ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Άρθρο 1
Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων.

ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 2
Σκοπός του Σωµατείου είναι η διάδοση της Ιππασίας και του φιλίππου πνεύµατος
γενικά µε όλα τα νόµιµα µέσα. Εκτός από τον καταστατικό αυτό σκοπό, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να ιδρύει και να καταργεί τµήµατα
άλλων ψυχαγωγικών ή πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ε∆ΡΑ
Άρθρο 3
Έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο ∆ήµος Ιωαννιτών. Με απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µπορεί το Σωµατείο να εγκαταστήσει παραρτήµατα κι σε άλλες περιοχές.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 4
Τα µέλη του Σωµατείου είναι όλα ενήλικα. Ο αριθµός των µελών του Σωµατείου
είναι απεριόριστος.
Άρθρο 5
α) Τα µέλη εγγράφονται µετά από ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφού
υποβάλουν αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται µε πρόταση δύο τουλάχιστον
µελών και να έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Οµίλου για 15 ηµέρες.
Για την τελείωση της εγγραφής καταβάλλεται από το υποψήφιο µέλος εφάπαξ
χρηµατική παροχή η οποία είναι προκαθορισµένη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Μαζί µε την αίτηση εγγραφής ο υποψήφιος υποβάλλει δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύµατα του άρθρου 6 του παρόντος
Καταστατικού.
β) Η περί της αιτήσεως εγγραφής του µέλους απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία αυτή, η έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρείται ότι
έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί ως µέλος του
σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα µετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή
αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην εγκρίνει το
αίτηµα εγγραφής ενδιαφεροµένου ως µέλους του σωµατείου. Κατά της πράξης αυτής

ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα
να ασκήσει αγωγή στο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο, µε την τακτική διαδικασία
είτε για αναγνώριση του δικαιώµατος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη
του σωµατείου σε δήλωση βούλησης.
γ) ∆εν απαιτείται η πρόταση της παραγράφου α’ του παρόντος άρθρου προκειµένου
περί εγγραφής αθλητών του σωµατείου οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη
νίκη σε Ολυµπιακούς Αγώνες ή Παγκόσµια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα πρώτη
έως Τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς Αγώνες ή πρώτη έως Τρίτη
νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες.
δ) Τα µέλη του σωµατείου, µετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους,
αποκτούν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα σωµατείου.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 6
1.
∆εν µπορεί να είναι µέλος του σωµατείου:
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα βίας
στους αθλητικούς χώρους, ανθρωποκτονία, από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία,
κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική
δυσφήµιση, έγκληµα κατά της γενετήριας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, και όποιος έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για
πράξεις που διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος.
γ) Όποιος έχει στερηθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει στερηθεί της φίλαθλης ιδιότητός του µε απόφαση της Επιτροπής
Φιλάθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.) και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία
αυτή.
2. Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία κριτές, χρονοµέτρες και όσοι άλλοι
συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο του αθλήµατος που καλλιεργεί το σωµατείο µπορούν
να είναι µέλη του σωµατείου, δεν επιτρέπεται όµως να είναι µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε
υπερκείµενες Ενώσεις ή Οµοσπονδίες πλην εάν άλλως ο νόµος ορίσει.
3. Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος του σωµατείου σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού ένα (1) τουλάχιστον έτος
µετά την τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό αγώνα. Επίσης αθλητικός
αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική Οµοσπονδία ή
διεξάγεται µε την έγκρισή της.
4. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη του σωµατείου το προσωπικό του για όσο χρόνο
διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη

λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή
υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι
είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµης Εταιρίας, για
όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για (1)
χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την παράδοση του
έργου αντίστοιχα. Έµποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι µέτοχοι, εταίροι,
διαχειριστές και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας
και κάθε είδους εµπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο των
εργασιών τους την εµπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν
επιτρέπεται να είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής
Επιτροπής του σωµατείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες Ενώσεις
ή Οµοσπονδίες.
5. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύµατα, χάνει
αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η
διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού µέσα στην ίδια
ως άνω προθεσµία.

