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Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ –
ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1

Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970
Οµοσπονδία

υπό

τον

τίτλο,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.ΠΕ.) µε έδρα την πόλη των Αθηνών:
1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΥΝΤΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
6. ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ

7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ

9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο ΜΙΛΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

H E.O.ΠΕ. αναγνωρίστηκε µε την υπ΄αριθ.356/1970 απόφαση του
Πολυµελούς

Πρωτοδκείου

Αθηνών

και

το

καταστατικό

της

καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου µε α.α. 191.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός της ΕΟΠΕ είναι η οργάνωση, διάδοση και εξύψωση του
αθλήµατος της πετοσφαίρισης σε όλη τη χώρα, η ευαισθητοποίηση των

πολιτών για το δηµόσιο αγαθό του αθλητισµού και η αίσθηση της αξίας
του µέτρου που διατρέχει διαχρονικά τον ελληνικό πολιτισµό ο οποίος
γέννησε τον αθλητισµό και το ολυµπιακό πνεύµα και ιδεώδες.
Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών της ΕΟΠΕ επιδιώκεται:
α) Με την οργάνωση και τέλεση αγώνων Πρωταθλήµατος όλων
των Κατηγοριών µεταξύ των Σωµατείων που ανήκουν στη
δύναµή της, βάσει Προκηρύξεών της.
β) Με την τέλεση κάθε µορφής αγώνων πετοσφαίρισης ή beach
volley τοπικών περιφερειακών, κυπέλλων Ελλάδος, κυπέλλων
πόλεων, ∆ιεθνών κ.τ.λ.
γ) Με την ηθική και αν είναι δυνατόν υλική ενίσχυση τόσο των
Σωµατείων –Μελών της προς προαγωγή του επιδιωκόµενου
σκοπού όσο και σωµατείων µη µελών της που επιδιώκουν µε
αποδεδειγµένη

δραστηριότητά

τους,

την

καλλιέργεια

του

αθλήµατος.
δ) Με τις ενέργειες και παραστάσεις της για την ίδρυση σωµατείων
πετοσφαίρισης ή τµηµάτων πετοσφαίρισης σε υφιστάµενα
σωµατεία και για τις κατασκευές από τους αρµόδιους φορείς
αγωνιστικών

εγκαταστάσεων

ή

τις

διαµορφώσεις

ήδη

υφισταµένων για να καταστούν κατάλληλες για την τέλεση
αγώνων πετοσφαίρισης.
ε) Με την έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, την εκτύπωση
κανονισµών, τη διοργάνωση διαλέξεων, σεµιναρίων, συνεδρίων
κ.λ.π., µε τα οποία θα επιδιώκεται η επίτευξη του σκοπού της
στ) Με τη συνεργασία µε το κράτος και άλλους αρµόδιους φορείς
του δηµοσίου τοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, της σύζευξης
και συνεργασίας εξωσχολικού και σχολικού αθλητισµού και της
συνεργασίας µε τους διαιτητές, κριτές και λοιπούς παράγοντες
του αθλήµατος, που βρίσκονται στη διοίκηση ή εκτός αυτής.
ζ) Με εισηγήσεις προς την εποπτεύουσα αθλητική αρχή µε τις
οποίες αυτή θα ενηµερώνεται αδιαλείπτως για τις αλλαγές που
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συµβαίνουν συνεχώς στον παγκόσµιο αθλητισµό, ώστε και
άποψη να σχηµατίζει και την νοµοθεσία να εκσυγχρονίζει και να
εναρµονίζει σύµφωνα µε τα παγκόσµια παραδεκτά.
η)

Με εισηγήσεις προς την εποπτεύουσα αθλητική αρχή µε τις
οποίες αυτή θα ενηµερώνεται αδιαλείπτως, τόσο για την ανάγκη
της ουσιώδους βελτίωσης των υφισταµένων αγωνιστικών
χώρων

όσο

και

για

την

ανάγκη

δηµιουργίας

νέων

εκσυγχρονισµένων.
θ) Με την ίδρυση γραφείων και λέσχης προς εξυπηρέτηση των
αναγκών της λειτουργίας της.
ι) Με τη συνεργασία µε τα σωµατεία - µέλη της και τη συνεχή
επικοινωνία µε αυτά, για την καλύτερη οργάνωση, διάδοση και
ανάπτυξη της πετοσφαίρισης.
ια) Με τη συνεργασία και επικοινωνία µε τη ∆ιεθνή, την Ευρωπαϊκή
Συνοµοσπονδία

πετοσφαίρισης

και

τις

Οµοσπονδίες

πετοσφαίρισης άλλων χωρών, για την παρακολούθηση της
αθλητικής και αγωνιστικής κινήσεως τους για τη διοργάνωση
γενικότερης σηµασίας αθλητικών αγώνων και για την κατάρτιση
ή µετεκπαίδευση προπονητών, διαιτητών, τεχνικών κ.λ.π. και
για κάθε γενικά αγωνιστικό και αθλητικό ζήτηµα και οργανωτικό
θέµα και
ιβ) Με τη συνεργασία µε τις υπόλοιπες ηµεδαπές αθλητικές
οργανώσεις και οµοσπονδίες.

ΑΡΘΡΟ 3
Η ΕΟΠΕ είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωµατείων που
καλλιεργούν το άθληµα της πετοσφαίρισης στην Ελλάδα σε όλες του τις
µορφές (µίνι βόλεϋ, beach volley κλπ) και το εκπροσωπεί διεθνώς. Έχει
διοικητική και οικονοµική αυτονοµία και η λειτουργία της διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της κείµενης νοµοθεσίας.
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Επέµβαση στη διοικητική της αυτονοµία, πέραν της επιτρεποµένης από
την κείµενη νοµοθεσία, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται
υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4
Η Οµοσπονδία υφίσταται εφ’ όσον τα Σωµατεία - Μέλη της δεν µειωθούν
σε λιγότερα των δέκα (10). Αν ο αριθµός των Σωµατείων-Μελών της
Οµοσπονδίας περιοριστεί σε δεκαπέντε και κάτω ο αρµόδιος για τον
αθλητισµό Υπουργός µπορεί να υπαγάγει το άθληµα σε άλλη
οµοσπονδία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Νόµο 2725/1999.
.
Β. ΜΕΛΗ –ΕΓΓΡΑΦΕΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΑΠΩΛΕΙΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5
α) Μέλη της Ε.Ο.ΠΕ µπορούν να γίνουν τα δικαστικώς αναγνωρισµένα
ελληνικά αθλητικά σωµατεία που καλλιεργούν το άθληµα της
πετοσφαίρισης.
β) Η εγγραφή αθλητικού σωµατείου ως µέλους της ΕΟΠΕ γίνεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, κατόπιν αιτήσεως, στην
οποία πρέπει να περιέχεται δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής
του Καταστατικού και των Κανονισµών της ΕΟΠΕ καθώς και ορισµός
αντικλήτου για τις προς το σωµατείο κοινοποιήσεις. Η αίτηση πρέπει
να συνοδεύεται από:
1. Επίσηµο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει
ως σωµατείο.
2. Επίσηµο αντίγραφο του εγκεκριµένου και καταχωρηµένου στα
βιβλία σωµατείων του οικείου Πρωτοδικείου καταστατικού µε τη
σχετική βεβαίωση περί εγγραφής στα ανωτέρω βιβλία, από το
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οποίο να προκύπτει ότι στους σκοπούς του περιλαµβάνεται η
καλλιέργεια του αθλήµατος της πετοσφαίρισης.
3. Κατάσταση µε τα ονόµατα και τις ιδιότητες των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του σωµατείου.
4. Απόσπασµα

πρακτικού

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

του

σωµατείου µε την απόφαση περί ορισµού αντιπροσώπου στην
ΕΟΠΕ.
5. Αντίγραφο απόδειξης του ταµείου της ΕΟΠΕ περί καταβολής του
προβλεπόµενου δικαιώµατος εγγραφής.
6. Κατάσταση µε τα στοιχεία ταυτότητας είκοσι (20) τουλάχιστον
αθλουµένων µελών.
Σε κάθε περίπτωση κατάθεσης πλήρους φακέλου από το
υποψήφιο Σωµατείο, το ∆Σ οφείλει να εκδόσει την απόφασή του
εντός εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν
εντός της παραπάνω προθεσµίας δεν υπάρξει απόφαση του ∆Σ
τότε θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί.
ΑΡΘΡΟ 6
1. Αθλητικά σωµατεία που εγγράφονται για πρώτη φορά και για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους από της εγγραφής τους, µετέχουν στις
δραστηριότητες της ΕΟΠΕ όµως δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις
Γενικές Συνελεύσεις αυτής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου και
εκλέγειν στις Γενικές Συνελεύσεις, αποτελεί η κατά το προηγούµενο
ηµερολογιακό έτος επίδειξη αθλητικής δραστηριότητας, η οποία
πρέπει να αποδεικνύεται µε την συµµετοχή σε ένα τουλάχιστον από
τα διοργανωνόµενα από την ΕΟΠΕ (ή τις Ενώσεις και Τοπικές
Επιτροπές, µετά από εξουσιοδότηση της ΕΟΠΕ) πρωταθλήµατα µε
είκοσι (20) τουλάχιστον αθλούµενους, των οποίων η συµµετοχή να
προκύπτει από επίσηµα φύλλα αγώνων. Οι Ενώσεις και οι Τοπικές
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Επιτροπές οφείλουν να ενηµερώνουν έγκαιρα (το αργότερο 25
µέρες πριν τη Γ.Σ.) και υπεύθυνα την Ε.Ο.ΠΕ. για τα δικαιούµενα
ψήφου σωµατεία της δύναµής τους µε βάση τα τηρούµενα Φύλλα
Αγώνων.
3. ∆εκαπέντε

