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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟΝ 1ον
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
1. Ιδρύεται

αθλητική

Ομοσπονδία

με

την

επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ» και κατά σύντμηση « ΕΛ.Ο.Κ.», με έδρα την Κέρκυρα

και αποτελεί υπερκείμενη αθλητική Ομοσπονδία δια τον κλάδο των αθλημάτων

του ΚΡΙΚΕΤ και κάθε άλλου αθλήματος ή παιδείας που νόμιμα θα υπαχθεί σ’
αυτήν . Αποτελεί νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ περί σωματείων και του Ν. 2725/1999
Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα.

2.Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ως άθλημα που υπάγεται στην

ΕΛΟΚ κάθε αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα η οποία υπάγεται σε Διεθνείς
Ομοσπονδίες, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
3.Η

ΕΛΟΚ έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την

ανάπτυξη του αθλήματος ΚΡΙΚΕΤ σε όλη τη χώρα και μεταξύ των σωματείων

– μελών της και των αθλητών τους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς

αγώνες .

4.Η ΕΛΟΚ επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη

του φίλαθλου πνεύματος , την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό και
γενικότερα την κοινωνική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, μέσα

από τον αθλητισμό και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ
των λαών για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.

5.Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς , το

αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο, τη Γ.Γ.Α. και το Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τις διεθνείς
Ομοσπονδίες.

Η

ΕΛ.Ο.Κ. μετέχει

στον ετήσιο
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αθλητικό σχεδιασμό και

υποβάλλει στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό τα συμπεράσματα, τις
παρατηρήσεις και τις προτάσεις της, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον

ΜΕΣΑ - ΣΚΟΠΟΣ
Η ΕΛΟΚ επιτυγχάνει τους σκοπούς της με την τέλεση κάθε μορφής αθλητικών

αγώνων των αθλημάτων που της ανήκουν , μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με

τους Νόμους και τους Κανονισμούς ,οι Πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες και τα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Αγώνες Κυπέλλου, όλων των κατηγοριών και

όλων των αθλημάτων που της ανήκουν.

Με την έκδοση ειδικών εντύπων, εκτύπωση γενικών και ειδικών Κανονισμών,

όπως επίσης και συγγραμμάτων για θέματα και ζητήματα σχετικά με τα

αθλήματα που καλλιεργεί, τους σκοπούς του και γενικά με την έκδοση κάθε
χρήσιμου δημοσιεύματος.

Με τη συνεργασία της με το Σχολικό Αθλητισμό, τον αθλητισμό που

καλλιεργείται από τους Μαζικούς Φορείς.

Με την επικοινωνία της με τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τους Συνδέσμους και

τους Οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τη συνεργασία
μαζί τους στη διοργάνωση αθλητικών αγώνων.

Με τη μέριμνα της για την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση

Διαιτητών, Προπονητών, καθώς και με τη συμμετοχή της σε όλα τα αγωνιστικά,
τα οργανωτικά και τα αθλητικά ζητήματα.

Με τη συνεργασία της με άλλες Ελληνικές Αθλητικές Οργανώσεις και

Ομοσπονδίες, όπως και με τη συμμετοχή της σε Οργανισμούς που υπάρχουν ή
που Θα συσταθούν και σι οποίοι επιδιώκουν τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς
με την ΕΛ.Ο.Κ.

Με την κατασκευή Γυμναστηρίων, Σταδίων και κάθε άλλη αθλητική

εγκατάσταση, όπως και με την εξεύρεση των αναγκαίων χώρων και πόρων.

Με τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν

το ΚΡΙΚΕΤ.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
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ΜΕΛΗ
1.Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. είναι όλα τα Αθλητικά Σωματεία και Ενώσεις Σωματείων

που έχουν έδρα στην Ελλάδα και καλλιεργούν αθλήματα που υπάγονται στην
ΕΛ.Ο.Κ. επιδεικνύοντας αγωνιστική δραστηριότητα.

2.Η εγγραφή μέλους σε αθλητική ομοσπονδία γίνεται με απόφαση του

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

3.Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικό, δόκιμα ή πάρεδρα Μέλη ή άλλες

παρόμοιες.

4.Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου των

σωματείων ή των ενώσεων, που εγγράφονται στη δύναμη της οικείας αθλητικής

ομοσπονδίας και πριν αυτό αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση,
καθορίζονται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 4 ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Α. Όλα τα Σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. έχουν ίσα δικαιώματα .

Β. Κάθε Αθλητικό Σωματείο που θέλει να γραφτεί μέλος στην ΕΛ.Ο.Κ. και να

υπαχθεί στη δύναμή της, πρέπει να ζητήσει γραπτά και να συνυποβάλλει
απαραίτητα και τα παρακάτω έγγραφα:

1) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής (ΓΓΑ), ότι αναγνωρίζεται σαν

Σωματείο.

2) Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει σαν

Σωματείο.

3) Επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού του, όπως επίσης και επίσημα

αντίγραφα των τυχόν Εσωτερικών Κανονισμών του.

4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ότι γράφτηκε στο Βιβλίο

αναγνωρισμένων Σωματείων .

5) Απόφαση του ΔΣ περί εγγραφής ως μέλος της Ομοσπονδίας και έγγραφη

δήλωση του ΔΣ, ότι αποδέχεται το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις που
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εκδίδουν το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή, που προβλέπει το
παρόν Καταστατικό ή που αυτό δίνει την ευχέρεια να δημιουργεί.
6) Κατάλογο των μελών Διοικητικού του Συμβουλίου.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. του, ότι έχει είκοσι (12) τουλάχιστον αθλητές.

8) Ονομαστική Κατάσταση των αθλητών, μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά

για την έκδοση Δελτίων άθλησής των.

Γ. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών

από την υποβολή ή την επίδοση της αίτησης να
ενδιαφερόμενο Σωματείο την απόφασή του.

γνωστοποιήσει στο

Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΔΣ της ΕΛ.Ο.Κ. το ενδιαφερόμενο

Σωματείο δικαιούται να προσάγει στο αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπον
Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία των άρθρων
663 επόμ. Κ.Πολ.Δ.

Δ. 1 Το Σωματείο που εγγράφεται ως μέλος στην ΕΛΟΚ για ένα (1) χρόνο

από την εγγραφή του δεν έχει δικαίωμα ψήφου, να εκλέγει και να εκλέγεται

στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΛ.ΟΚ. στις οποίες όμως μετέχει με δικαίωμα
λόγου, πλην των ιδρυτικών μελών της ΕΛΟΚ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.
4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3)

προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους
διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται

για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους

κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους

αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.
Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες

περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας που έχει

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που

διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται
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από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας

ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που
εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη

συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν

ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.
Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της
Ομοσπονδίας , θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας,

προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα
με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό
ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του

καταλόγου με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην
επικείμενη Γενική Συνέλευση.

3.Εφόσον παρέλθει ένα (1) χρόνος, από την εγγραφή του και κατά τη

διάρκειά του έλαβε μέρος σε επίσημους διοργανώσεις της ΕΛ.Ο.Κ. το σωματείο
αποκτά δικαίωμα
προϋποθέσεις .

ψήφου, να εκλέγει και εκλέγεται υπό τις ανωτέρω

Ε. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ενός Σωματείου ή της σύνθεσης της

Διοίκησής του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών στην Ε.Λ.Ο.Κ.

Ζ. Τα Σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούνται: α) να συμμορφώνονται με

τις διατάξεις του καταστατικού της , με τις διατάξεις των κανονισμών και με τις
αποφάσεις

του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της, β) να

καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους προς την ΕΛ.Ο.Κ. , καθώς και το

εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής μέλους , όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. και γ) να γνωστοποιούν την ακριβή διεύθυνση των γραφείων
που εδρεύει το καθένα .
ΑΡΘΡΟΝ 5ον

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Σωματεία - μέλη της Ε.Λ.Ο.Κ. χάνουν την ιδιότητα του μέλους:

α) Με παραίτησή τους.
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β) Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής τους πέραν της

τριετίας και έπειτα από έγγραφη προειδοποίηση.
γ) Εάν συστηματικά

δεν εφαρμόζουν

τις διατάξεις του παρόντος

Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΛ.Ο.Κ. ή του Νόμου. Στις περιπτώσεις
αυτές επί της διαγραφής αποφαίνεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου η
παρόντων.

Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Κ. με πλειοψηφία των 2/3 των

δ) Εάν επί δύο (2) συνεχή έτη δεν επιδείξουν αγωνιστική δραστηριότητα.

ε) Σε περίπτωση διαγραφής τους από τα βιβλία Σωματείων του οικείου

Πρωτοδικείου ή απώλειας της αθλητικής τους ιδιότητας.

Για τη διαγραφή Σωματείου - μέλους απαιτείται απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης της ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον
ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της ΕΛ.Ο.Κ. είναι:

α) Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές και έκτακτες.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Δικαστική Επιτροπή.

δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ε) Κάθε Επιτροπή Διοικητική , Οικονομική, Τεχνική, που προβλέπεται από το

παρόν ή που Θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.Ο.Κ. και έχει το

δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα που αφορούν την ΕΛ.Ο.Κ., να τροποποιεί το

Καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα της ΕΛ.Ο.Κ., να εγκρίνει τον Απολογισμό και
Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το
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Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία της Ομοσπονδίας, για το
συμφέρον των μελών της και του Ελληνικού Αθλητισμού.