Άρθρο 7
Τα µέλη του σωµατείου έχουν δικαίωµα να σταβλίζουν ιδιόκτητα άλογα στους
στάβλους του Οµίλου σύµφωνα µε τον εσωτερικό Κανονισµό και να χρησιµοποιούν
το περίπτερο και τις εγκαταστάσεις γενικά του Οµίλου, να µετέχουν δηλαδή ισότιµα
σε όλες τις δραστηριότητες του Οµίλου. Έχουν υποχρέωση να πληρώνουν την
µηνιαία συνδροµή όπως καθορίζεται κάθε φορά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και –
εφ’ όσον ιππεύουν άλογα του Οµίλου – το καθοριζόµενο από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο δικαίωµα ιππασίας. Έχουν επίσης υποχρέωση να τηρούν τους
εσωτερικούς Κανονισµούς και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 8
Τα µέλη του Ιππικού Οµίλου τα οποία καθυστερούν την πληρωµή των υποχρεώσεών
τους στερούνται τα δικαιώµατα που τους παρέχονται µε το άρθρο 7 εδ. α. Μέλη τα
οποία καθυστερούν την πληρωµή των υποχρεώσεών τους περισσότερο από δύο
χρόνια ειδοποιούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την πληρωµή µε γράµµα µέσα
σε τακτή προθεσµία. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη τα µέλη που δεν
συµµορφώθηκαν διαγράφονται αυτοδίκαια και οριστικά από τα Μητρώα του Ιππικού
Οµίλου.

ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 9
1. Πόροι του Σωµατείου είναι:
α) Τα ποσά που προέρχονται από τα δικαιώµατα εγγραφής νέων µελών, από
συνδροµές και από τακτικές και έκτακτες εισφορές των µελών.
β) Οι επιχορηγήσεις για διοργανώσεις αγώνων και οι εισπράξεις από τις διοργανώσεις
αυτές.
γ) Τα ποσά που προέρχονται από ενσταυλισµούς ίππων και δικαιώµατα ιππασίας.

δ) Πρόσοδοι ή έσοδα από την περιουσία του.
ε) Οι δωρεές, τα κληροδοτήµατα και οι οικονοµικές ενισχύσεις γενικά.
2.Το σωµατείο, εφόσον τηρούνται οι Κανονισµοί της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής
Επιτροπής ∆ύναται να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης µε φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, µε τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθ.2 του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης
της επωνυµίας, του εµβλήµατος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του για
εµπορική διαφήµιση και οικονοµική εκµετάλλευση.
3. Οι πόροι του Σωµατείου διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών
του.

ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 10
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε περιπτώσεις παραβάσεων του Καταστατικού και των
Κανονισµών του Σωµατείου ή συµπεριφοράς αντίθετης µε το φίλαθλο πνεύµα και
τους σκοπούς του σωµατείου ή πράξεως και παραλείψεως βλαπτικής για τα
συµφέροντα του σωµατείου και την επιβαλλοµένη διατήρηση της ησυχίας και τάξεως
στην λειτουργία αυτού µπορεί να επιβάλλει τις εξής ποινές.
α) στα µέλη του Σωµατείου
• έγγραφη παρατήρηση
• έγγραφη επίπληξη
• απαγόρευση εισόδου στους χώρους του Σωµατείου για ορισµένο χρόνο
• διαγραφή η οποία παραπέµπεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση
β) Στους αθλητές όλες οι παραπάνω ποινές και επιπλέον ο αποκλεισµός από τη
συµµετοχή σε αγώνες µέχρι ένα χρόνο.
Όλες οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται κατόπιν ερεύνης της κατηγορίας από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και απολογίας του εγκαλουµένου.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Α. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Άρθρο 11
α) Ο Ιππικός όµιλος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται
από πέντε (5) τακτικά µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση µεταξύ των
µελών του.
β) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια. Αρχίζει την 1η του
επόµενου µήνα των αρχαιρεσιών και λήγει την τελευταία ηµέρα του του 36ου µήνα
από την έναρξή της. Σε κάθε περίπτωση όµως το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
διοικεί το Σωµατείο µέχρις ότου το νέο συγκροτηθεί σε σώµα και αναλάβει την
διοίκηση.