(15)

ηµέρες

πριν

από

κάθε

Γενική

Συνέλευση

αποστέλλεται στα σωµατεία –µέλη Κατάσταση των δικαιουµένων
ψήφου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σωµατείων-µελών, καθώς και
εγκύκλιος που αφορά όλες τις λεπτοµέρειες για την Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 7
Τα σωµατεία – µέλη της ΕΟΠΕ διαγράφονται από την δύναµη αυτής µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω:
α) Αποχώρησής τους από την δύναµη της ΕΟΠΕ, υπό τους όρους του
άρθρου 87ΑΚ.
β) ∆ιάλυσής τους κατά τις από το Νόµο οριζόµενες περιπτώσεις ή
ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής τους.
γ) Μη συµµόρφωσής τους µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού
και των Κανονισµών της ΕΟΠΕ ή µη επίδειξης επί µία διετία ουδεµίας
αγωνιστικής δραστηριότητος.
Στις περιπτώσεις αυτές η Γενική Συνέλευση, µετά από κλήση σε
απολογία του σωµατείου –µέλους και σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και µε απαραίτητη απαρτία του 50%+1 των εχόντων
δικαίωµα ψήφου, µελών αποφαίνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των
παρόντων , µη ψηφίζοντας του υπό κρίση σωµατείου–µέλους.
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Γ. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΟΠΕ –ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8
Πόροι της ΕΟΠΕ είναι οι εξής:
α) Το εφ’άπαξ δικαίωµα εγγραφής µέλους καθοριζόµενο εις 20 ευρώ
β) Οι ετήσιες συνδροµές των σωµατείων–µελών, οι οποίες καθορίζονται
ως ακολούθως:
1. Για τα σωµατεία της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών 100
ευρώ
2. Για τα σωµατεία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών

30

ευρώ
3. Για τα σωµατεία της Α1 Κατηγορίας γυναικών

50

ευρώ
4. Για τα σωµατεία της Α2 κατηγορίας γυναικών

20

ευρώ
5. Για τα σωµατεία της Β΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών και
γυναικών και όλες τις κατώτερες κατηγορίες, 10 ευρώ
Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αυξοµειώνονται µε απόφαση της Γ.Σ., µετά από
πρόταση του ∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ.
Η συνδροµή υπολογίζεται στην , κατά περίπτωση, ανώτερη κατηγορία,
στην

οποία

αγωνίζονταν

το

σωµατείο-µέλος

κατά

το

αµέσως

προηγούµενο, ηµερολογιακό έτος.
γ) Οι πάσης φύσεως εισπράξεις της εκ των διοργανωνόµενων απ’
αυτήν πρωταθληµάτων
δ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήµατα, οικονοµικές ενισχύσεις και
επιχορηγήσεις προς αυτήν

7

ε) Τα έσοδα από συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής
Επιτροπής , της C.E.V. και της F.I.V.B. και τις διατάξεις του Νόµου.
στ) Τα εισοδήµατα από την ακίνητη και κινητή περιουσία της, στην οποία
περιλαµβάνονται κάθε ακίνητο ή κινητό υπό την απόλυτη νοµή,
κατοχή και κυριότητα που κατέχει για τον επιδιωκόµενο σκοπό.
ζ)

Κάθε άλλο έσοδο από νόµιµη αιτία.
ΑΡΘΡΟ 9

Η σε µετρητά περιουσία της Ε.Ο.ΠΕ που υπερβαίνει το ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ κατατίθεται υποχρεωτικά σε µία από τις
αναγνωρισµένες Τράπεζες στην έδρα της.
Η ανάληψη χρηµατικών ποσών προς κάλυψη των αναγκών της,
διενεργείται µε έκδοση επιταγών υπογεγραµµένων από τον Πρόεδρο ή
τον Γεν. Γραµµατέα και τον Ταµία αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10
α. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
Ο προϋπολογισµός, ο ισολογισµός και ο απολογισµός συντάσσονται
για κάθε οικονοµικό έτος σύµφωνα µε το Νόµο και υποβάλλονται
στην Γενική Συνέλευση για έγκριση µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε
χρόνου.
β. Ο προϋπολογισµός της ΕΟΠΕ καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και υποβάλλεται στην Γενική Γραµµατείά Αθλητισµού έως
την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, ο δε απολογισµός και ισολογισµός
έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους.
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∆. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 11
Η Ε.Ο.ΠΕ αντιπροσωπεύεται στις σχέσεις της προς τις ∆ικαστικές και
άλλες ∆ηµόσιες Αρχές ως και ενώπιον παντός τρίτου µε τον Πρόεδρο ή
τον Γεν. Γραµµατέα της.
Με απόφαση του ∆.Σ. αυτής, καθορίζονται κάθε φορά στον Πρόεδρο ή τον
Γενικό Γραµµατέα η ακολουθητέα µέθοδος, οι χειρισµοί και εν γένει ο
τρόπος

προασπίσεως

των

δικαιωµάτων

της

Οµοσπονδίας

στην

αντιπροσώπευσή της.

Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12
Όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση και η Εφορευτική Επιτροπή
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Το έργο της διοίκησης της ΕΟΠΕ επικουρείται και από τις σύµφωνα
µε το νόµο και τους κανονισµούς λειτουργούσες Ενώσεις και Τοπικές
Επιτροπές, την Ένωση Σωµατείων Αµειβοµένων Πετοσφαιριστών
(Ε.Σ.Α.Π.), καθώς και τις παρακάτω επιτροπές που λειτουργούν στο
πλαίσιο της Ε.Ο.ΠΕ.:
1. Οικονοµική Επιτροπή
2. Κεντρική Επιτροπή Πρωταθληµάτων
3. Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας
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4. Επιτροπή Εθνικών Οµάδων
5. Επιτροπή Beach Volley
6. Επιτροπή Ανάπτυξης
7. Επιτροπή Μεταγραφών
8. Επιτροπή Προµηθειών
9. Ιατρική Επιτροπή
10. Επιτροπή Marketing, Προβολής, Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων
11. Επιτροπή Παλαιµάχων
12. Επιτροπή Κανονισµών
13. ∆ικαιοδοτικό Όργανο
14. ∆ικαστική Επιτροπή
15. Επιτροπή Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών
Η συγκρότηση, οι αρµοδιότητες, η δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και ο
τρόπος λειτουργίας όλων των επιτροπών της ΕΟΠΕ εφόσον δεν
ρυθµίζονται από το νόµο ή το παρόν Καταστατικό καθορίζονται µε
τους κανονισµούς που ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή µε
ειδικές αποφάσεις του ∆.Σ.
Με απόφαση του ∆.Σ. δύναται να συγκροτούνται και άλλες
Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας προς υποστήριξη του έργου του.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο

όργανο της Οµοσπονδίας.

