
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» 

 

 

Άρθρο 1ο  

 

ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

 

1) Η θαηά ην έηνο 1973 ηδξπζείζα ζηελ Διιάδα θίιαζινο Οκνζπνλδία Πνδειαζί-

αο, θέξεη ηελ επσλπκία ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ (ε δηεζλήο ηεο επσ-

λπκία, ζηελ Γαιιηθή, σο FEDERATION HELLENIQUE DE CYCLISME), θαη έρεη έδξα 

ζηελ Αζήλα. 

2) Απαγνξεχεηαη ζηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πνδειαζίαο ε επέκβαζε, κε νπνη-

νλδήπνηε ηξφπν, ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο θαη 

ε απεκπφιεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, ππέξ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζσκαηείνπ θάζε βαζ-

κνχ.  

 

Άρθρο 2ο 

 

ΚΟΠΟ 

 

1) θνπφο ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ είλαη ε κεηαμχ ησλ 

ζσκαηείσλ-κειψλ απηήο, νξγάλσζε, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ ηεο πνδε-

ιαζίαο, κε ηηο αξρέο θαη αμίεο ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο, ζε φιε ηε ρψξα. 

2) Σελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ ηεο, ε Δ.Ο.Π. επηδηψθεη: 

α) Με ηελ νξγάλσζε θαη ηέιεζε, θάζε ρξφλν, θάζε είδνπο ηνπηθψλ, Παλειιήλησλ ή 

άιισλ αγψλσλ θαη πξσηαζιεκάησλ (Οιπκπηαθά αζιήκαηα - Γξφκνη, Πίζηα, Οξεηλή Πν-

δειαζία θ.α.), κεηαμχ φισλ ησλ αζιεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ δχλακε αζιεηηθψλ κειψλ 

ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο, κε βάζε ηηο Πξνθεξχμεηο, πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Σερληθή 

Δπηηξνπή ηεο Δ.Ο.Π. 

β) Με ηελ ζπκκεηνρή ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο ζηνπο Οιπ-

κπηαθνχο Αγψλεο, Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα ή άιινπο Γηεζλείο αγψλεο, κε ηελ έγθξηζε 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.  
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γ) Με ηελ εζηθή θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ηελ πιηθή ελίζρπζε ησλ ζσκαηείσλ-

κειψλ ηεο, γηα ηελ πξναγσγή ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ.  

δ) Με ηελ επηδίσμε ηεο δεκηνπξγίαο, ζε φιε ηε ρψξα, πεξηζζφηεξσλ αγσληζηηθψλ 

ρψξσλ, γηα θνηλή ρξήζε ηνπο απφ ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο.  

ε) Με ηελ ίδξπζε ιέζρεο θαη γξαθείσλ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Αζιεηηθψλ Δλψ-

ζεσλ θαη Δπηηξνπψλ ηεο.  

ζη) Με ηελ έθδνζε επίζεκνπ πεξηνδηθνχ δειηίνπ θαη θάζε άιινπ κέζνπ επηθνηλσ-

λίαο, δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.  

δ) Με ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηαιέμεσλ θαη νκηιηψλ θαη ηελ δεκνζίεπζή 

ηνπο κε ζηφρνπο ηελ δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο θαη αλάπηπμε ηνπ θίιαζινπ αγσληζηηθνχ 

πλεχκαηνο.  

ε) Με ηελ δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηά ησλ άιισλ νκνεηδψλ μέλσλ Οκν-

ζπνλδηψλ.  

ζ) Με ηελ επηθνηλσλία, κε ηηο άιιεο ειιεληθέο αζιεηηθέο αξρέο θαη ζσκαηεία, πνπ 

έρνπλ παξαπιήζην ζθνπφ κε απηφλ ηεο Δ.Ο.Π. 

η) Με ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ ζπλαθψλ κε ηα αγσλίζκαηα πνπ δηνξ-

γαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Ο.Π. 

ηα) Με ηελ εγγξαθή ηεο Δ.Ο.Π. ζηηο νηθείεο Γηεζλείο Δλψζεηο-Οκνζπνλδίεο.  

ηβ) Με ηελ δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε ζρνιψλ ή ζεκηλαξίσλ πξνπνλεηψλ θαη θξη-

ηψλ ηνπ αζιήκαηνο. 

ηγ) Με ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ αγψλσλ πνδειαζίαο, πνπ νξγαλψ-

λνληαη ζηελ Διιάδα θαη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ.  

ηδ) Με ηε ιεηηνπξγία θαη θαηάξηηζε ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ Πνδειαζίαο.  

ηε) Με ηελ αλαθήξπμε ησλ Πξσηαζιεηψλ ησλ αγψλσλ ηεο Πνδειαζίαο.  

ηδ) Με ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηε δηνξγάλσζε ζρνιηθψλ πξσηαζιεκάησλ κε ηε 

Ννκαξρία θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

 

Άρθρο 3ο 

  

ΜΔΛΗ - ΔΙΟΓΟ - ΑΠΟΥΧΡΗΗ 

 

1) Σελ ηδηφηεηα ηνπ ζσκαηείνπ-κέινπο ηεο Δ.Ο.Π. απνθηνχλ, κε ζρεηηθή αίηεζή 

ηνπο, ηα δηθαζηηθψο αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία ηεο ρψξαο, ηα νπνία δηαηεξνχλ ηκήκα ησλ 

αζιεκάησλ ηεο πνδειαζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, κε α-
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πφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξ-

ζξνπ απηνχ.  

