμένων από τη ΓΓΑ και την Π.Ο.Σ.Δ. σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9

του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει και τιις εκάστοτε ισχύουσας Υπουργικής αποφάσεως

της παραγράφου 3 του άνω άρθρου.

Αρθρο 30: Εσωτερικός Κανονισμός και λοιποί κανονισμοί της Ομοσπονδίας.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Δ. με απόφασή του προσλαμβάνει το κάθε

μορφής υπαλληλικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
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και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999. Με απόφασή του το

Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, και τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

των Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, και τον

υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ψηφίζει

ειδικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν όλα τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις

του ισχύοντος εκάστοτε αθλητικού νόμου.

Άρθρο 31: Ανακήρυξη Επιτίμου Προέδρου της Π.Ο.Σ.Δ.

Δύναται με απόφαση τιις Γ.Σ. των Μελών της Ομοσπονδίας και κατόπιν σχετικής

πρότασης του Δ.Σ. να ανακηρυχθεί Επίτιμος Πρόεδρος τιις Ομοσπονδίας πρόσωπο που

έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στα αθλήματα που καλλιεργεί η Ομοσπονδία αλλά

και στον αθλητισμό. Οι ανακηρυσσόμενοι και αποδεχόμενοι το τίτλο του Επίτιμου

Προέδρου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη Διοίκηση της Π.Ο.Σ.Δ. ούτε να είναι

αντιπρόσωποι σωματείων μελών στη Γ.Σ. αυτής.

Άρθρο 32: Τροποποίηση καταστατικού.

1. Το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εφόσον την

τροποποίηση προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από το ένα

τρίτο (1/3) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Για την τροποποίηση του

Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε

απαρτία, όταν παρίσταται το μισό πλέον ενός του συνόλου των αντιπροσώπων των

Σωματείων με δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία

τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων αντιπροσώπων των σωματείων

με δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε πρόταση για μεταβολή του Καταστατικού θα πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη

της Ομοσπονδίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

στην οποία θα συζητηθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

3. Αίτημα για τροποποίηση που υποβάλλεται από μέλη της Ομοσπονδίας πρέπει να

συνοδεύεται από πλήρες κείμενο της προτεινόμενης τροποποιήσεως και να υποβάλλεται

εγκαίρως προς το Διοικ. Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση

της προθεσμίας τιις παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33: Διάλυση της Ομοσπονδίας.

Η διάλυση της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασισθεί σε Ειδική Γενική Συνέλευση, η

οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των
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μελών του που δικαιούνται ψήφου και η απόφαση πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των

τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία τιις

Ομοσπονδίας περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ά-ρθρο 34: Τηρητέα Βιβλία.

1. Η Π.Ο.Σ.Δ. τηρεί τα εξής βιβλία:

(α) Μητρώο Σωματείων Μελών,

(β) Μητρώο αθλητών για τους οποίους εκδόθηκε δελτίο τιις Ομοσπονδίας,

(γ) Μητρώο Εκπαιδευτών / Προπονητών

(δ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,

(ε) Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Εφορευτικών Επιτροπών,

(ζ) Πρακτικών Δικαστικής Επιτροπής,

(η) Πρακτικών λοιπών Επιτροπών,

(θ) Εσόδών - Εξόδων ή λογιστικά βιβλία Γ ’ κατηγορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 25 του νόμου 2725/1999 όπως έχει και ισχύει.

(ι) Περιουσιακών στοιχείων.

(κ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Όλα τα πιο πάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμηι,ιένα κατά σελίδα και πριν κάθε χρήση

πρέπει να θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό

Γραμματέα της Ομοσπονδίας και από τον Περιφερειάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο

όργανο.

2. Η Ομοσπονδία μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία μετά από απόφαση Διοικητικού

Συμβουλίου.

Αρθρο 35: Γενικές Διατάξεις.

1. Όλα τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας, που με ιδιαίτερη αίτηση τους και σχετικό

αίτημά τους επιχορηγούνται από αυτήν, για την πραγμάτωση έργων υποδομής,

επισκευών, εξοπλισμού κλπ., των εγκαταστάσεών τους, υποχρεούνται να της υποβάλουν

οικονομικό απολογισμό και λογοδοσία του ποσού με το οποίο επιχορηγήθηκαν, προς

τούτο.

2. Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων των Μελών της Ομοσπονδίας για την τέλεση

επισήμων διοργανώσεων είναι υποχρεωτική, εάν το Μέλος που του ζητείται η

παραχώρηση των εγκαταστάσεών του, έχει ειδοποιηθεί πριν από τρεις (3) τουλάχιστον

μήνες και εφόσον η Π.Ο.Σ.Δ., εν συνεννοήσει με το Σωματείο, είναι δυνατόν να καλύψει
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