2.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το

χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. στη χρονική περίοδο του 1ου τριμήνου
κάθε χρόνου.

3.- Στις Τακτικές Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή του:

α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.

β) Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό

καθώς τον προϋπολογισμό του επομένου.

του περασμένου χρόνου,

γ) Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του

Δ.Σ.

δ) Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανόμενης και της τροποποίησης του

Καταστατικού ή της έγκρισης των Εσωτερικών Κανονισμών .

4.- Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από

έγγραφη αίτηση των δύο πέμπτων (2/5) των μελών της ΕΛ.Ο.Κ. στην οποία
αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται

ειδικά και τα θέματα της

Ημερήσιας Διάταξης, που προτείνουν για συζήτηση, οσάκις λόγω της φύσεως

του θέµατος καθίσταται αδύνατη η λήψη απόφασης από αυτό. Ο δε

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να συγκαλέσει
την Συνέλευση εντός (45) ηµερών από της υποβολής της αιτήσεως

5. α) Τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα

από γραπτή -πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη

και δημοσιεύεται στον

ημερήσιο Τύπο, δεκαπέντε (15 ) ημέρες πριν από τη σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης. Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα
Ημερήσιας Διάταξης.

της

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

Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

6.α) Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτές το

ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων που έχουν
δικαίωμα ψήφου.
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β) Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία , γίνεται νέα το

πολύ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην οποία υπάρχει απαρτία με οσουσδήποτε
παρόντες αντιπροσώπους με δικαίωμα ψήφου.

7.α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των

παρόντων μελών

που έχουν δικαίωμα ψήφου με

ονομαστική κλήση ή με

ανάταση των χεριών, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, εκτός από εκείνα τα

θέματα για τα οποία χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα υ με τις
διατάξεις του παρόντος.

β) Στα προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική

ψηφοφορία, ως και για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. ελέγχει την

εγκυρότητα της συμμετοχής

και το

δικαίωμα ψήφου των αντιπροσώπων καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης.
8.Η Γενική Συνέλευση εκλέγει:

α) Τριμελές Προεδρείο των εργασιών της, αποτελούμενο από Πρόεδρο και

δύο (2) μέλη.

β) Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί εκλογές.

9. Η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας Διοίκησης πραγματοποιείται:

α) όταν λήγει η θητεία του Δ.Σ.

β) όταν τούτο αποφασισθεί από το Δ.Σ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας και

γενικά όταν δεν δύναται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και το σκοπό του και

γ) όταν το ζητήσει το 75% συν 1 των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

10. Οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται και

καταχωρούνται συνοπτικά στο οικείο βιβλίο Πρακτικών .
ΑΡΘΡΟΝ 8ον

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛ.Ο.Κ.- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Α.
Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης

και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με
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αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή
των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων - μελών της. \

Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης

εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος

ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και ο αναπληρωτής του.

Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο.

Κάθε σωματείο - μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο

στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας.

Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική

Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής
και ψηφοφορίας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας

έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.
4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3)

προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους
διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται
για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους
κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους
αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.
Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες

περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις

αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που
διοργανώνονται από την Ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται
από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας

ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που

εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη
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συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν

ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.

Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της
Ομοσπονδίας , θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας,

προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα

με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό
ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του
καταλόγου με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην
επικείμενη Γενική Συνέλευση.

7. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45)

πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της

ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα

σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής

ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο
με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη

Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο
αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148). Το αργότερο

δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του

καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση
που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.

8.Τα Σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ΕΛ.Ο.Κ. τους

αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, μέχρι δέκα (10) ημέρες,
πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Β.

1. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει

μόνον μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της Ομοσπονδίας , που έχει δικαίωμα

να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 6 του

παρόντος. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να
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εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του
οικείου

αθλητικού

σωματείου,

η

οποία,

επί

ποινή

ακυρότητας

υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

της

2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων

της Ομοσπονδίας διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας

προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο

Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και

ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον
Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν
αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής
και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου

της

Ομοσπονδίας διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και

συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο

τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με
αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο
τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των

υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους

υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει

παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1)

σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να
σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου
των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.

Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός

αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη

μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη
ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό

(25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας
λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης.
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Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων,

η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη

δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με
απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την
πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται

για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η
τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο
αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το

ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και
αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το
προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται
στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

4. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου

εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων

κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του
σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης,

έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος
εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού

προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά

σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το
διοικητικό συμβούλιο αθλητικού σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την
οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα
ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Για την ανάδειξη των μελών

και τη συγκρότηση των άλλων καταστατικών οργάνων του αθλητικού
σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού .

5. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που, κατά παράβαση του

νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να

συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον
κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην

επικείμενη Γενική Συνέλευση ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός

τους κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999. Αν
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πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα

στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής.

α) έναν Πρόεδρο

β) έναν Αντιπρόεδρο

γ) ένα Γενικό Γραμματέα

δ) έναν Ειδικό Γραμματέα
ε) έναν Ταμία

στ) έναν Έφορο

ζ) ένα Σύμβουλο

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για

τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των
Ολυμπιακών Αγώνων

3. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας,

μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζει την
αριθμητική του συγκρότηση.

4. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,

ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις

με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους
γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα

προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την

έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση
ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

5. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό

σωματείο από Μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών.
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6. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα Μέλη του

Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για
προσφορά

οποιασδήποτε

υπηρεσίας

στο

σωματείο,

καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

επιτρέπεται

να

7. Εάν μέλος του Δ.Σ. Ομοσπονδίας εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου

αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται
ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα. Με απόφαση του Δ.Σ. της
ένωσης διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης.

8. Δεν επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειμένου να εκλεγεί μέλος

του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου από το καταστατικό προβλεπόμενου
οργάνου αθλητικής Ομοσπονδίας όποιος :

α) είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής Ομοσπονδίας κατά

τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας,

β) είναι υπάλληλος της Ομοσπονδίας,

γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειμένου να εκλεγεί μέλος του

διοικητικού

συμβουλίου

ή

άλλου

καταστατικού

οργάνου

αθλητικής

Ομοσπονδίας , όποιος υπήρξε υπάλληλος της Ομοσπονδίας , εφόσον κατά τον

χρόνο ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του έχουν παρέλθει δύο (2) τουλάχιστον
μήνες.

9. Ο υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου,

από το καταστατικό προβλεπόμενου, οργάνου αθλητικής Ομοσπονδίας
απαιτείται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος

αθλητικού σωματείου που αποτελεί μέλος της αθλητικής Ομοσπονδίας, με
δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής

αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, που αποτελεί
μέλος της αθλητικής Ομοσπονδίας .

10. Τα μέλη του προεδρείου του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής

Ομοσπονδίας πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Ομοσπονδίας.

11. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν

εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει

θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουμένου).
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12. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας

συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία

αθλητών/αθλητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί

περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο
αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει
συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της
ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος.

13. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή
μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος,

γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας

όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες
φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2)

συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου
εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική

περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους
της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού

Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες

αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση
της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.

14. Τα υποψήφια μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται μαζί με τα

υποψήφια μέλη για τη θέση
θέσεις

του προέδρου και τα υποψήφια μέλη για τις

των μελών του ΔΣ . Οι υποψηφιότητες καταχωρούνται στο ενιαίο

ψηφοδέλτιο σε τρίτη θέση κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων μελών του ΔΣ.

15. Οι υποψηφιότητες για μια Θέση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του

Δ.Σ. προτείνονται εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν από Γενική Συνέλευση από τα
έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. που το καθένα από αυτά δικαιούται

να προτείνει την υποψηφιότητα τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για
το Δ.Σ.
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16. Τα μέλη των Σωματείων που εκλέγονται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή

ορίζονται

να συμμετέχουν

σε άλλο από το καταστατικό προβλεπόμενου,

οργάνου της Ομοσπονδίας θα πρέπει να μην εμπίπτουν στα κωλύματα που

προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα . Ειδικότερα :

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης ομοσπονδίας, ή ειδικός

συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση
των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την
εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

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

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο

θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή
έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος
έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον

ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά
αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται

σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών
ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια

χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία
επιρροής - μεσάζοντες, 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 δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις

παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της
αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι
στερήσεις αυτές.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος

νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

2. Οι 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
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ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός
αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που
καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο

διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά

όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει
κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. 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. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την
άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία
προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.