2) Γηα ηελ εγγξαθή ζσκαηείνπ σο κέινο ηεο Δ.Ο.Π. απαηηείηαη ε θαηάζεζε ζην 

Γ.. απηήο ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ: 

α) Αίηεζε εγγξαθήο ηνπ. 

β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηνπ. 

γ) Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ, κε ηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα επαγ-

γέικαηα απηψλ.  

δ) Απφθαζε γηα δηνξηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ αληηπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ 

ζηελ Οκνζπνλδία.  

ε) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο αλαγλψξηζήο ηνπ.  

ζη) Τπεχζπλε δήισζε, κεηά νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

αζιεηψλ ηνπ, πνπ επηδίδνληαη ζηα αζιήκαηα ηεο πνδειαζίαο θαζψο θαη αξηζκεηηθά αληί-

ζηνηρεο αηηήζεηο έθδνζεο δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο.  

δ) Δθφζνλ έρεη ζπληαρζεί θαη ηζρχεη Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο, αληίγξαθν απηνχ, 

λφκηκα ππνγεγξακκέλν.  

ε) Καηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ πξνο ηελ Δ.Ο.Π. 

Η ππνβνιή απηήο ηεο αίηεζεο, ππνδειψλεη ηελ απνδνρή, απφ ην ζσκαηείν πνπ 

ηελ θαηαζέηεη, φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ, πνπ 

εθδίδεη ε Δ.Ο.Π. 

3) Η εγγξαθή ελφο ζσκαηείνπ σο κέινπο ηεο Δ.Ο.Π. ηνπ επηηξέπεη λα ζπκκεηά-

ζρεη ζε φιε γεληθά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Οκνζπνλδίαο, αιιά δελ ηνπ παξέρεη ακέζσο 

ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο απηήο πλειεχζεηο.  

4) Μεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ απφ ηεο εγγξαθήο ηνπ σο κέινο, ην ζσκαηείν, κε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δ.Ο.Π. ελψπηνλ ηεο νπνίαο ην ζέκα θέξεηαη ππν-

ρξεσηηθά απφ ην Γ.. ζαλ πξψην ζέκα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε 

ηελ απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ, απνθηά γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα ςή-

θνπ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα έρεη επηδείμεη δηαξθή δξαζηεξηφηεηα ζηα αζιή-

καηα ηεο πνδειαζίαο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο κε (10), ηνπιάρηζηνλ, αζιεηέο θαη λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ηακηαθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Δ.Ο.Π. θαη εθ’ φζνλ έρεη απνθηήζεη ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλα-

γλψξηζε.  

5) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, φια ηα κέιε ηεο 

Δ.Ο.Π. έρνπλ ηα απηά δηθαηψκαηα θαη ηηο απηέο ππνρξεψζεηο.  
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Με ην θαηαζηαηηθφ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαζρεζεί ηδηαίηεξν πξνλφκην, πνπ 

ζα αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ θάζε ζσκαηείνπ κέινπο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο.  

6) Απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηεο Δ.Ο.Π. 

Κάζε ζσκαηείν-κέινο ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ ζηεξείηαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο απηήο θαη δηαγξάθεηαη, ππνρξεσηηθά, απφ ην ζρεηη-

θφ κεηξψν, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ 

ησλ παξφλησλ κειψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξαθάησ ιφ-

γνπο. 

α) Να ζηεξεζεί ηεο λφκηκεο δηθαζηηθήο αλαγλψξηζήο ηνπ. 

β) Σελ ηειεπηαία ηξηεηία επέδεημε αγσληζηηθή αδξάλεηα, κε ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

νπνηαδήπνηε επίζεκε αγσληζηηθή εθδήισζε ηεο Δ.Ο.Π., ησλ Αζιεηηθψλ Δλψζεσλ θαη 

ησλ Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ θαη αγψλσλ πνπ γίλνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Δ.Ο.Π. 

γ) Γελ θαηαβάιεη ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ Δ.Ο.Π. πνπ απνξξένπλ απφ ηα δηθαηψ-

καηά ηεο, γηα δηάζηεκα δχν εηψλ θαη εθφζνλ εηδνπνηείηαη πεξί ηεο δηαγξαθήο ηνπ, κε ζπ-

ζηεκέλε επηζηνιή, ηνπιάρηζηνλ, πξηλ απφ έλα κήλα.  

δ) Δάλ αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ εθείλν, ηνλ νπνίν θαζνξίδεη ην θαηαζηα-

ηηθφ απηφ ζην 2ν άξζξν.  

ε) Δάλ παξαβεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο 

Δ.Ο.Π. εθφζνλ απηφο ηζρχεη.  

7) Κάζε ζσκαηείν-κέινο αζθεί πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπ κέρξη λα νξηζηηθνπνηε-

ζεί ε απφθαζε δηαγξαθήο ηνπ ρσξίο φκσο λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ζαλ ζέκα ηελ δηαγξαθή ηνπ.  

8) Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή κέινπο πξνηνχ απηφ θιεζεί ζε απνινγία ή κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίζζεθε λα ηελ ππνβάιεη κε έγγξαθε πξνο απηφ πξφζθιεζε.  

 

Άρθρο 4ο 

 

ΠΟΡΟΙ - ΤΝΓΡΟΜΔ - ΚΑΣΑΘΔΔΙ - ΑΝΑΛΗΦΔΙ 

 

1. Πφξνη ηεο Δ.Ο.Π. 

Πφξνη ηεο Δ.Ο.Π. είλαη νη εμήο :  

α) Οη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζε έμη (6) επ-

ξψ.  