Επιλαµβάνεται και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την
Οµοσπονδία και τους σκοπούς της, εφόσον τεθούν στην κρίση της νόµιµα.
Ειδικότερα:
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1. Εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της εφορευτικής
επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εκλογή µελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) Όταν λήξει η θητεία του διοικητικού συµβουλίου µέσα στο τελευταίο
τετράµηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων.
β) Όταν το σύνολο των µελών του ∆Σ παραιτηθεί ή εκπέσει και δεν
υπάρχουν νόµιµοι αναπληρωτές. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του
εκλεγοµένου νέου ∆.Σ. θα είναι ίση προς το υπόλοιπο της θητείας του
∆.Σ. το οποίο εξέπεσε και θα λήγει την αντίστοιχη της εκλογής της
προηγούµενης διοικήσεως του τελευταίου τετραµήνου του έτους
διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων. Σε περίπτωση παραίτησης,
έκπτωσης ή θανάτου µελών του ∆Σ χωρίς να υπάρχουν νόµιµοι
αναπληρωτές, διενεργείται συµπληρωµατική εκλογή για την κάλυψη
των κενών θέσεων. Αν ο αριθµός των εναποµεινάντων µελών του ∆Σ
δεν επαρκεί για την προκήρυξη της ΓΣ για την συµπληρωµατική
εκλογή, τότε η ΓΣ συγκαλείται από προσωρινή διοίκηση διοριζόµενη
από το Πρωτοδικείο.
2. Αποφασίζει για τη διαγραφή σωµατείων, για την αναγόρευση των
επίτιµων µελών, για την έγκριση των πεπραγµένων του ∆.Σ., του
προϋπολογισµού, του απολογισµού, του ισολογισµού, της εκθέσεως
της εξελεγκτικής επιτροπής, του καθορισµού των δικαιωµάτων και των
υποχρεώσεων των µελών, για την τροποποίηση του καταστατικού και
την ψήφιση των κανονισµών.
3. Εγκρίνει ή τροποποιεί ολικά ή µερικά τις προτάσεις του ∆.Σ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
4. Εκλέγει τον αντιπρόσωπο της ΕΟΠΕ, που καλλιεργεί Ολυµπιακό
άθληµα,

στην

Ελληνική

Ολυµπιακή

Επιτροπή

(Ε.Ο.Ε.).

Ο

αντιπρόσωπος της ΕΟΠΕ στην Ε.Ο.Ε., µε τον αναπληρωτή του,
εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση (τακτική ή
έκτακτη) της Οµοσπονδίας, που διεξάγεται από την 1η ∆εκεµβρίου κάθε
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Ολυµπιακού έτους µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόµενου έτους των
Ολυµπιακών αγώνων.
Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκλέγονται χωριστά, κατόπιν
υποβολής από σωµατεία –µέλη σχετικής πρότασης υποψηφίων. Κάθε
σωµατείο –µέλος µε δικαίωµα ψήφου µπορεί να υποβάλει εγγράφως
µία µόνο πρόταση υποψηφιότητας για εκλογή αντιπροσώπου και µία
για εκλογή αναπληρωτή αυτού δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
τη Γ.Σ. Ο προτεινόµενος για την εκλογή του αντιπρόσωπος και ο
αναπληρωτής

του

υποβάλλουν

δήλωση

προς

το

∆.Σ.

της

Οµοσπονδίας περί αποδοχής της υποψηφιότητάς τους.
Οι υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπου και αναπληρωτή
αυτού περιλαµβάνονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ο αντιπρόσωπος του
σωµατείου – µέλους που ψηφίζει µπορεί να θέσει ένα σταυρό
προτίµησης για την εκλογή του αντιπροσώπου και ένα σταυρό για την
εκλογή του αναπληρωτή. Ψηφοδέλτια µε περισσότερους σταυρούς από
έναν (1), που προβλέπεται πιο πάνω για κάθε περίπτωση, θεωρούνται
άκυρα, αλλά για την αντίστοιχη κατηγορία και µόνο υποψηφίων για την
Ε.Ο.Ε.

θεωρούνται

(αντιπρόσωπος

και

επιτυχόντες

και

αναπληρωτής

εκλέγονται
του)

που

οι

υποψήφιοι

λαµβάνουν

τις

περισσότερες ψήφους, οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες του
µισού πλέον ενός των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση
περισσότερων των δύο υποψηφιοτήτων διεξάγονται διαδοχικές
ψηφοφορίες µε σχετική πλειοψηφία, µέχρι την εκλογή των δύο
επικρατέστερων.
ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας αποτελείται από τους
αντιπροσώπους των δικαιουµένων ψήφου τακτικών µελών της.
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2. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΕΟΠΕ που δεν είναι
αντιπρόσωποι

και

οι

διατελέσαντες

πρόεδροί

της

καλούνται

προκειµένου να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
3. Οι αντιπρόσωποι των σωµατείων – µελών της Οµοσπονδίας και ένας
αναπληρωτής για κάθε αντιπρόσωπο διορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ.
των οικείων σωµατείων-µελών, το οποίο πρέπει να περιέρχεται στην
Ε.Ο.ΠΕ., τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες προ της Γ.Σ.
4. Η θητεία των αντιπροσώπων διαρκεί επ’ αόριστον και µέχρι του
διορισµού άλλου αντιπροσώπου, µε τον ίδιο όπως ανωτέρω τρόπο.
Επιτρέπεται η ανάκληση ή η αντικατάσταση του αντιπροσώπου
ή του αναπληρωτού του, µε νεότερο έγγραφο του σωµατείου το
βραδύτερο µέχρι την παραµονή της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κανένας αντιπρόσωπος δεν µπορεί να παρίσταται στη Γενική
Συνέλευση ως εκπρόσωπος περισσότερων του ενός σωµατείωνµελών.
6. Κατά

τη

Γενική

Συνέλευση

επιβάλλεται

η

αυτοπρόσωπη

παρουσία του αντιπροσώπου. Σε περίπτωση παραίτησης ή
κωλύµατος

του

τακτικού

αντιπροσώπου,

αυτόν

αντικαθιστά

ο

αναπληρωτής του µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο εδ. 4 του
παρόντος άρθρου.
7. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν οι αντιπρόσωποι των τακτικών µελών, που
είναι ταµειακά εντάξει, καταβάλλοντας τις καταβλητέες συνδροµές και
λοιπές προς την Οµοσπονδία οφειλές.
8. ∆ικαίωµα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν τα σωµατεία-µέλη, εφόσον στο προ
της Γ.Σ. ηµερολογιακό έτος είχαν συµµετοχή σε αγώνες µε είκοσι (20)
τουλάχιστον αθλητές. Η συµµετοχή αποδεικνύεται από επίσηµα φύλλα
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αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την Οµοσπονδία ή
από αθλητική ένωση ή τοπική Επιτροπή αυτής ή διεθνών αγώνων που
διοργανώνονται από αθλητικά σωµατεία και διεξάγονται µε την έγκριση
της Οµοσπονδίας.
9. Το ∆Σ της ΕΟΠΕ κατά την προκήρυξη κάθε ΓΣ δύναται να
καθορίζει και την αποζηµίωση µετακίνησης των αντιπροσώπων
των σωµατείων - µελών του από την περιφέρεια για τη ΓΣ.
10. Ο

έλεγχος

και

η

νοµιµοποίηση

της

πληρεξουσιότητας

των

αντιπροσώπων και του δικαιώµατος ψήφου διενεργείται αποκλειστικά
από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, η δε σχετική απόφαση αυτού και ο
σχετικός πίνακας αναρτάται στα γραφεία της έδρας της οµοσπονδίας
πέντε (5) ηµέρες πριν την Γ.Σ. Ενστάσεις σχετικά µε τον πίνακα
των αντιπροσώπων δύναται να υποβάλλονται προς το ∆.Σ. το
αργότερο µέχρι την παραµονή της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ
1. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 περ. 1 και 4,
η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µια φορά το έτος και µέσα στο
πρώτο τρίµηνο µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου,
κατόπιν σχετικής προσκλήσεως η οποία κοινοποιείται στα σωµατείαµέλη είκοσι (20) τουλάχιστον µέρες πριν την Γ.Σ. Στην πρόσκληση
ορίζονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και
ο χρόνος και ο τόπος της τυχόν επαναληπτικής Συνέλευσης σε
περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας κατά την πρώτη. Η πρόσκληση
για τη Γ.Σ. δηµοσιεύεται για µία φορά σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
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2. Η

Τακτική

Γ.Σ.

έχει

ως

θέµατα

ηµερήσιας

διάταξης

της

υποχρεωτικά, την έγκριση του διοικητικού και οικονοµικού
απολογισµού του ∆Σ για το προηγούµενο έτος, την έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, την έγκριση του ισολογισµού του
προηγούµενου έτους, αλλά και του προϋπολογισµού, τέλος δε
την απαλλαγή του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε
ευθύνη

για

την

απολογιζόµενη

περίοδο.