γ) Τα εκλεγόµενα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καλούνται από τον κατά τις
αρχαιρεσίες πλειοφηφίσαντα σύµβουλο και συγκροτούνται σε σώµα µε την εκλογή
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα, Ταµία.
δ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες περισσότεροι
από τα µισά µέλη και οι αποφάσεις του παίρνονται µε πλειοψηφία των παρόντων. Αν
υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η πρόταση που ψηφίστηκε από τον Πρόεδρο.
ε) Αναπλήρωση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παραιτείται ή εκλείπει ή
εκπίπτει λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του µεγαλύτερης των 6 µηνών, γίνεται
κατόπιν συµπληρωµατικών αρχαιρεσιών διεξαγοµένων κατά την πρώτην µετά την
έκλειψην του µέλους συνερχοµένων Γενική Συνέλευσιν. Μέχρι της διενεργείας των
συµπληρωµατικών αρχαιρεσιών η ∆ιοίκησις ασκείται νοµίµως από τα εναποµένοντα
µέλη του ∆.Σ.
στ) Αν ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µειωθεί κάτω των 2/3
πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για νέες αρχαιρεσίες.
Άρθρο 12
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά µεν µια φορά το
µήνα, έκτακτα δε όταν ζητήσουν τη σύγκληση για συγκεκριµένο θέµα τρία
τουλάχιστον από τα µέλη του.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
ασχολείται µε όλα τα ζητήµατα που αφορούν τις δραστηριότητες και την εκπλήρωση
των σκοπών του Οµίλου. Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και καθορίζει τη δραστηριότητά του µέσα στα
πλαίσιά του, κατά το άρθρο 2, σκοπού του Οµίλου. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του
και καθορίζει το µέγεθος για τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 9 εδ. α του
Οµίλου. Συντάσσει, τροποποιεί και καταργεί εσωτερικούς Κανονισµούς. Επιβάλλει
τις ποινές που προβλέπει το Καταστατικό. Προσλαµβάνει προσωπικό για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του Οµίλου και ορίζει µεταξύ των µελών του Σωµατείου
Εφόρους των οποίων τα καθήκοντα ορίζονται στους εσωτερικούς Κανονισµούς.
Αποφασίζει τη συµµετοχή του Οµίλου σε Ενώσεις ή Οµοσπονδίες και τη διαγραφή
του από αυτές.
γ) Απαγορεύεται στο ∆.Σ 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 αδέρφια τους ή µε νοµικά
πρόσωπα στα οποία µετέχουν τα προαναφερόµενα πρόσωπα. Ηπαράβαση της
διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των µελών του ∆.Σ που έλαβαν τη σχετική
απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου.
δ) Επιτρέπονται προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις προς το Σωµατείο, από µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών.
ε) Ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. είναι τιµητική και άµισθη. Στα µέλη του ∆.Σ. όταν
µετακινούνται εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους για προσφορά
οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωµατείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα
κίνησης, διαµονής και διατροφής.

στ) Τα κωλύµατα τα οποία προβλέπονται εις το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού
δια την απαγόρευση εγγραφής νέων µελών ισχύουν και δια την εκλογήν των µελών
του σωµατείου εις τα αιρετά όργανα αυτού, ήτοι ∆ιοικητικό Συµβούλιο, Εξελεγκτική
Επιτροπή. Οι υποψήφιοι προς εκλογή µαζί µε την αίτησή τους υποβάλλουν και
δήλωση του νόµου 1599/1986 ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κανένα από τα
υπό του νόµου και του καταστατικού προβλεπόµενα προβλήµατα εκλογής των.
ζ) Από τις υποβαλλόµενες αιτήσεις υποψηφιότητος καταρτίζεται ενιαίον ψηφοδέλτιον
κατ’ αλφαβητικήν σειράν κεχωρισµένως δια το ∆.Σ. και την Ε.Ε.
η) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριµελή Εφορευτικήν Επιτροπήν την οποίαν
εκλέγει η Γενική Συνέλευσις µε φανερή ψηφοφορία.
Άρθρο 13
Ο Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Με απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να δοθεί σε µέλος του ή τρίτο πρόσωπο ειδική
πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια ορισµένων πράξεων. Ο Όµιλος εκπροσωπείται
στις Γενικές Συνελεύσεις Ενώσεων ή Οµοσπονδιών µε αντιπρόσωπο µέλος του, που
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τον αναπληρωτή του.