3. Οι 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 αντιπρόσωποί του σε
υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν

ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του

ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του
θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των
αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον
έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος

αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική
ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

5. 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 έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν

σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή,
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είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η

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

μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου,
αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη

Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε
να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για

τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και
εφαρμοστές

μηχανικών

και

ηλεκτρονικών

μερών

και

πάσης

φύσεως

ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους
εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία,

την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών
μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη

Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε
να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου

διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α.,
μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια

στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής

ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια
στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε

αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης
απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή
διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους

διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό
στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης

αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης
απόδοσης,

διαιτητής,

βοηθός

διαιτητή,

παρατηρητής,

επόπτης,

κριτής,

σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
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άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών
αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης

απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος
του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού
αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους

διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:
την

(α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα)
Ο.Π.Α.Π.

Α.Ε.

ή

εταιρεία

που

παρέχει

παιχνίδια

στοιχημάτων

προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011
(Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, κατά την
έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία

οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των
παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των
γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης
αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος

που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην
περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών
ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή

κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της
εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και

Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης
του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις
μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

(β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα

νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή
εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους,

απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες

μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α`, που
του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις της περ. α`.

- 20 -

(γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α` και

(δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία

από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`,

7. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του

παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

β) 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 του

κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η
πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο

της Γενικής Γραμματείας 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
17.Στη

συνέχεια το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καταρτίζει ενιαίο ονομαστικό

κατάλογο των υποψηφίων και κατά κατηγορία.

α) των υποψηφίων τακτικών μελών του Δ.Σ.

β) των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

γ) των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ) των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται σε περίοπτη Θέση στα

γραφεία της Ομοσπονδίας οκτώ (8) μέρες πριν την ορισθείσα για την
ψηφοφορία. Το

αντίγραφο του καταλόγου με τα ψηφοδέλτια που

περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων, παραδίδεται στην εφορευτική που

διενεργεί την εκλογή και διαλογή. Από τον κατάλογο αυτό και με ψηφοδέλτια οι
εκλογείς ψηφίζουν τους υποψηφίους της προτίμησής τους.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους,

μέχρι τη συμπλήρωση του καθοριζομένου από το παρόν αριθμού των τακτικών ή
αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
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Τα

αποτελέσματα

της

εκλογής

βάσει

σχετικού

πρωτοκόλλου

που

συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίδονται στον Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης.

Το εκλεγόμενο Δ.Σ., αφού λάβει γνώση των αποτελεσμάτων, συγκαλείται

από τον πρόεδρο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του σε πρώτη
συνεδρίαση κατά την οποία συγκροτείται σε σώμα.

Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου

εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων

κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του
σε σώμα.

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

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

απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων , αφού
προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά
σταυρών προτίμησης, σύμβουλο.

18.Ακολούθως προβαίνει στο διορισμό

των Προέδρων των διαφόρων

τεχνικών και διοικητικών επιτροπών που κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
προτείνει τους συνεργάτες του.

19.Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μεν κάθε δεκαπέντε (15)

ημέρες, έκτακτα δε οποτεδήποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο ή το ζητήσουν πέντε

(5) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Ονομαστική ψηφοφορία διατάσσεται, όταν το ζητήσει έστω και ένα
(1) μέλος, μυστική δε μόνο επί προσωπικών θεμάτων ή όταν το ζητήσουν πέντε

(5) τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επί μυστικής ψηφοφορίας,
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι να ληφθεί απόφαση. Κάθε μέλος του Δ.Σ.
που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του αδικαιολόγητα,

θεωρείται, ότι παραιτήθηκε, αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά
αναπληρωματικό.
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20.Σε κάθε περίπτωση η μη προσέλευση ενός μέλους του Δ.Σ. επί τρεις

συνεχείς μήνες στις συνεδριάσεις, επιφέρει αυτοδίκαια την απομάκρυνσή του,
από όποια αιτία και εάν προέρχεται η αποχή του.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. ενδεικτικά μνημονευόμενες είναι:

α) Να διοικεί την Ομοσπονδία, ως όργανο της Γ.Σ. και να διευθύνει τις

εργασίες και τις υπηρεσίες, σύμφωνα προς τις σχετικές αποφάσεις.

β) Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε όλες

τις σχέσεις και υποθέσεις και ενώπιον κάθε αρχής.

γ) Να αποφασίζει σε όλα τα κατεπείγοντα ζητήματα γενικότερης σημασίας

κατά τα μεσοδιαστήματα των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Να καταρτίζει τα διάφορα αγωνιστικά Προγράμματα και να επιμελείται

για την ομαλή και πλήρη πραγματοποίησή τους.

ε) Να εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού και των κανονισμών από όλα

τα Σωματεία — Μέλη.

στ) Να εισηγείται στη Γ.Σ. κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση των

Κανονισμών και των προγραμμάτων.

ζ) Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις και τίτλους ή βραβεία και έπαθλα στους

νικητές.

η) Να επιλύει διαφορές ή διενέξεις που αναφύονται κατά την τέλεση αγώνων,

με βάση όσα ορίζονται στους κανονισμούς ή τους νόμους.

8) Να εκδικάζει ενστάσεις κατά του κύρους τελεσθέντων αγώνων.

ι) Να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές σε Σωματεία, διοικητικούς παράγοντες,

διαιτητές, προπονητές, και αθλητές σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού, Εσωτερικούς Κανονισμούς και τους Νόμους.
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ια) Να ερμηνεύει διατάξεις του Καταστατικού ή των Κανονισμών σε

αμφισβητούμενα σημεία και εφόσον δεν υπάρχουν επί του συγκεκριμένου
θέματος αυθεντικές ερμηνείες.

ιβ) Να εισηγείται προς τη Γ.Σ. τη διαγραφή Σωματείων — Μελών.

ιγ) Να καταρτίζει επιτροπές, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να

προάγει ή απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές και
τις λοιπές σχέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους νόμους και τα συμφέροντα της
Ομοσπονδίας.

ιδ) Να εκδίδει δελτία ή άδειες αθλητών επ’ ονόματι αυτών και των

Σωματείων, να ανανεώνει και να ακυρώνει δελτία και άδειες, να εγκρίνει

μεταγραφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού, των
Κανονισμών και των νόμων και γενικά να διακανονίζει και ελέγχει τις
μετακινήσεις και τις μεταβολές των αθλητών σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

ιε) Να ιδρύει ή διορίζει τα Συμβούλια των τοπικών επιτροπών, να ορίζει την

περιφέρεια και τις δικαιοδοσίες τους, βάσει ειδικών κανονισμών των οποίων οι
διατάξεις θα θεωρούνται ως τμήμα του παρόντος καταστατικού.

ιστ) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας

καταρτίζοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ως και τον
απολογισμό, προς υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

ιζ) Να λαμβάνει και να εφαρμόζει κάθε μέτρο για τη διοικητική, διαχειριστική,

τεχνική και καταστατική πληρότητα της οργανώσεως της Ομοσπονδίας.

τη) Να υπογράφονται τα πρόχειρα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και

στην επόμενη συνεδρίαση να διαβάζονται και υπογράφονται και τα επίσημα.

Το Δ.Σ. δικαιούται με απόφασή του να εκχωρεί και να μεταβιβάζει στις

διάφορες επιτροπές της ΕΛ.Ο.Κ. μέρος των αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών του
και να ανακαλεί εκχωρηθείσες ή μεταβιβασθείσες.

Κάθε μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση της

περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων

του , στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2429/1996 .
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ΑΡΘΡΟΝ 11ον
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ
1.- Πόροι της ΕΛ.Ο.Κ. είναι οι παρακάτω:

α) Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων — Μελών, οριζόμενες σε ποσό των

δεκαπέντε Ευρώ (15 €) ετησίως. Οι συνδρομές μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να
αυξάνονται ή και να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που
υπάγονται τα Σωματεία — Μέλη.

β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής του μέλους, οριζόμενο σε δεκαπέντε Ευρώ

(15 €) , που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση τον Δ.Σ. Η είσπραξη των

άνω δικαιωμάτων από την ΕΛ.Ο.Κ. επιτρέπεται να γίνεται με παρακράτηση από

τις επιχορηγήσεις ή από τις εισπράξεις των αγώνων των Σωματείων - Μελών. Τα

Σωματεία -Μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούνται να εκπληρώνουν ανελλιπώς τις προς
αυτήν χρηματικές τους υποχρεώσεις.

γ) Οι διάφορες δωρεές κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και

επιχορηγήσεις προς την ΕΛ.Ο.Κ. από το Κράτος, τη Γ.Γ.Α., τους διάφορους
Οργανισμούς, ιδιώτες κ.λ.π.

δ) Τα τυχόν εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

ε) Κάθε έσοδο από διαφημίσεις, χορηγίες, προβολή και άλλες δραστηριότητες.
2. Στην περιουσία της ΕΛ.Ο.Κ. περιλαμβάνονται.

α) Κάθε κινητό ή ακίνητο, που κατέχει στην απόλυτη κυριότητα και νομή της.

β) Τα έπιπλα των γραφείων, του εντευκτηρίου και ο ιματισμός κ.λ.π. των

Εθνικών Ομάδων.