β) Σν εθ’ άπαμ δηθαίσκα εγγξαθήο ζσκαηείνπ-κέινπο, πνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθα-

πέληε (15) επξψ. 
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Σα παξαπάλσ πνζά δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη, αλά δηεηία θαη κέρξη πν-

ζνζηνχ 30% κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π.  

γ) Οη δηάθνξεο δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη επηρνξεγήζεηο 

πξνο ηελ Δ.Ο.Π. 

δ) Σα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο.  

ε) Σα έζνδα απφ ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο αγψλσλ, απφ δηαθε-

κίζεηο, ρνξεγίεο, εηζπξάμεηο αγψλσλ θαη απφ άιιεο ζπλαθείο πεγέο.  

2) ηελ πεξηνπζία ηεο Δ.Ο.Π. πεξηιακβάλνληαη:  

α) Κάζε θηλεηφ θαη αθίλεην, ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ απφιπηε λνκή, θαηνρή θαη θπξηφ-

ηεηα, γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ.  

β) Σα έπηπια θαη ηα κεραλήκαηα ησλ γξαθείσλ θαη ησλ ιεζρψλ, ηα αζιεηηθά φξ-

γαλα ησλ πξνεζληθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ, πνδήιαηα θαη κεραληθφ πιηθφ.  

γ) Σν εηήζην πιεφλαζκα ησλ εζφδσλ θάζε ρξήζεο.  

3) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Π. ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη, ζην φλνκά ηεο, 

ζε κηα απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ηεο έδξαο ηεο, ηα κεηξεηά πνπ αλήθνπλ ζηελ 

πεξηνπζία ηεο απηνχζηα ή επελδπκέλα ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα, εθηφο ηνπ ρξεκαηηθνχ πν-

ζνχ πνπ απαηηείηαη εθάζηνηε, γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, 

ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γ..  

4) Σα πνζά πνπ θαηαηίζεληαη είλαη δπλαηφλ λα αλαιακβάλνληαη κε εληνιή ηνπ Γ.. 

κε έθδνζε επηηαγψλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Σακία απηνχ.  

 

Άρθρο 5ο 

 

ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ 

 

1) Η Δ.Ο.Π. αληηπξνζσπεχεηαη, ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο Γηθαζηηθέο, Γηνηθεηη-

θέο θαη άιιεο Γεκφζηεο Αξρέο θαζψο θαη κε θάζε ηξίην, κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο, κεηά 

απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνληαη, φπνηε 

απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη ιεπηνκέξεηεο νξηζκέλεο αληηπξνζψπεπζεο απφ ηνλ Πξφεδξν 

θαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο απφθαζεο απφ απηφλ, νξίδεηαη άιιν κέινο ηνπ, γηα 

ηελ εηδηθή απηή αληηπξνζψπεπζε.  

 

Άρθρο 6ο 
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ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΧΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ Δ.Ο.Π. 

 

Όξγαλα ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πνδειαζίαο είλαη:  

α) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο. 

β) Σν Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην. 

γ) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. 

δ) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή.  

ε) Οη Σερληθέο Δπηηξνπέο. 

ζη) Οη Σνπηθέο Δπηηξνπέο. 

δ) Σα φξγαλα Κξηηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45ν ηνπ Ν. 2725/1999. 

ε) Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

ζ) Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή. 

η) Δπηηξνπή αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηνπ αζιήκαηνο.  

 Σν Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ ζχζηαζε θαη άιισλ Δπηηξν-

πψλ, πνπ ζα ζεσξήζεη αλαγθαίεο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο Ο-

κνζπνλδίαο.  

 

Άρθρο 7ο 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

1) Κάζε ζσκαηείν, πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη δηθαίσκα ςήθνπ, ζπκκε-

ηέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Π. κε έλα κφλν αληηπξφζσπν, κέινο ηνπ ζσκαηείνπ 

απηνχ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θαη δηαζέηεη κηα κφλν ςήθν. Με ηελ απφ-

θαζε απηή νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο αληηπξφζσπνο.  

2) Ο αληηπξφζσπνο ζσκαηείνπ θαζψο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ λνκηκνπνηνχληαη 

έλαληη ηεο Δ.Ο.Π. κε ηελ ππνβνιή πξνο απηή, πέληε (5) εκέξεο, πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Γ.. ζρεηηθνχ εγγξάθνπ λνκηκνπνίεζεο.  

Η ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ιήγεη ζηηο 14:00. Μεηά ηελ ψξα απηή ε ππνβν-

ιή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ είλαη εθπξφζεζκε.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο, ηζρχεη ν πξνεγνχκε-

λνο δηνξηζκφο.  
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3) Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ νξηδνκέλσλ αληηπξνζψπσλ, ηαθηηθψλ θαη αλα-

πιεξσκαηηθψλ, βαξχλνπλ ηα ζσκαηεία πνπ εθπξνζσπνχλ.  

4) ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, θάζε ζσκαηείν- κέ-

ινο εθφζνλ, θαηά ην πξηλ ηε πλέιεπζε εκεξνινγηαθφ έηνο, δελ είρε δέθα (10), ηνπιάρη-

ζηνλ αζινχκελνπο απφ ηνπο νπνίνπο νη πέληε (5) λα έρνπλ ηεξκαηίζεη, ζε επίζεκνπο α-

γψλεο Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ, Κππέιισλ, Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ ή Γηεζλψλ 

αγψλσλ ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα ζηνηρεία.  