Β. Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 14
α) Η Γενική Συνέλευση του Οµίλου Φιλίππων Ιωαννίνων συνέρχεται τακτικά τον
Φεβρουάριο κάθε χρόνου και έκτακτα όταν για ειδικό θέµα ζητήσει τούτο το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το ½ των ταµειακά ενήµερων µελών.
β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε έγγραφη
πρόσκληση στην οποία περιέχεται µε σαφήνεια η ηµέρα, ώρα και τόπος συγκλήσεως
όπως και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Κανένα θέµα δεν συζητείται στις
Γενικές Συνελεύσεις αν δεν είναι µε σαφήνεια γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη.
γ) Θέµατα της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως είναι η συζήτηση και λήψη
αποφάσεων για τον απολογισµό του περασµένου χρόνου, για τον προϋπολογισµό του
νέου, η λογοδοσία και ο ισολογισµός της όλης διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και κάθε τρία χρόνια η διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο προϋπολογισµός πρέπει να
καταρτίζεται έως την 30η Σεπτεµβρίου και υποβάλλεται στην Αθλητική Οµοσπονδία
της οποίας το σωµατείον είναι µέλος.
δ) Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται µε ανάρτηση της προσκλήσεως σε
δύο εµφανή σηµεία των εγκαταστάσεων του Οµίλου και τη δηµοσίευσή της σε µια
ηµερήσια εφηµερίδα των Ιωαννίνων. Η ανάρτηση και οι δηµοσιεύσεις πρέπει να
γίνονται 15 πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ε) Η Γενική Συνέλευση προεδρεύετε προσωρινά από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ο οποίος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, ήτοι την παρουσία του µισού

αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και είναι ταµειακά εντάξει. Αν δεν
υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και χωρίς άλλη πρόσκληση
συνέρχεται την επόµενη εβδοµάδα την αυτή ηµέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε
απαρτία υπάρχει όσος και αν είναι ο αριθµός των µελών που µετέχουν.
στ) Αφού διαπιστωθεί η απαρτία ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση
να εκλέξει τον τακτικό της Πρόεδρο. Ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
αφού προσλάβει ένα Γραµµατέα και ένα ψηφολέκτη διευθύνει τις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης κατά τη σειρά των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως µέχρις
εξαντλήσεώς τους.
ζ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία και
µε ονοµαστική κλήση. Η ψηφοφορία είναι µυστική µε ψηφοδέλτια α) στις
αρχαιρεσίες για εκλογή του ∆.Σ., β) στην εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) στα
ζητήµατα εµπιστοσύνης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δ) στα προσωπικά
θέµατα. Η εκλογή των µελών του ∆.Σ. και της Ε.Ε. ενεργείται µε τη σχετική
πλειοψηφία. Οι επιτυχόντες αναδεικνύονται µε την σειρά του αριθµού των ψήφων
που έλαβε έκαστος υποψήφιος.
Εις περίπτωσιν ισοψηφίας από την οποίαν εξαρτάται εκλογή ή µη εκλογή του
υποψηφίου διενεργείται επαναληπτική εκλογή κατά την ιδίαν Γενικήν Συνέλευσιν
ευθύς µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων υπό της ιδίας Εφορευτικής
Επιτροπής µεταξύ των ισοψηφησάντων. Εάν προκύψει νέα ισοψηφία ενεργείται
κλήρωσις.
Άρθρο 15
Εξελεγκτική Επιτροπή
α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο τακτικά µέλη και ένα
αναπληρωµατικό που εκλέγονται συγχρόνως µε την εκλογή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για θητεία ισόχρονη µε αυτό. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο
γενικά της οικονοµικής διαχειρίσεως του σωµατείου. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος
του ∆.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα που θα διευκολύνουν
τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης.
β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να καταρτίσει την έκθεσή της κάθε χρόνο
για τα οικονοµικά πεπραγµένα του ∆.Σ. και να την παραδίδει εγκαίρως στον Πρόεδρο
του ∆.Σ. Η έκθεση διαβιβάζεται στην τακτική Γενική Συνέλευση.
γ) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή προΐσταται αυτός από τα µέλη της που έλαβε τις
περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που αναδείχτηκε µετά από
κλήρωση που έγινε.