γ) Το ετήσιο πλεόνασμα τω εσόδων κάθε χρήσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ. υποχρεούται να καταθέτει επ’ ονόματί

της, σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα, την περιουσία της σε μετρητά, όταν το
ποσό υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων Ευρώ (600 €). Τα κατατεθειμένα ποσά
αναλαμβάνονται με έκδοση επιταγών, υπογραφόμενων από τον Πρόεδρο και τον

Ταμία ή και τον ένα από αυτούς, εξουσιοδοτημένου όμως εκάστοτε με
εξουσιοδότηση του άλλου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. .
- 25 -

4. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης

των αθλητικών εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση,

αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις
αγωνιστικές ανάγκες της

Ομοσπονδίας

ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη,

επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν
τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα

ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας , ύστερα
από απόφαση της γενικής συνέλευσής της , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

5. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας , όλα τα περιουσιακά στοιχεία,

μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την
εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

6.Η Ομοσπονδία υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων

της , εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή τους, στην ηλεκτρονική
εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η καταχώριση υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/ 1986.

7. Η διάθεση των κεφαλαίων της Ομοσπονδίας γίνεται

μετά από σχετική

απόφαση του ΔΣ, που καταχωρείται στα πρακτικά και µόνο υπέρ των σκοπών
της Ομοσπονδίας .

ΑΡΘΡΟΝ 12ον·
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η ΕΛ.Ο.Κ. αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της προς τις Δικαστικές και

άλλες Δημόσιες Αρχές, ως και προς κάθε τρίτο δια του Προέδρου και του Γεν.
Γραμματέα της.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1 . Ο πρόεδρος Του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του και προΐσταται των

εκδηλώσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας.
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2. Εκπροσωπεί με Το Γεν. Γραμματέα την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις με

κάθε Αρχή.

3.Έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. και από κοινού με το Γενικό Γραμματέα

προβαίνει, σε

άσκηση

ενδίκων μέσων και βοηθημάτων,

παραιτήσεις και

συμβιβασμούς, συμφωνεί και δέχεται διαιτησίες, δέχεται, αποποιείται, προβαίνει

σε δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της

Ομοσπονδίας ως εναγούσης ή εναγομένης, διορίζει Δικηγόρους για την

υπεράσπιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ενώπιον οποιουδήποτε
Δικαστηρίου

αρμοδιότητας.

και

διοικητικής

αρχής

οποιασδήποτε

δικαιοδοσίας

και

4. Προεδρεύει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και όταν το

κρίνει αναγκαίο και των συνεδριάσεων των διαφόρων επιτροπών και
συσκέψεων.

5. Παραλαμβάνει επ’ ονόματι της Ομοσπονδίας με τον ταμία κάθε ποσό σε

μετρητά ή χρεόγραφα ή άλλες αξίες ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και

αναλαμβάνει κάθε ποσό που είναι κατατεθειμένο σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή
Οργανισμό, υπογράφων τις σχετικές αποδείξεις και ακόμα αναλαμβάνει

ωσαύτως κάθε χορηγία, ενίσχυση, εισφορά, υλικό, εμπόρευμα και γενικά κάθε
αγαθό υπέρ της Ομοσπονδίας.

6. Υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, μονογράφει τα βιβλία

των Γραφείων, του Ταμείου και κάθε άλλης Υπηρεσίας της Ομοσπονδίας,
μεριμνώντας για την ενημερότητα, την τάξη και την πληρότητα των
υπηρεσιακών ενεργειών.
7. Τον πρόεδρο

Αντιπρόεδρος .

αναπληρώνει όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει

ο

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος

αναπληρώνει τον πρόεδρο

όταν αυτός

κωλύεται ή

απουσιάζει και εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει το ΔΣ της ΕΛΟΚ
ΑΡΘΡΟ 15ον
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ- ΕΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες του γραφείου, εποπτεύει τις

εργασίες της Γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, ασκεί την εποπτεία του
αρχείου, της βιβλιοθήκης, του μητρώου μελών και κάθε άλλης Υπηρεσίας της
γραμματείας. Δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών,

προβαίνοντας σε ενημέρωσή τους για τις ενέργειες και τις απόψεις του

Διοικητικού Συμβουλίου. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα
χρηματικά εντάλματα πληρωμών. Συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ.
και μεριμνά για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση κάθε στοιχείου και εγγράφου

χρήσιμου για την εξέταση και συζήτηση ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία
της Ομοσπονδίας.

2. Το Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Ειδ.

Γραμματέας και αυτόν αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που θα ορίζεται
με απόφαση του Δ.Σ.

3. Καθήκοντα του Ειδ. Γραμματέα είναι η υποβοήθηση του Γεν. Γραμματέα

και εκτέλεση κάθε υπηρεσίας που θα ανατίθεται σε αυτόν βάσει εκχωρήσεως

που θα εγκρίνεται ή θα επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας

συντάσσει και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., βοηθούμενος
ενδεχομένως από πρακτικογράφο.
ΑΡΘΡΟΝ 16ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
1. Ο Ταμίας

α) διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας
β) ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις

γ) εκτελεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται από το Λογιστήριο

σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γεν
Γραμματέα και τον ίδιο

2. Υποβάλλει στο Δ Σ μηνιαίες καταστάσεις για την κίνηση εσόδων και

εξόδων της Ομοσπονδίας, καταστάσεις για τις καθυστερούμενες εισπράξεις και
κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την

παρακολούθηση και τον έλεγχο της
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οικονομικής κατάστασης, εισηγούμενος και μέτρα που Πρέπει κάθε φορά να
λαμβάνονται.

3. Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα επ’ ονόματι της Ομοσπονδίας την

περιουσία της σε μετρητά και την αναλαμβάνει μερικά ή ολικά όπως στο άρθρο
17 του παρόντος ορίζεται και είναι πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος για τα

χρήματα της Ομοσπονδίας, που του εμπιστεύονται. Είναι προσωπικά υπεύθυνος
για κάθε πληρωμή χωρίς εντάλματα ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

4. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό, τα

σχέδια των οποίων υποβάλλει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που
τους φέρει στη Γεν. Συνέλευση για συζήτηση και έγκριση, επισυνάπτοντας κάθε
σχετικό επεξηγηματικό στοιχείο.

5. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ένα μέλος του Δ.Σ.

που ορίζεται από αυτό με πρόταση του Ταμία και είναι της απολύτου
εμπιστοσύνης του. Εφόσον το κώλυμα ή η απουσία του Ταμία υπερβαίνει το

τρίμηνο ή εφόσον αυτός δεν προτείνει έγκαιρα τον αντικαταστάτη του, τότε
θεωρείται ότι αυτοδίκαια εκπίπτει του αξιώματός του και το Δ.Σ. προβαίνει σε
εκλογή αντικαταστάτη με μυστική ψηφοφορία από τα λοιπά μέλη του.

6. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του οικονομικού αρχείου της

Ομοσπονδίας.

7. Ο Ταμίας μπορεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. να κρατήσει στο Ταμείο

χρηματικό ποσό, οριζόμενο από το Δ.Σ. και χωρίς ειδική απόφασή του για τις

τρέχουσες πληρωμές. Πάγιες δαπάνες, όπως μισθοί προσωπικού, καταβολή
ενοικίων

ή

κοινοχρήστων,

λογαριασμού

Οργανισμών

κοινής

καταβάλλονται από τον Ταμία, χωρίς κάθε φορά, απόφαση του Δ.Σ..

ωφελείας

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Κ
Επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων, των οργάνων, των επάθλων,

των αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης της ΕΛ.Ο.Κ., τηρεί τα βιβλία για όλα τα

περιουσιακά στοιχεία, φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξη και ασκεί
καθήκοντα κοσμήτορα Λέσχης.
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Όταν ο

Έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται με

απόφαση του Δ.Σ. από άλλον Σύμβουλο.
ΑΡΘΡΟΝ 18ον

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά με απόφασή του Επιτροπές διεξαγωγής

Πρωταθλημάτων (Ε.ΔΙ.Π.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς σι
αρμοδιότητες και οι δικαιοδοσίες που εκχωρούνται στις ανωτέρω επιτροπές.

2. Εντελώς ενδεικτικά σι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες,

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

α) Η προετοιμασία, οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία αγώνων Τοπικών,

Περιφερειακών ή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας, ως
και φιλικών ή άλλης φύσεως αγώνων.

β) Η στα όρια των εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό σχετικών πιστώσεων,

διαχείριση των εσόδων και εξόδων των υπ’ αυτής ή υπό την εποπτεία της

τελουμένων κάθε φύσεως αγώνων και Πρωταθλημάτων, με την υποχρέωση

υποβολής κάθε δίμηνο σχετικών δικαιολογητικών με ευθύνη των Επιτροπών
έναντι του Ταμείου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Κ.

3. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να

συντάξει και να εκδώσει Κανονισμό Διοικητικών Επιτροπών, με τον οποίο

λεπτομερέστερα θα ορίζονται οι αρμοδιότητες, οι δικαιοδοσίες, η σύνθεση, η
θητεία και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα αφορά τη λειτουργία τους.

4. Σε κάθε Διοικητική Επιτροπή Πρόεδρος ορίζεται μέλος του Δ.Σ., μέλη δε με

εισήγηση αυτού ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εκτός
αυτού με διετή θητεία.