Οι

παραπάνω

αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 16
παρ. 1 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση καταψήφισης του διοικητικού ή/και οικονοµικού
απολογισµού από Γ.Σ., στην οποία συµµετείχε τουλάχιστον το
50%+1 των εχόντων δικαίωµα ψήφου σωµατείων-µελών, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει έκτακτη
Γενική Συνέλευση εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών για
εκλογή νέας διοίκησης στην Ε.Ο.ΠΕ., η θητεία της οποίας θα έχει
διάρκεια µέχρι τη λήξη της θητείας του ∆.Σ. του οποίου
καταψηφίστηκε ο διοικητικός ή οικονοµικός απολογισµός.
4. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από το ∆.Σ. για ορισµένα
κατεπείγοντα ή επίκαιρα θέµατα, µετά από απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου ή µετά από αίτηση του είκοσι τοις εκατό (20%) των
τακτικών µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Στην περίπτωση αυτή η
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται υποχρεωτικά εντός
διµήνου το πολύ από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, συζητούνται
δε σ’ αυτήν µόνο τα θέµατα που αναγράφονται στην παραπάνω
αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΡΤΙΑ
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1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν τα
παρόντα κατά την έναρξη τακτικά µέλη είναι περισσότερα του µισού
(1/2) των δικαιουµένων ψήφου µελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η
συνεδρίαση επαναλαµβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο
και εντός οκταηµέρου, οπότε η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων αντιπροσώπων. Οι
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά µε
ανάταση της χειρός και είναι µυστική µόνο κατά την εκλογή του ∆.Σ. και
της εξελεγκτικής επιτροπής ή για τη λήψη απόφασης που αφορά
προσωπικό ζήτηµα.
2. Των γενικών συνελεύσεων προεδρεύει πρόεδρος που εκλέγεται µε
φανερή ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, από µέλη της που δεν
είναι υποψήφιοι για το νέο ∆.Σ. ή την Ε.Ε. σε περίπτωση
αρχαιρεσιών. Επίσης µε φανερή ψηφοφορία εκλέγεται γραµµατέας
της Γενικής Συνέλευσης και αναπληρωτής πρόεδρος, για τους οποίους
ισχύουν τα ίδια κωλύµατα.
3. Των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά που περιλαµβάνουν, πέραν
των άλλων, τις αποφάσεις και τις τυχόν προτάσεις που θα υποβληθούν
και εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον
γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται απ’ αυτόν και
τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης .
4. Προς λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού ή
διάλυσης της Οµοσπονδίας ως και αυτής της διαγραφής
σωµατείου-µέλους, απαιτείται απαρτία των ηµίσεως (50%) πλέον
ενός

των

εχόντων

δικαίωµα

ψήφου-σωµατείων-µελών

και

πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων.
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5. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη των εργασιών της η Γ.Σ.
διαθέτει την προβλεπόµενη απαρτία, τελεί εν απαρτία µέχρι το
πέρας των εργασιών της.
6. Όσες φορές, λόγω του προκεχωρηµένου της ώρας καθίσταται
δυσχερής η περαίωση της συζητήσεως για κάποιο θέµα που
περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ. ή της διεξαγωγής
των

αρχαιρεσιών,

είναι

δυνατή,

κατόπιν

προτάσεως

του

Προέδρου εγκρινοµένης από τη Γ.Σ., η συνέχιση της Γ.Σ. την
επόµενη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή η σύνοδος της Γ.Σ. δεν
λογίζεται περαιωθείσα µέχρις εξαντλήσεως των θεµάτων των
περιλαµβανοµένων στην ηµερήσια διάταξη.
ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Η Ε.Ο.ΠΕ διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου ο αριθµός
των τακτικών µελών ορίζεται σε εικοσιένα (21).
Σε περίπτωση µειώσεως του αριθµού των σωµατείων –µελών κάτω
των διακοσίων πενήντα ενός (251), ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. θα
είναι ίσος µε τον ανώτατο προβλεπόµενο από τον Νόµο, κατά
περίπτωση, αριθµό.
Οποιαδήποτε αύξηση ή µείωση του αριθµού των σωµατείων –µελών
της ΕΟΠΕ, µετά την εκλογή των µελών του ∆.Σ. και µέχρι λήξεως της
θητείας τους, δεν επηρεάζει την αριθµητική συγκρότηση του ∆.Σ.
2. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου είναι τετραετής και
λήγει εντός του τελευταίου τετραµήνου του έτους διεξαγωγής των
πρώτων µετά την εκλογή τους Ολυµπιακών Αγώνων.
3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών µελών του ∆.Σ. και των
αναπληρωµατικών,

οι

οποίοι

καταλαµβάνουν

τις

θέσεις

των

αποχωρούντων, εκπιπτόντων ή θανόντων συµβούλων, καθώς και των
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λοιπών οργάνων, γίνονται όταν λήξει η θητεία τους ή σε κάθε άλλη
περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και το Νόµο.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή και της
αναπληρωµατικούς της.
4. Τα µέλη του ∆.Σ. τακτικά και αναπληρωµατικά, καθώς και τα µέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγονται µεταξύ των προτεινοµένων των
σωµατείων –µελών από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις
των άρθρων 3 και 12 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν κάθε φορά.
5. Ο υποψήφιος για µέλος του ∆.Σ µπορεί να προταθεί από ένα ή και
περισσότερα σωµατεία.
Άρθρο 18
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας αποτελείται από 21 µέλη ως εξής:
1. Τον Πρόεδρο
2. Τον Γενικό Γραµµατέα
3. Τους 3 αντιπροέδρους Α΄ , Β΄ και Γ΄.
4. Τον Ταµία
5. Τον Ειδικό Γραµµατέα οι οποίοι αποτελούν το προεδρείο και την
Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.ΠΕ και (14) µέλη.
Τέσσερα(4) µέλη από την Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει για λόγους
εύρυθµης λειτουργίας της Οµοσπονδίας, να κατοικούν σε απόσταση
όχι µεγαλύτερη των 100 χλµ από την έδρα της, ενώ δύο τουλάχιστον
µέλη της πρέπει να εκπροσωπούν σωµατεία της περιφέρειας.
Το εκλεγόµενο ∆.Σ., αφού λάβει γνώση των αποτελεσµάτων, συγκαλείται
από τον πλειοψηφίσαντα σύµβουλο µέσα σε δέκα (10) µέρες από την
εκλογή του σε πρώτη συνεδρίαση κατά την οποία συγκροτείται σε Σώµα
Ακολούθως προβαίνει στην εκλογή των προέδρων των διαφόρων

18

τεχνικών και διοικητικών επιτροπών που κατά την επόµενη συνεδρίαση
του ∆.Σ. προτείνει τους συνεργάτες του.
Οι υποψηφιότητες για το προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή
δηλώνονται κατά την συνεδρίαση από τους ίδιους ή προτείνονται από
άλλους. Για να εκλεγεί κάποιος σε θέση προεδρείου πρέπει να λάβει το
50% +1 ψήφο (απόλυτη πλειοψηφία) των παρόντων. Οι ψηφοφορίες
είναι σε κάθε περίπτωση µυστικές και σε κάθε περίπτωση αφορούν πάντα
µία θέση.
Εάν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των δύο (2) τότε πραγµατοποιούνται
περισσότεροι του ενός γύροι και κάθε φορά αποχωρεί ο τελευταίος µέχρι
να φτάσει στην τελική ψηφοφορία µεταξύ των δύο (2) υποψηφίων, εκτός
αν κάποιος συµπληρώσει νωρίτερα το 50% +1.
Η διαδικασία γίνεται για όλες τις θέσεις του προεδρείου αλλά και τις θέσεις
των προέδρων των επιτροπών, χωριστά και µία–µία για κάθε πρόσωπο.
Αντικατάσταση µέλους του προεδρείου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, εκτός των περιπτώσεων παραίτησης, έκπτωσης κ.τ.λ.,
µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση του ∆Σ µε πλειοψηφία ¾ του
συνόλου των µελών αυτού.
ΑΡΘΡΟ 19
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ.
1. Η ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη.
Όλες οι προσφερόµενες στην Οµοσπονδία και για τους σκοπούς τους
υπηρεσίες µελών του ∆.Σ., της εξελεγκτικής επιτροπής, µελών της
Γενικής συνελεύσεως και των διαφόρων επιτροπών παρέχονται αµισθί.
Μόνο τα έξοδα µετακινήσεως για υπηρεσία της Οµοσπονδίας και οι
αποζηµιώσεις, σύµφωνα προς τους διεθνείς κανονισµούς και τις
κείµενες διατάξεις νόµων ή υπουργικών αποφάσεων, καταβάλλονται µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ., όπως και τα έξοδα µετακινήσεως και
διαµονής των µελών του ∆.Σ., όταν µετέχουν στις συνεδριάσεις του
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∆.Σ. και που είναι µόνιµοι κάτοικοι της περιφέρειας. Με απόφαση του
∆Σ µπορούν να καταβάλλονται οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής
και των αντιπροσώπων των σωµατείων που µετέχουν µε δικαίωµα
ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον αυτοί είναι µόνιµοι κάτοικοι
της περιφέρειας.
2. Απαγορεύεται στο ∆.Σ. της ΕΟΠΕ να συνάπτει συµβάσεις εργασίας,
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες
συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µέλη του ∆.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 ∆.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση διενεργείται µε
απόφαση του αρµόδιου ∆ικαστηρίου.
3. Εάν µέλος του ∆.Σ. εκλεγεί µέλος ∆.Σ. ή άλλου οργάνου αθλητικής
ένωσης ή αθλητικής Οµοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται
ότι παραιτείται αυτοδικαίως από µέλος του ∆.Σ. της ΕΟΠΕ.
Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 20
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ
Το ∆.Σ. επιµελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν
στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της ΕΟΠΕ, εξαιρουµένων
των αναγοµένων στην αρµοδιότητα της Γ.Σ.
Συνεδριάζει τακτικά, εκτάκτως δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος
αυτού ή ζητήσουν τούτο εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον των συµβούλων,
αναφέροντας και το θέµα ή τα θέµατα προς συζήτηση.
Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον ένδεκα (11) µέλη του,
οι δε αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, καταχωρούµενες στα
Πρακτικά .
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Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία και σε
περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, ισχύει ως διπλή η ψήφος του Προέδρου.
Η ψηφοφορία είναι ονοµαστική, µυστική δε µόνον επί προσωπικών
θεµάτων ή όταν ζητηθεί αυτό από πέντε (5) µέλη.
Κάθε µέλος του ∆.Σ. που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις

του

αδικαιολόγητα

θεωρείται

ότι

παραιτήθηκε

και

αντικαθίσταται από τον κατά σειρά αναπληρωµατικό.
Καθήκοντα και αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου, ενδεικτικά
µνηµονευόµενες είναι:
1. Να χρησιµοποιεί µε ευαισθησία και εξαιρετική φειδώ το δηµόσιο
χρήµα.
2. Να διοικεί την Οµοσπονδία, ως όργανο της Γενικής Συνέλευσης
και να διευθύνει τις εργασίες και τις υπηρεσίες, σύµφωνα προς τις
σχετικές αποφάσεις.
3. Να εκπροσωπεί την Οµοσπονδία στο εσωτερικό και το εξωτερικό
σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις και ενώπιον κάθε αρχής.
4. Να λειτουργεί ως θεµατοφύλακας της δηµοκρατικής λειτουργίας
και διαφάνειας φροντίζοντας ώστε όλα τα έγγραφα, οι αποφάσεις,
οι πληρωµές, οι εισηγήσεις τα παραστατικά όντα δηµόσια
έγγραφα να αποστέλλονται σε µέλη του ∆.Σ. αµέσως µόλις
εκδίδονται και να αναρτώνται στο διαδίκτυο προς γνώση των
σωµατείων και των Ελλήνων πολιτών.
5. Να εκχωρεί και να µεταβιβάζει στις διάφορες επιτροπές της ΕΟΠΕ
µέρος των αρµοδιοτήτων του και δικαιοδοσιών του και να
ανακαλεί εκχωρηθείσες ή µεταβιβασθείσες. Φυσικά οι επιτροπές
φέρουν τις αποφάσεις τους αναγκαστικά προς επικύρωση άλλως
δεν είναι εφαρµόσιµες και εκτελεστέες.
6. Το ∆.Σ. της ΕΟΠΕ δύναται να εξουσιοδοτεί, αν προσλάβει
πρόσωπο σε τέτοια θέση, τον ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή ή Τεχνικό
συντονιστή ή Ειδικό Συνεργάτη να εκπροσωπεί το ∆.Σ. σε
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συγκεκριµένες δραστηριότητες Οι παραπάνω δεν επιχωριάζουν
της µόνιµης διοικητικής ιεραρχίας και δεν αποτελούν µέρος του
οργανογράµµατος. Προσλαµβάνονται κατόπιν προκηρύξεως µε
βάση τις προϋποθέσεις και της διαδικασία που από το νόµο
καθορίζονται. (άρθρο 23 ν.2725/99).
7. Να αποφασίζει σε όλα τα ζητήµατα γενικότερης σηµασίας κατά
τα µεσοδιαστήµατα των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
8. Να καταρτίζει τα διάφορα αγωνιστικά προγράµµατα και να
επιµελείται για την οµαλή και πλήρη πραγµατοποίησή τους.
9. Να εποπτεύει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισµών
απ’ όλα τα σωµατεία µέλη.
10. Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση κάθε αναγκαία συµπλήρωση
και τροποποίηση των κανονισµών και των προγραµµάτων.
11. Να απονέµει τιµητικές διακρίσεις και τίτλους ή βραβεία και έπαθλα
στους νικητές..
12. Να ερµηνεύει διατάξεις του καταστατικού ή των κανονισµών σε
αµφισβητούµενα σηµεία και εφόσον δεν υπάρχουν επί του
συγκεκριµένου θέµατος αυθεντικές ερµηνείες.
13. Να

εισηγείται

προς

την

Γενική

Συνέλευση

την

διαγραφή

σωµατείων –µελών.
14. 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.
15. Να εκδίδει δελτία ή άδειες αθλητών επ’ ονόµατι αυτών και των
σωµατείων, ν’ ανανεώνει και 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.
16. Να ιδρύει και να διορίζει τα συµβούλια των τοπικών επιτροπών.
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17. Να διαχειρίζεται τα οικονοµικά συµφέροντα της Οµοσπονδίας
καταρτίζοντας τον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων,
ως και τον απολογισµό, προς υποβολή και έγκριση από την
Γενική Συνέλευση.
18. Να λαµβάνει και να εφαρµόζει κάθε µέτρο για την διοικητική,
διαχειριστική,

τεχνική

και

καταστατική

πληρότητα

της

οργανώσεως της Οµοσπονδίας, όπως τον ορισµό από την
υπαλληλική

του

ιεραρχία

του

αναφερόµενου

διοικητικού

διευθυντή ή του ειδικού συνεργάτη οι οποίοι θα επικουρούν το
έργο της διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός και Ειδικός Γραµµατέας και
ο Ταµίας, καλουµένου και του κάθε φορά αρµόδιου προέδρου της
Επιτροπής