Σνπ απηνχ δηθαηψκαηνο ζηεξείηαη επίζεο θαη θάζε ζσκαηείν πνπ δελ έρεη ηαθην-

πνηεκέλεο ηηο πξνο ηελ Δ.Ο.Π. ηακηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

 

Άρθρο 8ο 

 

ΤΓΚΛΗΗ Γ.. - ΓΙΑΞΔΓΧΓΗ ΤΝΔΓΡΙΑΔΧΝ - ΑΠΟΦΑΔΙ 

 

1) Η νινκέιεηα ηεο Δ.Ο.Π. ζπλέξρεηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ σκαηείσλ 

ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γ.. θαη ζε έθηαθηε, φπνηε ηνχην ήζειε θαηαζηεί αλαγθαίν.   

2) Οη πξνζθιήζεηο ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα απνζηέιινληαη δέ-

θα πέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδνκέλε ζπλεδξίαζε θαη νθηψ (8) εκέξεο ζηηο πεξη-

πηψζεηο εθηάθησλ. 

Πεξηερφκελν πξνζθιήζεσλ 

ηηο πξνζθιήζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη, ζπγθεθξηκέλα θαη κε ιεπηνκέξεηα, ηα 

ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο Γελ. πλέιεπζεο θα-

ζψο επίζεο, ζε πεξίπησζε λέαο δηεμαγσγήο, ιφγσ κε επίηεπμεο απαξηίαο, θαηά ηελ 

πξψηε, ν ηφπνο θαη ε ψξα απηήο, πνπ ζα είλαη εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο.  

Κνηλνπνίεζε πξνζθιήζεσλ 

 Οη πξνζθιήζεηο θνηλνπνηνχληαη, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηνπ ζσκα-

ηείνπ-κέινπο ή παξαδίδνληαη, κε απφδεημε, ζηνλ αξκφδην αληηπξφζσπφ ηνπ. 

3) Η Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη επξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαληαη θαη’ 

απηήλ, ηνπιάρηζηνλ, νη κηζνί πιένλ ελφο ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηεί-

σλ-κειψλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία, ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο, καηαησζεί ε Γ.., απηή 

ζα επαλαιεθζεί, κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, αιιά πάληα ε-

ληφο ηεο ίδηαο εκέξαο ζχκθσλα κε ηελ απνζηαιείζα πξφζθιεζε θαη δηαθνξά ην ειάρηζην 

ηξηψλ (3) σξψλ απφ ηελ ψξα ηεο καηαησζείζεο, νπφηε ζεσξείηαη φηη έρεη ζρεκαηηζζεί 

απαξηία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξφλησλ αληηπξνζψπσλ. 
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4) ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνΐζηαηαη θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο ν Πξφεδξνο 

απηήο, ν νπνίνο εθιέγεηαη καδί κε έλα Γξακκαηέα, απφ ηνπο παξηζηάκελνπο αληηπξνζψ-

πνπο ησλ ζσκαηείσλ, κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ. Απφ ην δηθαίσκα εθινγήο ζηηο ζέζεηο απ-

ηέο απνθιείνληαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο.  

Η εθινγή δηεμάγεηαη κεηά ηελ επηθχξσζε ησλ πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζψπσλ.  

5) Οη απνθάζεηο ηεο Γελ. πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ςήθηζαλ.  

6) Οη ςεθνθνξίεο είλαη θαλεξέο, εθηφο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ιήςε απνθά-

ζεσλ ζρεηηθψλ κε πξνζσπηθά ζέκαηα ή κε ηελ εθινγή πξνζψπσλ. 

7) Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δ.Ο.Π. θαη απνθαζίδεη, απν-

θιεηζηηθά, γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ηεο πξφζθιεζεο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεξνχληαη πξαθηηθά ζπδεηήζεσλ θαη 

απνθάζεσλ, ζε ηδηαίηεξν πξνο ηνχην βηβιίν, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα 

θαη επηθπξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο.  

 

Άρθρο 9ο 

 

ΣΑΚΣΙΚΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

 

1) Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο Δ.Ο.Π. ζπγθαιείηαη π-

πνρξεσηηθά, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ θάζε ρξφλν, 

κε ζθνπφ:  

α) Σελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο λέαο πεξηφδνπ. 

- Ο πξνυπνινγηζκφο, πνπ ςεθίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία απηή, ππνβάιιεηαη, πξνο 

έγθξηζε, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ έσο ηελ 31ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο. 

- ε πεξίπησζε κεηαξξχζκηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Γ.Γ.Α. ην Γ.. ηεο 

Δ.Ο.Π. επεμεξγάδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Δλψζεσλ θαη ησλ 

Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ, ηφζν ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ, φζν θαη ηνλ αλακνξθσζέληα απφ 

ηελ Γ.Γ.Α. θαη θαηαξηίδεη ηνλ νξηζηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πνπ ζα ηζρχζεη γηα ην λέν έηνο.  

β) Σελ έγθξηζε ηεο εηήζηαο ινγνδνζίαο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο, γηα ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θαη ηελ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

γ) Σελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ γίλεηαη θάζε ηέζζεξα (4) 

ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα έηε δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ.  
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Άρθρο 10ο 

 

ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

 

1) ε έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαινχληαη νη αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηεί-

σλ-κειψλ ηεο Δ.Ο.Π. κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φζεο θνξέο θξηζεί 

απηφ ζθφπηκν ή αλαγθαίν ή εθφζνλ ήζειε δεηεζεί απφ ην έλα ηξίην ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσ-

καηείσλ-κειψλ ηεο Δ.Ο.Π. πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

2) Η Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, πξέπεη λα γίλεη ην αξ-

γφηεξν κέζα ζε δηάζηεκα 20 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ε δε εκεξή-

ζηα δηάηαμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, πεξηνξηζηηθά, κφλν ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αίηεζε.  

3) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ, ηα κέιε ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. ιακβάλνπλ ηνλ ιφγν θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, εθηφο βέ-

βαηα εάλ έρνπλ θαη ηελ ηδηφηεηα αληηπξνζψπνπ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο Δ.Ο.Π. ηα νπνία 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

Άρθρο 11ο 

 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ Δ.Ο.Π. 

 

1) Η Δ.Ο.Π. δηνηθείηαη απφ ζπκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ δεθαπέληε (15) κέιε, 

ηα νπνία εθιέγνληαη θάζε ηεηξαεηία απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο, 

θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ή απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ήζειε κεησζεί θάησ ησλ 2/3, ιφγσ ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή έθπησζεο 

κειψλ θαη δελ ππάξρνπλ νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο. 

ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο, ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ α-

ζιεηηθνχ λφκνπ.  

Απφ ηηο αξραηξεζίεο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2016 γηα ηελ 

εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ο.Π. θαη εθεμήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δ.Ο.Π. ζα απνηειείηαη απφ έληεθα (11) κέιε.  

2) Απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγνληαη θαη πέληε (5) αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ 

Γ.. πξνο αλαπιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηαθηηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ ηπρφλ ζα θελσζνχλ. 
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Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε αληηθαζηζηνχλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.., πνπ απνρσ-

ξνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, θαηά ηε ζεηξά αλαγξαθήο ηνπο ζην ςεθνδέιηην. 

3) Σν Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. απαξηίδεηαη απφ κέιε αληηπξνζψπνπο ησλ ζσκαηείσλ κε-

ιψλ ηεο αιιά θαη κέιε, πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ, αιιά έρνπλ, φ-

κσο, ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο σκαηείνπ, πνπ αλήθεη ζηελ δχλακε ηεο Δ.Ο.Π. 

4) ηα κέιε ηνπ Γ.., πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιη-

θνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη είλαη θάηνηθνη εθηφο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ηνπο θαηα-

βάιινληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο φια ηα έμνδα θίλεζήο ηνπο (νδνηπνξη-

θά, δηακνλή, δηαηξνθή θιπ). 

5) Πξφεδξνο, Γελ. Γξακκαηέαο θαη Σακίαο φπσο θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ 

Γ.. δελ πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη λνκνχ Αηηηθήο. 

6) Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ ζαλ κέιε ηεο δηνίθεζεο, ηαθηηθά ή αλαπιεξσ-

καηηθά, νχηε λα εθπξνζσπνχλ, νπνπδήπνηε, ηελ Δ.Ο.Π. πξφζσπα ηα νπνία εκπίπηνπλ 

ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 12 θαη 21 ηνπ Ν. 2725/1999 ή νηνπδήπνηε 

άιινπ ζρεηηθνχ λφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο θαζνξίδνπλ.  

7) Οη ππεξεζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, άκηζζεο θαη ηηκεηη-

θέο. 

Μέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. δελ έρνπλ δηθαίσκα λα παξέρνπλ, έλαληη ακνηβήο, εμαξ-

ηεκέλε εξγαζία ή λα ζπλάπηνπλ, κε απηήλ, ζπκβάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ιήςε ακνηβήο, 

γηα ηελ πξνζθνξά άιισλ ππεξεζηψλ, θάζε θχζεο, ή πνπ απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε 

θέξδνπο απφ ηελ αλάιεςε έξγνπ, πξνκήζεηαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πξνο ηελ 

Οκνζπνλδία. 

Δπηθπιαζζφκελσλ ησλ «πεξί εληνιήο» δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ αθν-

ξνχλ ηηο δαπάλεο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο, απηά δελ δηθαηνχληαη νπδεκηάο απνδεκίσζεο, 

γηα εκεξαξγία ιφγσ απαζρφιεζήο ηνπο ζηηο ππνζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο, πιελ ησλ εμφ-

δσλ θίλεζεο, ηα νπνία δηθαηνχληαη ηα κέιε πνπ θαηνηθνχλ εθηφο έδξαο, πξνθεηκέλνπ γηα 

κεηαθίλεζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

Όιεο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κειψλ ηνπ Γ.. θαη κειψλ ησλ επηηξνπψλ 

πξνο ηελ νκνζπνλδία θαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο παξέρνληαη ακηζζί. Μφλν ηα έμνδα κε-

ηαθίλεζεο γηα ππεξεζία ηεο νκνζπνλδίαο θαη νη επηηξεπφκελεο απνδεκηψζεηο, ζχκθσλα 

κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθά-

ζεσλ, θαηαβάιινληαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο ηηο νπνίεο απνθαζίδεηαη ηνχην απφ ην Γ.. ηεο 

Οκνζπνλδίαο.  

8) Πνζνζηφ 20% ησλ ζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαιακβάλνπλ, ζχκ-

θσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 9 ηνπ Ν. 2725/1999, ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχιια, 
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κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ λα είλαη δηπιάζηνο ηνπ ειάρη-

ζηνπ αξηζκνχ ησλ θαηά ην πνζνζηφ 20% εθιεγνκέλσλ.  