5. Η πλήρωση θέσης που κενούται γίνεται με διορισμό άλλου προσώπου

κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Ε.ΔΙ.Π. και απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

6. Ως προς τις συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αποφάσεις των

Διοικητικών Επιτροπών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι περί Δ.Σ. διατάξεις του
παρόντος.
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ΑΡΘΡΟΝ 19ον
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο

αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται με τετραετή θητεία από τη Γεν.

Συνέλευση συγχρόνως με τα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με

ψηφοδέλτια από κατάλογο υποψηφίων που υποδεικνύονται από Σωματεία Μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Τελεί υπό την Προεδρία του πρεσβυτέρου των μελών της και συνέρχεται σε

συνεδριάσεις, είτε κατά τα μεταξύ των Γεν. Συνελεύσεων χρονικά διαστήματα,
είτε προ είτε κατά τη διάρκειά τους, ελέγχει το Ταμείο, τους Ισολογισμούς, τους

Απολογισμούς, την τάξη και ακρίβεια των δικαιολογητικών και την οικονομική
γενικά κατάσταση και διαχείριση, για τα οποία υποβάλλει έκθεση προς τη Γεν.
Συνέλευση, καθώς και τυχόν εισηγήσεις και προτάσεις.

3. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται,

αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

4. Προς διευκόλυνση του έργου της μπορεί να προσλαμβάνει λογιστή με

απόφασή της και με δαπάνες της ΕΛΟΚ .
ΑΡΘΡΟΝ 20ον

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων

αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας

προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο
Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος.

2.Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την

περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου.

3.Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα

αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
4.Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι:
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α) Να εκδικάζει με συνοπτική διαδικασία κάθε ένσταση ή διαμαρτυρία, για

παράλειψη ή αντικανονική εγγραφή στον κατάλογο των αντιπροσώπων των

Σωματείων - Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και να εκδώσει την απόφασή
της πριν από κάθε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

β) Να παραλάβει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τον ονομαστικό

κατάλογο των υποψηφίων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., καθώς και των

υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή και να διενεργήσει την ψηφοφορία
και τη διαλογή, να μονογραφήσει τα ψηφοδέλτια και να υπογράψει το πρακτικό

της ψηφοφορίας και να παραδώσει όλα τα σχετικά έγγραφα στον Πρόεδρο του
νεοεκλεγμένου Δ.Σ.

5. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ της

Ομοσπονδίας , επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη

απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

παρουσία των εκλεκτόρων

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
1. Στην ΕΛ.Ο.Κ. λειτουργεί Επιτροπή Μεταγραφών και αποτελείται από τρία

(3) μέλη που εκλέγονται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Ένα από αυτά υποχρεωτικά

είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και είναι ο Πρόεδρός της. Η θητεία των μελών είναι
τριετής.

2.Στην αρμοδιότητά της έχει τον έλεγχο, έγκριση και νομιμότητα των

μεταγραφών τω αθλητών, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, την αναμόρφωση

του αθλητικού μητρώου των σωματείων και κάθε άλλης εργασίας, η οποία έχει
σχέση με τις αρμοδιότητες αυτές.

3. Η Επιτροπή Μεταγραφών συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και βρίσκεται

σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Οι αποφάσεις
της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε ισοψηφία

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να επικυρωθούν από το Δ.Σ. της

ΕΛ.Ο.Κ. σύμφωνα με το Νόμο και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του
ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
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ΑΡΘΡΟΝ 22ον
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη.

α) Έναν εν ενεργεία ή συνταξιούχο δικαστικό ή έναν εν ενεργεία ή

συνταξιούχο Δικηγόρο, που να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή
κάποιας Επιτροπής της Ομοσπονδίας και να μην μετέχει η να μην έχει

συμμετάσχει κατά την τελευταία πενταετία στη διοίκηση - μέλους της ΕΛ.Ο.Κ. ως

Πρόεδρος.

β) Έναν ακόμη Δικηγόρο και

γ) Έναν φίλαθλο νομικό ή με νομικές γνώσεις που να μην μετέχει στη

διοίκηση Σωματείου μέλους της ΕΛ.Ο.Κ. την τελευταία πενταετία ή σε κάποια
επιτροπή της.

2.Η θητεία της δικαστικής επιτροπής είναι όση και του Δ.Σ..

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή σε

περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεώς του από το Δ.Σ., βρίσκεται δε σε απαρτία
παρόντων δύο (2) τουλάχιστον μελών.

4. Έργο της Δικαστικής Επιτροπής είναι να εκδικάζει σε πρώτο βαθμό κάθε

υπόθεση που παραπέμπεται σε αυτή το Δ.Σ. ή και αυτεπάγγελτα και αφορά

παραβάσεις και αδικήματα Σωματείων – Μελών , παραγόντων ή τεχνικών ή
αθλητών, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αθλητικού Δικαστή. Η
Δικαστική Επιτροπή διορίζεται από το Δ.Σ. οι δε αποφάσεις της εφεσιβάλλονται
ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, με τις διατάξεις και τη διαδικασία του Ν. 2725/1999.

5. Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται επίσης κατόπιν ερωτημάτων του

Δ.Σ. επί των κατωτέρω θεμάτων :

α) Της επεξεργασίας του Καταστατικού και των Κανονισμών

β) Της ερμηνείας αμφισβητουμένων διατάξεων του Καταστατικού και των

Κανονισμών
γ)

όποιου θέματος νομικής φύσεως, που τίθεται στην κρίση της για

γνωμοδότηση
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δ) της επιλύσεως διαφορών που υποβάλλονται στη διαιτητική κρίση της

ε) της γνωμοδότησης επί αγωγών που εγείρονται κατά Ομοσπονδίας ή επί

εγέρσεως αγωγών προς περιφρούρηση συμφερόντων της Ομοσπονδίας.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του αμέσως ανωτέρω εδαφίου είναι

γνωμοδοτικές και δεν δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Η Δικαστική Επιτροπή πρέπει να εκδίδει τις αποφάσεις της σε εύλογο

χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από 45 ημέρες από την υποβολή σε αυτήν
της σχετικής εγκλήσεως, αναφοράς ή εγγράφου.

8. Όλες οι δικογραφίες και τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω της

Γενικής Γραμματείας της ΕΛ.Ο.Κ. και μέσω αυτής εκτελούνται οι αποφάσεις που
καθίστανται τελεσίδικες.
ΑΡΘΡΟΝ 23 ον

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συστήσει και άλλες

μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή Στατιστικής, η
Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, η Επιτροπή Προγραμματισμού και κάθε
άλλη Επιτροπή της οποίας η λειτουργία κρίνεται απαραίτητη.

2. Οι αποφάσεις όλων των επιτροπών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν

καταστατικό υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
ΑΡΘΡΟ 25ον

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

1. Κάθε ομοσπονδία που περιλαμβάνει πάνω από εκατό (100) αθλητικά

σωματεία Μέλη δικαιούται, εκτιμώντας τις ανάγκες, τις δραστηριότητες και την
προοπτική της, να προσλαμβάνει ειδικό συνεργάτη.

2. Ο ειδικός συνεργάτης προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας

χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται ή να

παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά. Η πρόσληψη γίνεται με

απόφαση του Δ.Σ.. Ως ειδικός συνεργάτης επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου
κύρους που έχει διακριθεί στο χώρο του αθλητισμού, κατά προτίμηση, ή στον
- 34 -

επιχειρηματικό ή επαγγελματικό τομέα, κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής
και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή έχει

εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αθλητικά θέματα και γνωρίζει άριστα δύο
(2) τουλάχιστον ξένες γλώσσες χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης. Οι πάσης

φύσεως αποδοχές του ειδικού συνεργάτη και γενικό κάθε παροχή σε αυτόν
καθορίζονται από το Δ.Σ.. σε κάθε όμως περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν
τις αποδοχές που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας

Υπουργείου, έγγαμος με δύο τέκνα και με εικοσαετή προϋπηρεσία. Ο ειδικός
συνεργάτης συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την ομοσπονδία και η

σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί
από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

3. Ο ειδικός συνεργάτης συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς

δικαίωμα ψήφου και έχει τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ., μεταξύ των
οποίων ενδεικτικό και τις παρακάτω :

α) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

β) καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού της

ομοσπονδίας.

γ) καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια των κανονισμών της

ομοσπονδίας.

4. Η σύμβαση του ειδικού συνεργάτη μπορεί να καταγγέλλεται μόνο για

σπουδαίο λόγο, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της
ομοσπονδίας, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του και
χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από
οποιαδήποτε αιτία που πηγάζει από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 26ον

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Η Ομοσπονδία έχει υποχρέωση να απασχολεί προπονητή κάτοχο άδειας που

χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 31 τον ν. 2725/1999.
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Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την Ομοσπονδία

στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση,

για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.

Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να

ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για
τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των

Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή

καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης

ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση

της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς

επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να
ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.

4. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα

και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει
άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην

οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού ή ατομικού

αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, δύναται
κατ` εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή: α) σε άλλη αγωνιστική

κατηγορία από αυτήν, στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) σε ακαδημίες, ή γ)
σε ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας.

12. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του
προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος
περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της
αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.
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ΑΡΘΡΟΝ 27ον

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1.Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των

μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου
κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που

αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που
υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

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 οικείας ομοσπονδίας.

Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας

από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. 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 με
διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία

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 αναγνώρισή
της.

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ο τρόπος της διοίκησης και

λειτουργίας όλων των οργάνων και υπηρεσιών ως και η τάξη των εργασιών της
Ομοσπονδίας, με βάση το Καταστατικό
κανονισμούς.
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και τους γενικούς ή ειδικούς

3.Ειδικότερα με τον Εσωτερικό Κανονισμό προσδιορίζονται

λεπτομερώς τα παρακάτω θέματα:

α) Οι βασικές αρχές και σι κανόνες για το φίλαθλο πνεύμα και τη φίλαθλη

ιδιότητα.

β) Η Διοίκηση και η λειτουργία της Ομοσπονδίας, η σύνθεση, η συγκρότηση,

οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις των Σωματείων — Μελών, η διαδικασία της ασκήσεως των
σχετικών αρμοδιοτήτων και κάθε Λεπτομέρεια που αφορά στην ομαλή και άρτια
εκπλήρωση του σκοπού της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Η συγκρότηση και σύνθεση του Δ.Σ., της Εφορευτικής Επιτροπής, της

Εξελεγκτικής Επιτροπής, των τοπικών επιτροπών, ως και για επιτροπών της
Ομοσπονδίας και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και το έργο των διαφόρων
οργάνων της.

δ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων περί της εγγραφής των

Σωματείων — Μελών της Ομοσπονδίας, οι οικονομικές υποχρεώσεις τους, ο
τρόπος συγχώνευσης σωματείων, η διάλυση, η διαγραφή τους και ο

διακανονισμός των σχέσεων των Σωματείων — Μελών προς τις αρχές της

Ομοσπονδίας και τους αθλητές και αθλήτριές τους.

ε) Η εγγραφή και μεταγραφή αθλητών και αθλητριών, ο τρόπος εκδόσεως

των αθλητικών δελτίων και της ανανεώσεώς τους, - οι προϋποθέσεις

συμμετοχής σε αγώνες, η κατάταξή τους κατά ηλικίες και κατηγορίες, η
βαθμολογία, οι διακρίσεις.

στ) Οι παραβάσεις των κανονισμών και τα αθλητικά ή άλλα παραπτώματα, η

διαδικασία εκδίκασης, σι ποινές και κάθε κύρωση για αντιαθλητικές και
αντιπειθαρχικές πράξεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

ζ) Τα περί αγώνων, είδους, μορφής πρωταθλημάτων, το σύστημα οργάνωσης,

οι απαιτούμενες άδειες, σι προκηρύξεις, οι εκθέσεις για τα αποτελέσματα, ο
διορισμός των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, σι όροι συμμετοχής των
Σωματείων και των αθλητών, οι μετακινήσεις, οι δαπάνες διατροφής και
διαμονής, τα παράβολα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αγωνιστική γενικά
δραστηριότητα και τον προγραμματισμό της.
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η) Τα περί αθλητικών γενικά χώρων, γηπέδων, γυμναστηρίων, σταδίων και

λοιπών εγκαταστάσεων.

8) Τα περί αθλητικών οργάνων και υλικού.

ι) Τα περί αγωνοδικών επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών, επιτροπών

αγώνων και πρωταθλημάτων, διαιτητών και αρχόντων των αγώνων.

ια) Τα περί προπονητών, γυμναστών, ιατρών, μαλακτών και άλλων τεχνικών

γενικά.

ιβ) Κάθε άλλο θέμα διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό και νομικό που έχει σχέση

με την άρτια οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.

4. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στον κανονισμό , τους

κανονισμούς και αποφάσεις
φαρμακοδιέγερση.

της Διεθνούς

Ολυμπιακής Επιτροπής

για τη

5. Προκειμένου να συμμετέχει η Ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές

συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη
Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμά της ,

υποβάλλεται κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον ημερών , αίτηση προς έγκριση

μετάβασης με το εξής περιεχόμενο: α) τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης , β)
πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και γ)

αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης . Σε επείγουσες περιπτώσεις η
20ημερη

προθεσμία

μπορεί να μην τηρείται. Μετά από ,αίτηση

της

ομοσπονδίας μπορεί να χορηγείται από τη ΓΓΑ έγκριση για μετάκληση στη
χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών για τη
συμμετοχή

συναντήσεις.

τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς

αθλητικές

ΑΡΘΡΟ 28ον

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Με κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος

για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης
και λειτουργίας αυτής, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού τους.
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Ειδικότερα στον κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η

διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα
απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο συνολικός
αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ομοσπονδιών, δεν

επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της
είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωματεία, τις δέκα (10), εάν η ομοσπονδία έχει στη
δυναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε (15), εάν

η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250)

σωματεία και τις είκοσι (20), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια
πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων
θέσεων, προκειμένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη

δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση
έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, οκτώ (8)
θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα

(250) σωματεία και δέκα (10) Θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της διακόσια
πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία.

Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για κάθε ομοσπονδία και το

σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη

προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση
του παραπάνω κανονισμού από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό δεν

υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η ομοσπονδία χρηματοδοτείται από
τη ΓΓΑ ή από εποπτευόμενους από αυτή φορείς σε ποσοστό μικρότερο του
πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών εσόδων της.

. Οι αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου καθορίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2470/1997

(ΦΕΚ 40 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει για την κατάταξη του προσωπικού που

υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα οικεία μισθολογικά
κλιμάκια, υπολογίζεται όλος ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει

αναγνωρισθεί για τον καθορισμό των αποδοχών του, ως την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου. Τυχόν επιπλέον διαφορά που θα προκύψει, αν οι κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος καταβαλλόμενες αποδοχές στο προσωπικό αυτό
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είναι μεγαλύτερες, διατηρείται και καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά μέχρι
την κάλυψή της, από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή στο

προσωπικό των ομοσπονδιών οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού
είχαν εγκεκριμένους κανονισμούς προσωπικού ή οι αποδοχές του προσωπικού
τους ρυθμίζονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας."

Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των ομοσπονδιών, με

εξαίρεση τους προπονητές, τους γυμναστές, τους τεχνικούς συμβούλους, τους

δικηγόρους, τους λογιστές, τους δημοσιογράφους, τους φροντιστές, τους
φυσικοθεραπευτές και τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, γίνονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ` του ν. 2190/1994 (Α` 28).
Εξαιρούνται του πρώτου εδαφίου οι ομοσπονδίες που τα ιδία έσοδά τους
ξεπερνούν το 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.»

ΑΡΘΡΟ 29ον

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρέχεται σε αθλητική

ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. αυτής, Ειδική αθλητική αναγνώριση,

ιδίως εάν για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει
αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε."

2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται με

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

3. Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων της ομοσπονδίας που καλλιεργεί

το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική

αναγνώριση περιορισθεί σε πέντε (5) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν

υπάγεται άλλο άθλημα, το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν

υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη
ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί

4. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί με απόφασή του να

υπαγάγει, σε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, άθλημα ή κλάδο

άθλησης για τον οποίο δεν υφίσταται ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική
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ομοσπονδία, καθώς και άθλημα ή κλάδο άθλησης για την υπαγωγή του οποίου
υφίσταται αμφισβήτηση.
ΑΡΘΡΟΝ 30ον

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι .- Όλες οι προσφερόμενες στην Ομοσπονδία και για τους σκοπούς της

υπηρεσίες μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μελών της Γενικής

Συνέλευσης και των διαφόρων επιτροπών παρέχονται αμισθί. Μόνο τα έξοδα
μετακινήσεως για την υπηρεσία της Ομοσπονδία: (pocket money) και οι
αποζημιώσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις

νόμων ή υπουργικών αποφάσεων καταβάλλονται, με αιτιολογημένη απόφαση
του Δ.Σ., όπως και τα έξοδα μετακινήσεως και διαμονής μιας ημέρας των μελών
του Δ.Σ., όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και που είναι μόνιμοι κάτοικοι
επαρχιακών πόλεων.

2. Το απαιτούμενο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας

έμμισθο, υπαλληλικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσλαμβάνεται από
το Δ.Σ., σύμφωνα προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού

Κανονισμού υπηρεσίας και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Με τον Εσωτερικό

Κανονισμό υπηρεσίας καθορίζονται οι οργανικές, τακτικές και έκτακτες θέσεις,
τα απαιτούμενα για την κάλυψη αυτών προσόντα, ο τρόπος προσλήψεως. οι όροι
εργασίας, οι προϋποθέσεις αδειών, προαγωγής, απολύσεως καθώς και κάθε
λεπτομέρεια. Όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό των γραφείων και λοιπών

υπηρεσιών της Ομοσπονδίας τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του
Γενικού Γραμματέα.