ή

άλλου

φορέα

του

αθλήµατος,

του

οποίας

θέµα

συζητείται(χωρίς δικαίωµα ψήφου) απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή
η οποία επιλαµβάνεται και αποφασίζει µόνο για κάθε θέµα επείγουσας και
τρέχουσας φύσης, ενώ για τα άλλα θέµατα εισηγείται προς το ∆.Σ. τη λήψη
αποφάσεων. Συνεδριάζει νοµίµως παρόντων τεσσάρων (4) εκ των
µελών της, µεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ένας
Αντιπρόεδρος, και συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου ή του
νόµιµου αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις της επικυρώνονται σε κάθε
περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε
δεκαπενθήµερο (αν έχει επείγοντα θέµατα και συχνότερα). Εκτελεί,
εξειδικεύει, οργανώνει και διαχειρίζεται τα τρέχοντα και ανεπίδεκτα
παραµονής σε εκκρεµότητα της Οµοσπονδίας. Εκτελεί απαρεγκλίτως τις
αποφάσεις του ∆.Σ. Κυρίαρχος ρόλος της είναι ο εκτελεστικός και όχι ο
αποφασιστικός.
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ΑΡΘΡΟ 22
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος της Οικονοµικής ∆ιαχειρίσεως, διεξάγεται κατ’ έτος από την
Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόµενη εκ τριών (3)
τακτικών και δύο (2) αναπληρωµατικών µελών εκλέγεται επί τετραετή
θητεία (µε την επιφύλαξη του άρθρ. 27 παρ. 2 του παρόντος) υπό της Γ.Σ.
µεταξύ των αντιπροσώπων των σωµατείων –µελών της Οµοσπονδίας.
Τα µέλη της Ε.Ε. δεν δύνανται να είναι µέλη του ∆.Σ. ή να συγγενεύουν
προς ταύτα µέχρι τρίτου βαθµού συγγενείας.
Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται αυτός που έλαβε τους περισσότερους ψήφους,
σε ισοψηφία δε αυτός θα ευνοηθεί από τον κλήρο. Αυτός µε τα άλλα µέλη,
προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υπογράφει έγγραφες εκθέσεις προς
την Γ.Σ.
Η ύπαρξη και η δράση της Ε.Ε. ουδόλως αποκλείει την διενέργεια ελέγχου
της διαχειρίσεως της Οµοσπονδίας υπό ορκωτών Λογιστών ή υπό άλλων
οργάνων, εντεταλµένων προς τούτο υπό των κατά νόµο αρµοδίων.
Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών της, µειοψηφούν µέλος µπορεί να διατυπώσει εγγράφως
τη διαφωνία του. Η Ε.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία παρισταµένων δύο (2)
τουλάχιστον εκ των τακτικών µελών αυτής.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Ε.Ο.ΠΕ.
ΣΤ.ΣΤ.
∆ΙΑΚΡΙΤΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο Πρόεδρος µόνος του ή µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα εκπροσωπεί και
παριστά την Οµοσπονδία δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον πάσης
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∆ικαστικής Πολιτικής, ∆ιοικητικής, Φορολογικής ή άλλης, Αρχής και
ενώπιον παντός τρίτου σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις
αυτής.
Προΐσταται των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
υπογράφει τα Πρακτικά, τα πάσης φύσεως έγγραφα, προσυπογράφει µε
τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών και επιµελείται γενικώς της εφαρµογής
του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισµών της Οµοσπονδίας
ακόµη δε και χωρίς απόφαση του ∆.Σ. εάν από την αναβολή
διακινδυνεύουν σοβαρά τα συµφέροντα αυτής. Επιπλέον µπορεί να
επιλαµβάνεται µαζί µε τον αρµόδιο Γεν.Γραµµατέα επί του ελέγχου του
προσωπικού της Οµοσπονδίας.
Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή οπωσδήποτε αποχώρησης,
αυτός αντικαθίσταται από τον Α' Αντιπρόεδρο µέχρις αναδείξεως νέου
προέδρου από το ∆. Σ της Οµοσπονδίας.
∆εν µπορεί να επανεκλεγεί στη θέση του προέδρου πρόσωπο που
έχει συµπληρώσει δύο συνεχόµενες πλήρεις θητείες στη θέση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
1. Οι αντιπρόεδροι κατά την σειρά που καθορίζει το ∆.Σ. αναπληρώνουν
τον πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει ή παραιτηθεί σε όλα του τα
δικαιώµατα, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του. Αυτούς όταν
απουσιάζουν ή κωλύονται, αντικαθιστά στα καθήκοντά τους ο
πρεσβύτερος των συµβούλων.
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2. Ως βοηθοί και συµπαραστάτες του προέδρου, εκτελούν κάθε υπηρεσία
που τους ανατίθεται µε ειδική κάθε φορά εκ µέρους του εκχώρηση, που
θα εγκρίνεται ή θα επικυρώνεται µε απόφαση του ∆.Σ.
3. Ο ένας αντιπρόεδρος είναι υποχρεωτικά από την περιφέρεια.
4. Ο ένας εκ του αντιπροέδρων ορίζεται πρόεδρος της οικονοµικής
επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 25
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γεν. Γραµµατέας µόνος ή µαζί µε τον Πρόεδρο εκπροσωπεί και
παριστά την Οµοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον πάσης Αρχής
και ενώπιον παντός τρίτου. Είναι ο εισηγητής και ο εκτελεστής των
αποφάσεων του ∆.Σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεών
του, συντάσσει και υπογράφει τα Πρακτικά του ∆.Σ. καθώς και κάθε άλλο
έγγραφο. Επιµελείται της διεξαγωγής της αλληλογραφίας, τηρεί τα µητρώα
των µελών, αθλητών, προπονητών, υπαλλήλων και φυλάσσει την
σφραγίδα της Οµοσπονδίας. Προΐσταται διοικητικώς του προσωπικού της
Οµοσπονδίας. Προσυπογράφει µε τον Πρόεδρο και τον Ταµία όλα τα
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών. Μεριµνά για την συγκέντρωση και
ταξινόµηση κάθε στοιχείου και εγγράφου χρήσιµου για την εξέταση και
συζήτηση ζητηµάτων σχετικών µε την λειτουργία της Οµοσπονδίας.
Μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιτροπών προβαίνοντας σε
ενηµέρωση τους για τις ενέργειες και απόψεις του ∆.Σ. Το Γ. Γραµµατέα
όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο ειδικός γραµµατέας.
ΑΡΘΡΟ 26
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Ο Ειδικός Γραµµατέας αναπληρώνει πλήρως απόντα ή κωλυόµενο τον Γ.
Γραµµατέα σε όλη την έκταση της εξουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 27
ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Ταµίας
α) ∆ιαχειρίζεται την χρηµατική περιουσία της Οµοσπονδίας
β) ενεργεί τις εισπράξεις µε διπλότυπες αποδείξεις.
γ) εκτελεί τις πληρωµές βάσει ενταλµάτων που εκδίδονται από το
λογιστήριο και υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον γεν. γραµµατέα
και τον ίδιο.
2. Υποβάλλει στο ∆.Σ. µηνιαίες καταστάσεις για την κίνηση εσόδων (µε
αναγραµµένη την πηγή τους) και εξόδων (µε αναγραµµένη την αιτία
τους) της Οµοσπονδίας, καταστάσεις για τις καθυστερούµενες
εισπράξεις και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της 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 9, του παρόντος ορίζεται και είναι πάντοτε
προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήµατα της Οµοσπονδίας που του
εµπιστεύονται. Είναι
έγκριση

κάθε

δικαιολογητικό

υπεύθυνος για την υποβολή προς το ∆Σ για

πληρωµής
και

τα

χωρίς
οποία

εντάλµατα
θα

πρέπει

ή

άλλο

σχετικό

οπωσδήποτε

να

περιλαµβάνονται στην µηνιαία έκθεση του πλήρως δικαιολογηµένα.
4. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό και τον ισολογισµό
µαζί µε την Οικονοµική Επιτροπή τα σχέδια των οποίων υποβάλλει και
εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το οποίο τους διαχειρίζεται
τεχνικά και συντάσσει την τελική εισήγηση η οποία κατατίθεται στη
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Γενική Συνέλευση για συζήτηση και έγκριση επισυνάπτοντας κάθε
σχετικό επεξηγηµατικό στοιχείο.
5. Τον ταµία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ένα µέλος του ∆.Σ.,
που ορίζεται απ’ αυτόν µε πρόταση του ταµία και της απόλυτης
εµπιστοσύνης του. Εφ’ όσον το κώλυµα ή η απουσία του ταµία
υπερβαίνει το τρίµηνο ή εφ’ όσον αυτός δεν προτείνει έγκαιρα τον
αντικαταστάτη του, τότε θεωρείται ότι αυτοδίκαια εκπίπτει του
αξιώµατός του και το ∆.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 ∆.Σ. να κρατήσει στο ταµείο
χρηµατικό ποσό, οριζόµενο από το ∆.Σ. και χωρίς ειδική απόφασή του
για

τις

τρέχουσες

προσωπικού,

πληρωµές.

καταβολή

ενοικίων

Πάγιες
ή

δαπάνες,

όπως

κοινοχρήστων,

µισθοί

λογαριασµοί

οργανισµών κοινής ωφελείας καταβάλλονται από τον ταµία, χωρίς κάθε
φορά, απόφαση του ∆.Σ.
8. Συµµετέχει υποχρεωτικά στην Οικονοµική Επιτροπή ως Αντιπρόεδρος
αυτής.

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Α.Σ.)
1. Τα αθλητικά σωµατεία, µέλη της ΕΟΠΕ, που έχουν την έδρα τους στο
ίδιο Νοµό, µπορούν να συγκροτούν Ενώσεις πάντα µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία, µε σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξη του
αθλήµατος της πετοσφαίρισης στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας τους
και µέσα στα πλαίσια που προσδιορίζονται από το Νόµο και τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των κανονισµών της ΕΟΠΕ.
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2. Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ιδρύεται και λειτουργεί µία µόνο
Αθλητική Ένωση. Κατ’ εξαίρεση, στην ευρύτερη περιφέρεια του Νοµού
Αττικής ιδρύονται και λειτουργούν δύο (2) Αθλητικές Ενώσεις
(Ανατολικής–∆υτικής Αττικής) που περιλαµβάνουν σωµατεία µε έδρες
σε περισσότερες της µιας Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Νοµαρχία
Αθηνών και Ανατ. Αττικής και Νοµαρχία Πειραιώς και ∆υτ. Αττικής).
Επίσης, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν
αθλητικές

ενώσεις

περιλαµβάνουσες

σωµατεία

µε

έδρες

σε

περισσότερους του ενός Νοµούς της ίδιας ή οµόρων γεωγραφικών
περιφερειών, σύµφωνα µε το πλαίσιο που προσδιορίζεται στους
Κανονισµούς της ΕΟΠΕ.
3. Κάθε Αθλητική Ένωση υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του
Καταστατικού και των Ειδικών Κανονισµών της ΕΟΠΕ και να
συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 29
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Σε όσες περιοχές δεν λειτουργεί Αθλητική Ένωση, επιτρέπεται η
λειτουργία

Τοπικής

Επιτροπής

ή

Αγωνόδικης

Επιτροπής

από

εκπροσώπους των σωµατείων –µελών της ΕΟΠΕ, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του Κανονισµού της ΕΟΠΕ.
2. Οι

τοπικές

και

Αγωνόδικες

Επιτροπές

δεν

έχουν

νοµική

προσωπικότητα και οι πράξεις τους τελούν υπό την έγκριση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 30
Ε.Σ.Α.Π.
Τα

σωµατεία

της

δύναµης

της

ΕΟΠΕ

που

διατηρούν

Τµήµατα

Αµειβοµένων Αθλητών (Πετοσφαιριστών) και µετέχουν στο εθνικό

29

πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης Ανδρών ανήκουν
στην Επαγγελµατική Ενωση µε την επωνυµία «Ενωση Σωµατείων
Αµειβοµένων Πετοσφαιριστών» και διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Α.Π. µε έδρα την
Αθήνα, η οποία συστήθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
ν.3479/2008 , όπως αυτό προστέθηκε ως άρθρο 107Α στο νόµο 2725/99.
ΑΡΘΡΟ 31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται τα µέτρα της οικονοµικής και
διαχειριστικής ευταξίας της Οµοσπονδίας, επιµελείται της συντάξεως
του

προϋπολογισµού

και

του

ισολογισµού,

καταρτίζει

τον

οικονοµικό απολογισµό, εποπτεύει της διάθεσης των εισιτηρίων των
αγώνων και εποπτεύει τη λειτουργία των Οικονοµικών υπηρεσιών
της Οµοσπονδίας. Πρόεδρός της είναι ένας εκ των αντιπροέδρων
του ∆.Σ. και αντιπρόεδρός της είναι ο Ταµίας.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Με

απόφαση

του

∆.Σ.