ΑΘΛΗΤΑΙ
Άρθρο 16
α) ∆ια τους αθλητές εκδίδεται δελτίον αθλητικής ιδιότητος και υγείας από την
Οµοσπονδία του αθλήµατος.

β) Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή
γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική Οµοσπονδία και το οποίο
θεωρείται από νοµαρχιακό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή
υγειονοµική στρατιωτική µονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο ή
Ν.Π.∆.∆. ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.
γ) Επιτρέπεται στον αθλητή να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης
προϊόντων ή υπηρεσιών µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται
στους τεχνικούς κανονισµούς του αθλήµατος, στους κανονισµούς της οικείας
αθλητικής Οµοσπονδίας ή της ∆.Ο.Ε. Οι συµβάσεις αυτές απαιτείται να εγκριθούν
από την οικεία αθλητική Οµοσπονδία και µε µέριµνά της να κατατεθούν στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. Αν δεν συντρέχει µία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι συµβάσεις
είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
δ) Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές οµάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των
αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
αντίστοιχη εθνική οµάδα τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού από τους αγώνες της
εθνικής οµάδος των Πρωταθληµάτων και του Κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους
παροχές της Οµοσπονδίας. Αθλητής που τιµωρείται για άρνηση προσφοράς των
υπηρεσιών του στην εθνική οµάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της
Πολιτείας των ευεργετηµάτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και των
τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών.
ε) Ο αθλητής οφείλει να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους
ισχύοντες εκάστοτε κανονισµούς της ∆ΟΕ σχετικά µε τη φαρµακοδιέγερση. Αθλητής
που τιµωρείται από την οικεία αθλητική Οµοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσµια για
παραβίαση των κανονισµών περί φαρµακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους
παροχές της Οµοσπονδίας του όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας
και τα ευεργετήµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις της κειµένης αθλητικής
νοµοθεσίας και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.

ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρο 17
1. Το σωµατείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
α) Μητρώου Μελών.
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ) Εσόδων-Εξόδων.
ε) Περιουσιακών Στοιχείων.
στ) πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
2. Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νοµάρχη ή από άλλο
εξουσιοδοτηµένο όργανο.

ΓΕΝΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
α) Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην ∆εκεµβρίου.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
στην οποία η απαρτία µεν είναι η αυτή όπως στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αλλά
οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία ¾ των παρόντων µελών που έχουν
δικαίωµα ψήφου.
γ) Η διάλυση του Σωµατείου γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η απόφαση
της οποίας λαµβάνεται µε πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των µελών που έχουν
δικαίωµα ψήφου.
δ) Σε περίπτωση διαλύσεως η ακίνητη περιουσία του Οµίλου περιέχεται στην Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
1. Το δικαίωµα της συµµετοχής ή µη των αθλητών που η ενεργός αθλητική
δραστηριότητάς τους συνεχίζεται ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, ως µελών του
σωµατείου ή ως αντιπροσώπων των σωµατείων τους στις Γενικές Συνελεύσεις της
Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ι.) ή ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών οργάνων
του σωµατείου των ή της Οµοσπονδίας, εφόσον δεν συντρέχει ασυµβίβαστων για την
συµµετοχήν τους αυτή, εξαρτάται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόµου.
2. Το προσωρινό πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα παραµείνει εις την διοίκησιν
του σωµατείου µέχρι την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή τακτικού
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 20
Το παρόν Καταστατικό αποτελούµενο από 20 άρθρα εναρµονισµένο προς τις
διατάξεις του ν. 2725/17-6-1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελµατικός αθλητισµός και
άλλες διατάξεις» σύµφωνα µε το άρθρο 135 παράγραφος 3 αυτού, ενεκρίθη από τα
ιδρυτικά µέλη και υποβάλλεται προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