3. Το έμμισθο προσωπικό μπορεί, όταν καλείται, να παρίσταται κατά τις

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και όταν συζητείται θέμα, που το αφορά, να παρέχει
πληροφορίες και να εκφέρει γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί το Δ.Σ. να εξουσιοδοτεί τοπικές επιτροπές να

προσλαμβάνουν υπαλληλικό προσωπικό και βοηθητικό έμμισθο προσωπικό,
έπειτα από ειδική άδεια και έγκριση.
ΑΡΘΡΟΝ 31ον

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
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1.- Η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των

Κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και των διεθνών Κανονισμών δια την
εφαρμογή τους στην Ελλάδα, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Ενστάσεις ή διαμαρτυρίες κατ’ αποφάσεων του Δ.Σ., των τοπικών

επιτροπών και κάθε διαιτητικής ή τεχνικής επιτροπής, υποβάλλονται έγγραφα
στη Γενική Συνέλευση ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύγκλισή της.
ΑΡΘΡΟΝ 32ον

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας αναγορεύονται από τη Γενική Συνέλευση με

πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. ή του ενός

πέμπτου (1/5) των μελών που δικαιούνται ψήφου, διακεκριμένα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαίρετες υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία

και τον αθλητισμό γενικότερα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση
μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου, προκειμένου περί όλως

εξεχόντων προσώπων, που συμπληρώνουν μακρά, ευδόκιμη, αθλητική,

κοινωνική και εθνική δραστηριότητα. Στα επίτιμα μέλη απονέμεται δίπλωμα και
διακριτικό εύσημον. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου , μπορούν να

συμμετέχουν στο ΔΣ ή ΓΣ με δικαίωμα λόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 32ον

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των διαφημίσεων από τα Σωματεία - Μέλη της

ΕΛ.Ο.Κ. στην αθλητική περιβολή των αθλούμενων για την επαύξηση των πόρων
τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 33ον

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ –ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΛ.Ο.Κ εγκρίνονται και

τροποποιούνται κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. ή αν ήθελε αυτό ζητηθεί
έγγραφα από το ένα Τρίτο (1/3) των τακτικών μελών που θα έχουν δικαίωμα
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ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Για την έγκριση ή τροποποίηση των Εσωτερικών
Κανονισμών, η για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε

απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των δικαιουμένων ψήφων μελών,
οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των Τριών τετάρτων
(3/4) τουλάχιστον των παρισταμένων μελών. Κάθε αίτηση με πρόταση για

μεταβολή και τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών συζητείται έπειτα από
ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως ή απόφασης του Δ.Σ. και με

την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, θα αποσταλούν στα Σωματεία — Μέλη και τους αντιπροσώπους

τους σε σχέδια, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.
ΑΡΘΡΟ 34ον

Ρήτρα διαιτησίας - Σύμβαση προσχώρησης
1.Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο

στους διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά

όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα
προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή
επιτροπές.

2.Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος, καθώς και της

προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν

τροποποιήσεις σε άλλο διάστημα, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική

περίοδο, εκτός αν αφορούν μεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήματος και
του αριθμού των προβιβαζόμενων ή υποβιβαζόμενων ομάδων, οπότε ισχύουν
από τη μεθεπόμενη περίοδο.

3.Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος στο

μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι

την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς

υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισμών. Οι Κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται
από την πρώτη, μετά την τροποποίηση, γενική συνέλευση της ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 35ον
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1.- Οι επιβαλλόμενες ποινές και οι αναφυόμενες διαφορές εκδικάζονται

σύμφωνα με το Ν. 2725/1999.

2.- Αποκλείεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για την επίλυση

αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν στα πλαίσια των αγωνιστικών
δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 36ον
ΒΙΒΛΙΑ

Ι.- Ή ΕΛ.Ο.Κ. και οι υπαγόμενες σε αυτήν επιτροπές τηρούν υποχρεωτικά τα

εξής βιβλία, θεωρημένα από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
α) Μητρώο μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ ). Βιβλία Γ΄ κατηγορίας ( με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3

του άρθρου 2 του ΠΔ 186/1992).
ε) Περιουσιακών στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων και

ζ) βιβλίο ποινών.

2- Η ΕΛ.Ο.Κ. τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αθλητισμού και Οικονομικών,

επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία εκτός από τα προβλεπόμενα στο Ν.
2725/1999 καθώς και ο τρόπος τήρησής τους

4. Εκτός από τα μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. , κάθε τρίτος μπορεί να πληροφορείται το

περιεχόμενο των τηρούμενων βιβλίων της και ότι άλλο σχετικό , εφόσον έχει
και αποδεικνύει άμεσο έννομο συμφέρον. Η πληροφόρηση γίνεται εγγράφως και
απαγορεύεται η λήψη αντιγράφου
οποιουδήποτε οργάνου της ΕΛ.Ο.Κ.

ολόκληρου του βιβλίου πρακτικών
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5. Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή

από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο,

6. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συνεπάγεται την

ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 37ον
ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η διάλυση της ΕΛ.Ο.Κ. μπορεί να αποφασισθεί σε ειδική Γενική Συνέλευση

η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4)
τουλάχιστον των μελών του, που δικαιούνται ψήφου και η απόφαση πρέπει να
παρθεί με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.
2.

Αν ο αριθμός

των αθλητικών σωματείων

της ομοσπονδίας

που

καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική

αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε πέντε (5) και κάτω και εφόσον στην
ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα , το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που

καλλιεργούν υπάγεται με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού
σε άλλη Ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί.

3.Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία της ΕΛ.Ο.Κ. περιέρχεται στη Γ.ΓΑ.

ΑΡΘΡΟΝ 38ον

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΗΜΑΙΑ

1.Η ΕΛ.Ο.Κ. έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος και φέρει γύρωθε τις λέξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ και στο εσωτερικό της την απήδαλο ναυ και
δύο (2) διασταυρούμενες πάτες.

2.Η σημαία της ΕΛ.Ο.Κ. είναι λευκή. Στο αριστερό μέρος φέρει μια μπάλα του

Κρίκετ. Δεξιά απεικόνιση του αθλήματος καθώς και την ελληνική σημαία.
ΑΡΘΡΟ 39ον

Επιχορηγήσεις

1. Η Γ.Γ Α. επιχορηγεί τους εποπτευόμενους από αυτή αθλητικούς φορείς για

την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα για την εκτέλεση

προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων, για την αντιμετώπιση των
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λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε
αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση
αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις
διατάξεις του παρόντος.

Η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσας

παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο
άθλησης από την οικεία ομοσπονδία.

2. Σε περίπτωση που αθλητική ομοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήμερη, η

κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσης παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και
ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό
Υπουργού.

3. Έκτακτες Επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα από τη

Γ.Γ.Α.

επιτρέπονται

μόνο

για

συγκεκριμένους

σκοπούς,

ύστερα

από

γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ.. Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν
απολογισμό στη Γ.Γ.Α. μόνο για τις έκτακτες Επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από
αυτή.

4. Επιχορήγηση σε αθλητικούς φορείς μη ειδικώς αναγνωρισμένους

επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα
από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ..

5. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της

Γ Γ.Α. χωρίς έγκρισή της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε

η επιχορήγηση. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος
επιχορηγούμενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηματικά ποσά
από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο

από τον καθορισμένο, τιμωρείται με φυλάκιαη μέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή
επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που

υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, τιμωρείται

με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος
εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω
από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή

κάθειρξης. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό

καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν
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τη διάθεση αυτή και εισπραττόμενο αποδίδεται στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύμφωνα με τις

διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός

γίνεται από το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α., ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες
επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά της
καταλογιστικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Δεν επιτρέπεται επιχορήγηση αθλητικής ομοσπονδίας που προσέλαβε

ειδικό συνεργάτη κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος.

7. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999, κάθε

επιχορηγούμενος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορέας υποβάλλει
απολογισμό σε αυτήν για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλεται.

"Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. εάν δεν έχει

υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες Επιχορηγήσεις. Σε κάθε

περίπτωση, η κατ` έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε αθλητικό

φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ` αυτόν ετήσια τακτική
επιχορήγηση.

8.Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η έκτακτη

επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών

έργων όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε

αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις εν όψει διοργάνωσης αγώνων με
παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία.
ΑΡΘΡΟ 40ον

Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός

Ισολογισμός - Απολογισμός αθλητικών φορέων

Η Ομοσπονδία υποχρεούται να συντάσσει

κάθε οικονομικό έτος

προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής της. Με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό

Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά
που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό.

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

3. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται έως την 31ή Οκτωβρίου εκάστου έτους .
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4. Ο προϋπολογισμός

υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Γ.Α. έως την 31η

Οκτωβρίου κάθε έτους. Η έγκριση των προϋπολογισμών περιλαμβάνει και το

δικαίωμα της μεταρρύθμισης, εφόσον η ομοσπονδία δεν συμφωνεί με τις

υποδείξεις ή τις παρατηρήσεις των αρμόδιων για έγκριση των προϋπολογισμών
οργάνων. Ειδικότερα οι προϋπολογισμοί των Ομοσπονδιών συνοδεύονται από
οικονομικό προγραμματισμό για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, στο πλαίσιο του
εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται

παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία των αθλημάτων τους

κατά την προηγούμενη περίοδο και 1ην προοπτική ανάπτυξής τους το επόμενο

έτος. Ο οικονομικός αυτός προγραμματισμός και η έκθεση αξιολογούνται από
τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ.Α, στο πλαίσιο του εθνικού

αθλητικού σχεδιασμού, για τη διαμόρφωση του οριστικού περιεχομένου του
οικονομικού προγραμματισμού των αθλημάτων.

5. Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των

επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή
στα σωματεία και στις ενώσεις της αρμοδιότητάς τους.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας κατά

τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού

τους

συμβουλίου

και

έγκριση

του

αρμόδιου

οργάνου.

Δαπάνες

που

πραγματοποιούνται πέρα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού

καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων που ενέκριναν

την πραγματοποίησή τους. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. από το

Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α.. που έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή

δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Η είσπραξη και η απόδοση
των καταλογιζόμενων ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ Ε.

7. Η Ομοσπονδία υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό

απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Με απόφαση του

αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία και τα

δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο

χρόνος κατάρτισης και υποβολής του. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε
ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού της παρ. 1 του παρόντος. Ο ειδικός

απολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
- 49 -

που οφείλει να τον διενεργήσει μέσα σε προθεσμία δύo (2) μηνών. Με τον ειδικό

αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 1
του παρόντος. Αν από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται
παραβάσεις,

η αρμόδια υπηρεσία της

Περειφέρειας

προβαίνει

στις

ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισμό τυχόν

ευθυνών και εισηγείται αρμοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής
επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τη

Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού. Ομοσπονδίες

που λαμβάνουν συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, μικρότερη
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών μπορούν, αντί απολογισμού. να

υποβάλλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους υπεύθυνη δήλωση του ν.

1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς

για τους οποίους επιχορηγήθηκε.

8. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε μία

ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας

παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο
χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.
ΑΡΘΡΟ 41ον

Οικονομική εποπτεία

1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) διατάσσει, κάθε

έτος, με τη μέθοδο της δειγματοληψίας, τη διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού
και οικονομικού ελέγχου

της

Ομοσπονδίας που έλαβε τακτική ή έκτακτη

επιχορήγηση, μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, συνολικού ύψους άνω των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ.

2. Ύστερα από αίτημα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Γ.Ε.Δ.Δ.

διατάσσει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού

ελέγχου της Ομοσπονδίας που έλαβε κρατική επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη,
ανεξαρτήτως του ύψους της επιχορήγησης. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αφορά

- 50 -

έως και τα πέντε (5) τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον δεν είχε διενεργηθεί
τακτικός έλεγχος κατά τα έτη αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παραγράφων 1 και 2 διενεργείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3074/2002 (Α` 296) και του π.δ. 77/2005 (Α`
118).

4.

Έναντι

του

Γ.Ε.Δ.Δ.

δεν

ισχύει

οποιοδήποτε

τραπεζικό

και

χρηματιστηριακό απόρρητο. Ως προς το φορολογικό απόρρητο εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (Α` 138),

καθώς και του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α` 170) και της ΠΟΛ 1154/2018

κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β` 3253). Η άρση του απορρήτου καταλαμβάνει, εκτός από
την

ελεγχόμενη Ομοσπονδία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της

εκτελεστικής επιτροπής του, τους ορκωτούς ελεγκτές και κάθε άλλο ειδικό
συνεργάτη ή σύμβουλό του, τους αθλητές και τους προπονητές του, το εν γένει
προσωπικό του και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο έλεγχος
κρίνεται αναγκαίος ή σκόπιμος.

5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου, συντάσσεται

τεκμηριωμένη έκθεση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του

π.δ. 77/2005. Η έκθεση (α) κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού και (β) αν διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις, διαβιβάζεται στον

αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά
νόμο ενέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωμα να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του
προσωπικού, τακτικού και μη, των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.

6. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητά

τους, το βαθμό της υπαιτιότητας των εμπλεκομένων και την εν γένει συμβολή

του ελεγχόμενου φορέα στην ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργεί,
εισηγείται, με την έκθεση της παραγράφου 5, την αναστολή για συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα κάθε επιχορήγησης προς το συγκεκριμένο φορέα και, σε
περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησής του.

7. α. Κατά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο, η

εκτελεστική επιτροπή και κάθε άλλο όργανο ή υπηρεσία του ελεγχόμενου φορέα,
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οι αθλητές και οι προπονητές του, το προσωπικό και οι εν γένει συνεργάτες και

σύμβουλοί του, καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να
συνεργάζεται με τον Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει αμελλητί κάθε έγγραφο,
αποδεικτικό μέσο ή πληροφορία που του ζητείται.

β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται

ύστερα από σχετική εισήγηση του Γ.Ε.Δ.Δ., μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή

κάθε επιχορήγησης προς τον ελεγχόμενο φορέα μέχρι τη χορήγηση στην Ε.Ε.Α.
των εγγράφων, αποδεικτικών μέσων ή πληροφοριών που έχει ζητήσει
ΑΡΘΡΟ 42ον

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα µέλη της Ομοσπονδίας έχουν δικαίωµα να αποχωρούν οποτεδήποτε με

απόφαση της ΓΣ τους . Η αποχώρηση

πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3)

µήνες πριν το τέλος της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος της.
ΑΡΘΡΟ 43ον

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Σωµατείο ουδεµία ανάµειξη έχει ή σκοπεύει να έχει στην πολιτική,

απαγορεύονται δε ρητώς οι πάσης Φύσεως πολιτικές συζητήσεις εντός της
αιθούσης επί ποινή διαγραφής,
ΑΡΘΡΟ 44ον

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Ομοσπονδίας

1. Δεν επιτρέπεται η έκτακτη επιχορήγηση αθλητικής ομοσπονδίας που

διεκδίκησε και ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου

πρωταθλήματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή διεθνών αγώνων με μεγάλη γενικά
σημασία και διεθνή εμβέλεια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του

αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Αν η διεκδίκηση μιας τέτοιας
διοργάνωσης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού

τελεσφορήσει, η σύσταση οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
απά το άρθρο 53 παρ. 1 του παρόντος νόμου, είναι υποχρεωτική.
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2. Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στον κανονισμό του

άρθρου 27 τουν. 2725/1999 τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη φαρμακοδιέγερση.

3. Προκειμένου να συμμετάσχει αθλητική ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή

αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμά της,

υποβάλλεται, κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον ημερών, αίτηση προς έγκριση
μετάβασης με το εξής περιεχόμενο:

α) τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης,

β) πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και

γ) αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης.

Σε επείγουσες περιπτώσεις η 20ήμερος προθεσμία μπορεί να μην τηρείται.

4. Υστέρα από αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να

χορηγείται έγκριση για τη μετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών

αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους

διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Η έγκριση μετάβασης ή
μετάκλησης χορηγείται προκειμένου περί αθλητικών σωματείων από την

εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 13 παράγραφος 1 του ν. 2725/1999 με εξαίρεση

τα αθλητικά σωματεία που μετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών
ομαδικών αθλημάτων, στα οποία η έγκριση χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. Από τη
Γ.Γ.Α. επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές ομοσπονδίες.

5α. Οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ολυμπιακές

και μη, αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να υιοθετούν Κώδικες Δεοντολογίας,

εναρμονισμένους με τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών των αντίστοιχων
αθλημάτων ή, ελλείψει τέτοιων, της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής.

β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των προσώπων που

ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στο στοιχείο α` της παραγράφου αυτής

αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και των προσώπων που σχετίζονται

με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που

διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους και διέπουν ιδίως τη διαχείριση

των οικονομικών τους υποθέσεων, την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων,
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καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις που πλήττουν
τη φήμη των αντίστοιχων αθλημάτων.

γ. Στις αναφερόμενες στο στοιχείο α` της παραγράφου αυτής αθλητικές

ομοσπονδίες συστήνονται υποχρεωτικά επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο

τη διερεύνηση και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζονται με
τις υποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α` και β` της παραγράφου αυτής. Οι

επιτροπές Δεοντολογίας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που
ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στο στοιχείο α` της παραγράφου αυτής

αθλητικών ομοσπονδιών, ως επίσης των προσώπων που σχετίζονται με
οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που
διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους.

δ. Οι επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από ερευνητικό και δικαστικό

τμήμα και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή
θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται.

6.Η Ομοσπονδία , για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των

αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού της

συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την
κάλυψη των λειτουργικών της

αναγκών. Στην περίπτωση αυτή έχει τις

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992).

7. Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης

με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς

του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου
2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η

παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών
διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

9. Απαγορεύεται η συστέγαση της Ομοσπονδίας και εμπορικής επιχείρησης.
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10. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που

γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την
ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

11. Η ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό

διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε
αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.
ΑΡΘΡΟΝ 45ον

Το παρόν καταστατικό που περιέχει σαράντα πέντε άρθρα (45) ενεκρίθη

κατ’ άρθρον και σε σύνολο από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων — Μελών

της ΕΛ.Ο.Κ. της 30/03/ 2021 και θα ισχύσει μετά την καταχώρησή στα βιβλία

σωματείων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας .

Κέρκυρα ………………………..2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
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