συγκροτείται

Επιτροπή

Προµηθειών.

Η

συγκρότηση, οι αρµοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής ορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2725/1999 και του
Κανονισµού Προµηθειών που προβλέπει η παράγραφος 3 του ανωτέρω
άρθρου.

30

ΑΡΘΡΟ 33
∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Στην ΕΟΠΕ λειτουργεί Πρωτοβάθµιο ∆ικαιοδοτικό Όργανο, σύµφωνα µε
την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 119 και επόµενα του Ν.
2725/1999, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Στην

ΕΟΠΕ

και

µε

απόφαση

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

συγκροτούνται µε διετή θητεία και λειτουργούν Επιτροπές Επίλυσης
Οικονοµικών ∆ιαφορών (Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια).
2. Οι αρµοδιότητες, ο τρόπος συγκροτήσεως και ο τρόπος λειτουργίας
των Επιτροπών αυτών διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 95 του
Ν.

2725/1999,

όπως

τροποποιήθηκαν

και

ισχύουν,

και

των

Κανονισµών της ΕΟΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 35
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. Η συγκρότηση, οι αρµοδιότητες, η δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και
ο τρόπος λειτουργίας όλων των επιτροπών της ΕΟΠΕ τόσο
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος όσο και
αυτών που συγκροτούνται µε ειδικές αποφάσεις του ∆.Σ. εφόσον
δεν

ρυθµίζονται

από

το

νόµο

ή

το

παρόν

Καταστατικό

καθορίζονται µε τους κανονισµούς που ψηφίζονται από τη Γενική
Συνέλευση ή µε ειδικές αποφάσεις του ∆.Σ.
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2. Σε όλες τις επιτροπές προεδρεύουν µέλη του ∆.Σ., πλην εκείνων
στις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο νόµο ή στο παρόν
καταστατικό ή στους κανονισµούς της Οµοσπονδίας.
3. Παρόµοιες επιτροπές µπορούν να ιδρύονται και από τις ενώσεις
ή τις τοπικές επιτροπές.
4. Οι αποφάσεις όλων των επιτροπών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως
στο νόµο, στο παρόν καταστατικό ή στους κανονισµούς της
Οµοσπονδίας υπόκεινται στην έγκριση του ∆.Σ. της ΕΟΠΕ.
5. Η διάρκεια της θητείας όλων των επιτροπών της ΕΟΠΕ ακολουθεί
αυτήν του ∆.Σ. εκτός εάν το ∆.Σ. αποφασίσει διαφορετικά µε
αιτιολογηµένη απόφασή του.

Η. ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 36
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριµελή εφορευτική επιτροπή.
Πρόεδρός της ορίζεται, σύµφωνα µε το νόµο, δικαστικός αντιπρόσωπος
χωρίς τη συµµετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν
αρχαιρεσίες. Τα υπόλοιπα δύο µέλη εκλέγονται µε ανάταση της χειρός ή
άλλως µε ονοµαστική ψηφοφορία µεταξύ των αντιπροσώπων των
σωµατείων – µελών στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
Έργο της εφορευτικής επιτροπής είναι:
α) Να παραλάβει τον κατάλογο των δικαιουµένων ψήφου αντιπροσώπων
και αναπληρωµατικών τους, τον ονοµαστικό κατάλογο των υποψηφίων
και αναπληρωµατικών µελών του ∆.Σ. καθώς και των υποψηφίων για
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την εξελεγκτική επιτροπή και να διενεργήσει την ψηφοφορία και την
διαλογή, να µονογράφει τα ψηφοδέλτια και να υπογράφει το πρακτικό
της ψηφοφορίας και να παραδώσει όλα τα σχετικά έγγραφα στον
πρόεδρο του νεοεκλεγµένου ∆.Σ.
β) Να συντάσσει µετά το πέρας της διαλογής ψήφων για τα υπό εκλογή
όργανα της Οµοσπονδίας ειδικό Πρακτικό, το οποίο παραδίδει διά του
(της) προέδρου της στο Πρωτοδικείο της έδρας της οµοσπονδίας για
επίσηµη καταχώριση.
ΑΡΘΡΟ 37
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Τα µέλη του ∆.Σ., τακτικά και αναπληρωµατικά, καθώς και τα µέλη
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγονται µεταξύ των αντιπροσώπων
των σωµατείων -µελών.
(ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ:
2. Οι εκλογές διενεργούνται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
συµπεριλαµβάνονται τα ονόµατα των υποψηφίων προς εκλογή
µελών για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα υποψήφια αναπληρωµατικά
µέλη του ∆.Σ. και οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή
(τακτικοί

και

αναπληρωµατικοί).

Επιτυχόντες

θεωρούνται

οι

λαβόντες κατά σειράν τις περισσότερες ψήφους µεταξύ των εγκύρων
ψηφοδελτίων, χωρίς να απαιτείται ειδικό ποσοστό ή πλειοψηφία.
3. Οι πρώτοι 21 εκ των υποψηφίων τακτικών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εκλέγονται ως τακτικά µέλη αυτού και οι πρώτοι 7 εκ των
υποψηφίων αναπληρωµατικών µελών του ∆.Σ. εκλέγονται ως
αναπληρωµατικά µέλη αυτού. Αντίστοιχα οι 3 πρώτοι εκ των
υποψηφίων τακτικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται
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ως τακτικά µέλη αυτής και οι δύο πρώτοι εκ των υποψηφίων
αναπληρωµατικών µελών ως αναπληρωµατικά µέλη αυτής.
4. Κάθε αντιπρόσωπος θέτει µέχρι 21 σταυρούς για τα τακτικά µέλη
του ∆.Σ., µέχρι 7 σταυρούς για τα αναπληρωµατικά, και µέχρι 3 και
µέχρι 2 σταυρούς αντιστοίχως για τα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Ψηφοδέλτια

µε περισσότερους

σταυρούς από τους ανωτέρω

οριζόµενους θεωρούνται άκυρα για την αντίστοιχη κατηγορία
υποψηφίων και µόνον.)
(∆ΕΥΤΕΡΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΜΕ

ΕΝΙΑΙΟ

Η/ΚΑΙ

ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ:
2. Οι

εκλογές

ψηφοδέλτια

διενεργούνται

συνδυασµών,

στο

µε

ενιαίο

οποίο

ψηφοδέλτιο

ή/και

µε

συµπεριλαµβάνονται

τα

ονόµατα των υποψηφίων προς εκλογή µελών για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, τα υποψήφια αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. και οι
υποψήφιοι

για

την

Εξελεγκτική

Επιτροπή

(τακτικοί

και

αναπληρωµατικοί). Ψηφοδέλτια συνδυασµών καταρτίζονται µε κοινή
δήλωση του συνόλου των υποψηφίων που τους απαρτίζουν, η
οποία πρέπει να περιέλθει στην ΕΟΠΕ το αργότερο δύο ηµέρες µετά
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων από τα σωµατεία
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου επιτυχόντες θεωρούνται οι
λαβόντες κατά σειράν τις περισσότερες ψήφους µεταξύ των εγκύρων
ψηφοδελτίων, χωρίς να απαιτείται ειδικό ποσοστό ή πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ψηφοδελτίων συνδυασµών, εξάγεται εκλογικό µέτρο,
το οποίο προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού των εγκύρων
ψηφοδελτίων προς τον αριθµό των µελών του ∆Σ και της ΕΕ
αντίστοιχα. Κάθε συνδυασµός λαµβάνει τόσες έδρες όσες φορές
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χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των ψήφων που έλαβε. Σε
περίπτωση αδιάθετων εδρών, αυτές διατίθενται στους συνδυασµούς
µε τα µεγαλύτερα υπόλοιπα.
3. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου οι πρώτοι 21 εκ των
υποψηφίων τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται
ως τακτικά µέλη αυτού και οι πρώτοι 7 εκ των υποψηφίων
αναπληρωµατικών µελών του ∆.Σ. εκλέγονται ως αναπληρωµατικά
µέλη αυτού. Αντίστοιχα οι 3 πρώτοι εκ των υποψηφίων τακτικών
µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται ως τακτικά µέλη
αυτής και οι δύο πρώτοι εκ των υποψηφίων αναπληρωµατικών
µελών ως αναπληρωµατικά µέλη αυτής.
Σε περίπτωση ψηφοδελτίου συνδυασµών εκλέγονται από κάθε
συνδυασµό αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης χωρίς να απαιτείται ειδικό ποσοστό ή πλειοψηφία.
4. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου κάθε αντιπρόσωπος θέτει
µέχρι 14 σταυρούς για τα τακτικά µέλη του ∆.Σ., µέχρι 4 σταυρούς για
τα αναπληρωµατικά, και µέχρι 2 και µέχρι 1 σταυρούς αντιστοίχως
για

τα

τακτικά

και

αναπληρωµατικά

µέλη

της

Εξελεγκτικής

Επιτροπής.
Σε περίπτωση ψηφοδελτίου συνδυασµών κάθε αντιπρόσωπος θέτει
όσους σταυρούς επιθυµεί µέχρι του αριθµού των εκλεγόµενων κάθε
κατηγορίας.
5.

Σε

περίπτωση

περισσότερους

ενιαίου

σταυρούς

ψηφοδελτίου,
από

τους

ψηφοδέλτια

ανωτέρω

µε

οριζόµενους

θεωρούνται άκυρα για την αντίστοιχη κατηγορία υποψηφίων και
µόνον.)

35

6. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθµό των
εκλεγόµενων µελών του ∆.Σ. καταλαµβάνουν υποψήφιοι του ενός
από τα δύο φύλα και µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των
υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελαχίστου
αριθµού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγόµενων.
7. Οι υποψηφιότητες για την θέση
εγγράφως

δέκα

(10)

Συνελεύσεως, υπό των

ηµέρες

µέλους του ∆.Σ. προτείνονται

τουλάχιστον

προ

εχόντων δικαίωµα ψήφου

της

Γενικής

σωµατείων -

µελών, εκάστου τούτων δικαιούµενου να προτείνει προς εκλογή την
υποψηφιότητα ενός µόνον εκ των αντιπροσώπων του στην Γενική
Συνέλευση µελών του (Τακτικό ή Αναπληρωµατικό). Μαζί µε την
υποψηφιότητα µέλους υποβάλλεται προς την Ε.Ο.ΠΕ. υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου προς εκλογή ότι τυγχάνει µέλος του
σωµατείου της Ε.Ο.ΠΕ. που τον πρότεινε µε δικαίωµα εκλέγειν και
εκλέγεσθαι σε αυτό και δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κανένα από
τα κωλύµατα εκλογιµότητας που προβλέπονται στο νόµο. Πέντε (5)
ηµέρες προ των αρχαιρεσιών αναρτάται σε περίοπτη θέση στα
Γραφεία της Οµοσπονδίας ο κατάλογος των υποψηφίων µελών του
∆.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Θ. ∆ΙΑΦΟΡΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 38
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Με την επιφύλαξη των κανονισµών που από το νόµο ρυθµίζεται
διαφορετικά ή κατάρτισή τους, µε γενικούς ή ειδικούς κανονισµούς
που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση των Σωµατείων-µελών της ΕΟΠΕ
τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέµατα που αφορούν την
οργάνωση και την διεξαγωγή των αθληµάτων της πετοσφαίρισης
και της πετοσφαίρισης επί άµµου (Beach Volley) λαµβανοµένων
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υπόψη πάντοτε των ισχυόντων ∆ιεθνών Κανονισµών. Η τήρηση
των κανονισµών αυτών, ο έλεγχος νοµιµότητας των οποίων
διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 του νόµου 2725/1999, είναι
υποχρεωτική για τα αθλητικά σωµατεία, τις Ενώσεις και τις Τοπικές
Επιτροπές που υπάγονται στην ΕΟΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 39
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 131 του Ν. 2725/1999, όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που µετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο στους διεξαγόµενους
αγώνες αρµοδιότητος της ΕΟΠΕ, των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών
Επιτροπών που υπάγονται σε αυτήν συµφωνούν, αποδέχονται και
καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια ως διαιτητικά όργανα επίλυσης διαφορών
που έχουν σχέση µε την εφαρµογή και ερµηνεία του Καταστατικού, των
Κανονισµών της ΕΟΠΕ και των προκηρύξεων των αγώνων για κάθε
άθληµα του άρθρου 1 του παρόντος, µόνο τα προβλεπόµενα από το
Νόµο, το παρόν Καταστατικό και τους οικείους Κανονισµούς δικαιοδοτικά
όργανα ή επιτροπές.
2. Αποκλείεται η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση
αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν στα πλαίσια των αγωνιστικών
δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 40
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Η Γενική Συνέλευση των σωµατείων – µελών της ΕΟΠΕ µε πρόταση του
διοικητικού συµβουλίου µπορεί να απονείµει τον τίτλο του επιτίµου
προέδρου ή του επιτίµου µέλους του σε πρόσωπα που προσέφεραν,
προσφέρουν ή µπορούν να προσφέρουν στην Οµοσπονδία και υπέρ των
επιδιώξεών της ηθική και υλική αρωγή.
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Επίτιµα µέλη της Οµοσπονδίας αναγορεύονται από τη Γενική Συνέλευση
µε πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, κατόπιν προτάσεως του ∆.Σ. ή του
ενός πέµπτου (1/5) των µελών που δικαιούνται ψήφου, διακεκριµένα
φυσικά η 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.

Τα

επίτιµα µέλη στερούνται του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στα
επίτιµα µέλη απονέµεται δίπλωµα και διακριτικό εύσηµον.

ΑΡΘΡΟ 41
ΒΙΒΛΙΑ
1) Η ΕΟΠΕ τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία, θεωρηµένα από τον
Νοµάρχη ή άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο:
α. Μητρώο Μελών
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δ. Γ΄ κατηγορίας ∆ηµοσίου Λογιστικού
ε. Περιουσιακών στοιχείων
στ. Πρωτοκόλλου Εισερχοµένων και Εξερχοµένων εγγράφων
2) Η ΕΟΠΕ τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών.
ΑΡΘΡΟ 42
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Το απαιτούµενο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Οµοσπονδίας
έµµισθο

υπαλληλικό,

τεχνικό

και

βοηθητικό

προσωπικό
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προσλαµβάνεται από το ∆.Σ., σύµφωνα προς τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, του εσωτερικού κανονισµού υπηρεσίας και των σχετικών
αποφάσεων του ∆.Σ. Με τον κανονισµό οργάνωσης υπηρεσιών της
Ε.Ο.ΠΕ. καθορίζονται
απαιτούµενα

για

οι οργανικές τακτικές και έκτακτες θέσεις, τα

την

κατάληψη

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.
2. Το έµµισθο προσωπικό µπορεί όταν καλείται να παρίσταται κατά τις
συνεδριάσεις του ∆.Σ. και όταν συζητείται θέµα που το αφορά να
παρέχει πληροφορίες ή να εκφέρει γνώµη, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
3. Κατά τον ίδιο τρόπο µπορεί το ∆.Σ. να εξουσιοδοτεί τοπικές επιτροπές
να προσλαµβάνουν υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό και βοηθητικό
έµµισθο προσωπικό, έπειτα από ειδική άδεια και έγκριση.
4. Το ∆.Σ. µπορεί να προσλάβει ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή, ειδικό συνεργάτη ή
Τεχνικό Συντονιστή.

ΑΡΘΡΟ 43
Η Σφραγίδα της ΕΟΠΕ είναι κυκλική και φέρει περιµετρικά τον τίτλο
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ"

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..*
Τίθεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την Ε.Ο.ΠΕ. και αποτελεί τη
µοναδική απόδειξη της γνησιότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 44
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Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ο.ΠΕ., για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία
αυτής περιέχεται στην Γ.Γ.Α.
ΑΡΘΡΟ 45
Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος Καταστατικού καθώς και σε κάθε
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού, αποφασίζει το
∆.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. εντός των πλαισίων της κείµενης Νοµοθεσίας περί
αθλητικών Σωµατείων και του Α.Κ.

Το παρόν Καταστατικό περιέχει άρθρα 45 εγκρίθηκε από τη Γεν.
Συνέλευση

των

Σωµατείων

–

Μελών

της

Ε.Ο.ΠΕ.,

της

…………………………. και θα ισχύσει µετά την από το αρµόδιο δικαστήριο
έγκρισή του και καταχώρησή του στο οικείο Βιβλίο του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
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