9) ε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ παξαηαμηαθψλ ςεθνδειηίσλ, πνζνζηφ 70% ησλ 

ζέζεσλ ηνπ Γ.. θαηαιακβάλεη ν πξψηνο ζε ςήθνπο ζπλδπαζκφο θαη εθφζνλ έρεη θεξδί-

ζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εγθχξσλ ςήθσλ, ην δε ππφινηπν 30% ησλ ζέζεσλ θα-

ηαιακβάλνπλ, αλαινγηθά, νη άιινη ζπλδπαζκνί, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπγθεληξψλεη ν 

θαζέλαο απφ απηνχο αξηζκφ ςήθσλ ζε πνζνζηφ, ηνπιάρηζηνλ, 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ.  

 

Άρθρο 12ο 

 

ΔΚΛΟΓΗ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

1) Οη ππνςεθηφηεηεο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο 

Δ.Ο.Π., ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, πξέπεη λα ππν-

βάιινληαη, εγγξάθσο, ζηα Γξαθεία ηεο Δ.Ο.Π. ην αξγφηεξν, πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο, 

πξηλ απφ ηελ Γελ. πλέιεπζε. 

2) Η Γηνίθεζε ηεο Δ.Ο.Π. εθηππψλεη, κε αιθαβεηηθή ζεηξά, νλνκαζηηθή θαηάζηαζε 

ησλ ππνςεθίσλ, ηελ νπνία αλαξηά, ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ Γξαθείσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, 

ηέζζεξηο (4) πιήξεηο εκέξεο, πξηλ απφ ηε πλέιεπζε.  

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη, απφ ηελ παξαπάλσ νλνκαζηηθή θα-

ηάζηαζε ππνςεθίσλ, λα θαηαξηίδνπλ παξαηαμηαθά ςεθνδέιηηα (ζπλδπαζκνχο), ζε ζπ-

λελλφεζε κεηαμχ ηνπο, ζηα νπνία νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα νπνία παξαδίδνπλ 

ζηελ Δ.Ο.Π. δχν (2) πιήξεηο εκέξεο, πξηλ απφ ηελ πλέιεπζε θαη ζπλνδεπφκελα, απα-

ξαίηεηα, κε ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ππνςεθίσλ, φηη επηζπκνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ.  

3) Κάζε ςεθνδέιηην (ζπλδπαζκφο) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 15 ππνςεθίνπο γηα 

ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π., 5 αλαπιεξσκαηηθά θαη 3 κέιε γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπη-

ηξνπή. Απφ ηηο αξραηξεζίεο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2016 γηα ηελ 

εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ο.Π. θαη εθεμήο, θάζε ςεθνδέιηην (ζπλδπα-

ζκφο) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έληεθα (11) ππνςεθίνπο γηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Ο.Π. ε θάζε πεξίπησζε, απφ ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. 

πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 λα είλαη αληηπξφζσπνη ζσκαηείσλ πνπ λα έρνπλ δηθαίσκα 

ςήθνπ, ελψ νη ππνςήθηνη γηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. είλαη δπλαηφλ λα 

κελ είλαη αληηπξφζσπνη ζσκαηείσλ (θίιαζια κέιε). 
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4) Η Γηνίθεζε ηεο Δ.Ο.Π. αλαθεξχζζεη ππνρξεσηηθά ππνςεθίνπο γηα ην Γηνηθεηη-

θφ πκβνχιην θαη ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο, απηνχο πνπ πεξηιακβά-

λνληαη ζηα παξαπάλσ ςεθνδέιηηα (ζπλδπαζκνχο), ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο πλέ-

ιεπζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη εμ νινθιήξνπ νη πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξα-

γξάθσλ. 

Η θαηάξηηζε ηνπ θάζε παξαηαμηαθνχ ςεθνδειηίνπ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο «ιί-

ζηαο ησλ ππνςεθίσλ», θαηά ζεηξά δειαδή πξνεπηιεγκέλεο εθινγήο απφ ηε ζέζε πνπ 

έρεη νξηζζεί λα έρεη ν ππνςήθηνο ζην παξαηαμηαθφ ςεθνδέιηην κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

θάζε παξάηαμεο θαη ε αλάδεημε ησλ ζπκβνχισλ ηνπ Γ.. ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ 

θαζψο θαη ηεο Δ.Δ. γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ ηεο σο άλσ ζέζεο (ζεηξά εθινγήο) θαη ηνπ πν-

ζνζηνχ ησλ εγθχξσλ ςήθσλ πνπ ιακβάλεη ην θάζε ςεθνδέιηην. 

Σα ςεθνδέιηηα πνπ θαηαξηίδνληαη κε ηνλ αλαθεξφκελν παξαπάλσ ηξφπν, ηππψ-

λνληαη κε κέξηκλα ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. θαη παξαδίλνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία ηα δηαλέκεη ζηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

5) Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ππνςεθίνπ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ςεθνδέιηηα, 

ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ςεθνδέιηηα, πξέπεη απ-

ηφο λα θιεζεί, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη 

λα επηιέμεη ςεθνδέιηην. Σε ζέζε ηνπ ζην ςεθνδέιηην, απφ ην νπνίν απνρψξεζε ζηελ 

πεξίπησζε απηή, θαηαιακβάλεη θαηά ζεηξά ν πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο.  

6) Η εθινγή δηεμάγεηαη απφ ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη 

Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 24 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 

2725/1999. Σα δχν άιια κέιε εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

7) Δπηηπρψλ ζπλδπαζκφο ζεσξείηαη απηφο πνπ έιαβε ην κηζφ πιένλ κίαο ηνπ ζπ-

λφινπ ησλ ςήθσλ ησλ αληηπξνζψπσλ, πνπ ςήθηζαλ. Οη ζέζεηο ησλ πκβνχισλ θαζνξί-

δνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 8.  

8) ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ςεθνθνξία πεξηζζφηεξα ησλ δχν (2) 

ςεθνδέιηηα (ζπλδπαζκνί) θαη δελ θαηαζηεί δπλαηή, θαηά ηε πξψηε ςεθνθνξία, ε εθινγή, 

ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, κεηαμχ ησλ δχν ςεθνδειηίσλ (ζπλδπαζκψλ), πνπ πιεη-

νςήθεζαλ ηελ ίδηα κέξα.  

 

Άρθρο 13ο 

 

ΘΗΣΔΙΑ Γ.. - ΤΓΚΡΟΣΗΗ Δ ΧΜΑ 
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1) Η ζεηεία ηνπ Γ.. ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε είλαη ηε-

ηξαεηήο (4), ιήγνπζα ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηέηαξηνπ ρξφλνπ. 

2) Η ζεηεία ηνπ Γ.. πνπ εθιέγεηαη απφ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηζρχεη γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο έρεη παξαηηεζεί πξηλ απφ ηελ 

ιήμε ηεο θαλνληθήο ζεηείαο.  

3) Δληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ, ζπγθαιείηαη ην Γ.. κε 

ηελ επηκέιεηα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ ή ηνπ πξεζβχηεξνπ ησλ εθιεγέλησλ θαη κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία θαηαξηίδεηαη ζε ζψκα. 

Μεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, εθιέγνληαη ν Πξφεδξνο, ν Α΄ θαη Β΄ Αληηπξφεδξνο, ν Γελη-

θφο Γξακκαηέαο, ν Σακίαο, ν Έθνξνο πιηθνχ, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο. Καη’ εμαίξεζε επη-

ηξέπεηαη ζην Γ.. λα δηνξίδεη σο Πξνέδξνπο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο θαη Έθνξν Δζληθψλ 

Οκάδσλ εμσδηνηθεηηθνχο παξάγνληεο ηεο Πνδειαζίαο, επίζεο θαζνξίδνληαη θαη ηα ηπρφλ 

εηδηθά θαζήθνληα ησλ ππφινηπσλ ζπκβνχισλ.  

4) Σν απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην λέν, κε 

ηήξεζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ, ην Αξρείν, ηελ θξαγίδα, ηα Βηβιία, ην Σακείν θαζψο θαη 

φ,ηη άιιν βξίζθεηαη ζηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηεο Δ.Ο.Π. 

 

Άρθρο 14ο 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

1) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη, ηαθηηθά, κηα θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα 

φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή δεηήζνπλ ηελ ζχγθιεζή ηνπ ηέζζεξα (4), ηνπιάρη-

ζηνλ, απφ ηα κέιε ηνπ. 

2) Απαξηία 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη, λφκηκα, εθφζνλ 

παξίζηαληαη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ.  

3) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπδεηά θαη απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο, ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο Δ.Ο.Π. 

4) Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηνπ. 

5) Οη ςεθνθνξίεο πνπ δηεμάγνληαη είλαη θαλεξέο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

αθνξνχλ πξνζσπηθά ζέκαηα, πνπ είλαη κπζηηθέο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ νη ππφ θξίζε ζχκ-

βνπινη. 
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6) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Πξνεδξεχ-

νληνο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ζε κπζηηθή ςεθνθνξία, απηή επαλαιακβάλεηαη θαη ζε 

πεξίπησζε λέαο ηζνςεθίαο, ην ππφ θξίζε ζέκα παξαπέκπεηαη ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε.  

7) Αξκνδηφηεηεο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εηδηθφηεξα κεξηκλά: 

- Γηα ηε δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο.  

- Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Κα-

λνληζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 

- Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 

- Γηα ηε ζχγθιεζε ησλ Δθηάθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 

- Γηα ηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ Σερληθψλ θαη ησλ ινηπψλ Δπηηξνπψλ. 

- Γηα ην δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα πξνο ηνχην Νφκν, ηνπ έκκηζζνπ 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο 

Δ.Ο.Π. 

- Γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ θαη εζφδσλ θάζε ρξήζεο. 

- Γηα ηελ θαηάζεζε εηζεγήζεσλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ζρεηηθψλ κε ηελ Σξνπν-

πνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ.  

- Γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή θάζε θχζεο αγψλσλ θαη πξσηαζιεκάησλ ζε 

δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. 

- Γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ζπκκεηνρήο ηεο Δ.Ο.Π. ζε Γηεζλείο Δλψζεηο θαη Οκν-

ζπνλδίεο ή ζπλεξγαζίαο κεηά ησλ ειιεληθψλ θαζψο θαη ηεο ππφδεημεο αζιεηψλ ζε Γηε-

ζλείο αγψλεο θάζε επηπέδνπ.  

- Γηα ηελ αλαγλψξηζε επηδφζεσλ πνπ επηηπγράλνληαη θαη γεληθά γηα ηελ κειέηε θαη 

πξνψζεζε φισλ ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ αζιεκάησλ ηεο 

Πνδειαζίαο θαη γηα φ,ηη άιιν αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 (ζθνπφο ηεο Δ.Ο.Π.) 

8) Έθπησζε κειψλ 

Κάζε κέινο ηνπ Γ.. πνπ απνπζηάδεη, αδηθαηνιφγεηα, αλ θαη έρεη πξνζθιεζεί εγ-

γξάθσο, ζε ηξεηο θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο, εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, κε ζρεηηθή απφ-

θαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Με ηελ απηή απφθαζε ην κέινο πνπ εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, αληηθαζίζηαηαη 

απφ έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, θαηά ηε ζεηξά εθινγήο ηνπ.  

9) Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γε-

ληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π., ζπλεδξηάδεη φπνηε θιεζεί απφ ηνλ 
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Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ηξέρνληα δεηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..  

Οη απνθάζεηο ηεο εηζάγνληαη πξνο επηθχξσζε ζην Γ.. ηεο Δ.Ο.Π.  

 

Άρθρο 15ο 

 

ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Γ.. 

 

1) ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

α) Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ηελ Δ.Ο.Π. ελψπηνλ θάζε αξρήο, δηεθπεξαηψλεη φιεο 

ηηο ππνζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ζπ-

γθαιεί ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο απηνχ θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, 

κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ή θαη άλεπ απηήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ επηβάι-

ιεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ.  

β) Πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.., θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε 

ηνπο, δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο, δίλεη ζηνλ θαζέλα ηνλ ιφγν θαη εθφζνλ απηφο πνπ νκηιεί 

εθηξέπεηαη ηνπ ζέκαηνο ή ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ηνπ αθαηξεί ηνλ ιφγν.  

γ) Δπηηεξεί ηελ αθξηβή ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Ο.Π. 

δ) Τπνγξάθεη κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν θαζψο θαη ηα ε-

ληάικαηα πιεξσκψλ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο.  

 

2) Α΄ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

Ο Α΄ Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ζε φια ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνλ Πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηνλ ίδην δε γηα ηνπο απηνχο ιφγνπο, α-

λαπιεξψλεη ν Β΄ Πξφεδξνο θαη απηφλ ν Πξεζβχηεξνο ησλ παξφλησλ κειψλ. 

 

3) ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ηεξεί ην Αξρείν, ηελ θξαγίδα θαη ηα Βηβιία ηεο 

Δ.Ο.Π., δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία, ππνγξάθεη κεηά ηνπ πξνέδξνπ θάζε έγγξαθν θαζψο 

θαη ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, πξνΐζηαηαη δε ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. πλππν-

γξάθεη επίζεο κε ηνλ Πξφεδξν ηα δηπιψκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο, ησλ αζιεηψλ, ζπλεξγα-

ηψλ, επεξγεηψλ θαη δσξεηψλ θαζψο θαη ηηο θάζε θχζεο πξνθεξχμεηο θαη πξνζθιήζεηο.  



16 

 

 

4) ΣΑΜΙΑ Γ.. 

 

Ο Σακίαο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο 

α) Δλεξγεί φιεο ηηο εηζπξάμεηο ησλ πφξσλ ηεο Δ.Ο.Π. έλαληη δηπινηχπσλ απνδεί-

μεσλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα. 

β) Τπνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ ηηο επηηαγέο γηα ηελ αλάιεςε ησλ ρξεκάησλ 

πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε ηξάπεδεο.  

γ) Δίλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα θάζε ηακηαθή αλσκαιία θαζψο επίζεο θαη γηα 

πιεξσκή ηελ νπνία ελήξγεζε ρσξίο λα έρεη ιεθζεί γεληθή ή εηδηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηη-

θνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη γηα εληάικαηα.  

δ) Σεξεί ην βηβιίν εζφδσλ θαη εμφδσλ, ην νπνίν έρεη κνλνγξαθεζεί απφ ηνλ Πξφε-

δξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

ε) Δηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην ρέδην Πξνυπνινγηζκνχ θαη ππν-

βάιιεη πξνο απηφ ηνλ απνινγηζκφ θάζε ρξήζεο. 

ζη) Γηα ηελ είζπξαμε ησλ πφξσλ έρεη δηθαίσκα λα δηνξίζεη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. 

εηζπξάθηνξα, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κε ηελ ακνηβή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην.  

 

5) ΔΦΟΡΟ ΤΛΙΚΟΤ 

 

Ο Έθνξνο πιηθνχ επηκειείηαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δ.Ο.Π. θαη είλαη 

ππεχζπλνο απέλαληη ζην Γ.. γηα ηελ ζπληήξεζε, δηαθχιαμε θαη δηαθίλεζή ηνπο.  

 

6) ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 

Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ζπληάζζεη θαη δηαβάδεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία ζπλππνγξάθεη κεηά ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα, ηνλ νπνίν βνεζά δε ζε φια ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ηνλ αλαπιεξψλεη φηαλ απ-

ηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

 

Άρθρο 16ο 

 

ΔΞΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
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1) Καηά ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή Γηνίθεζεο, εθιέγεηαη θαη ηξηκειήο (3) Δμε-

ιεγθηηθή Δπηηξνπή, ε ζεηεία ηεο νπνίαο είλαη ε απηή κε ηνπ Γ.. θαη έρεη σο αξκνδηφηεηα 

ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο, ελ γέλεη, δηαρείξηζεο ηεο Δ.Ο.Π. 

2) Ο Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηεο Δ.Δ. φια ηα εμεξρφκελα 

θαη εηζεξρφκελα έγγξαθα, δηπινηχπνπο απνδείμεηο, ινγηζηηθά βηβιία θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζηνηρείν ην νπνίν απηή ζα δεηήζεη.  

3) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην έξγν ηεο είθνζη (20), 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ζπληάμεη ηελ έθζεζή 

ηεο, ηελ νπνία νθείιεη λα παξαδψζεη ζηνλ Πξφεδξν πνπ έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ ινγνδνζία ηνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

Υσξίο ηελ σο άλσ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ είλαη δπλαηφλ λα απν-

θαζηζζεί ε απαιιαγή ηεο απεξρφκελεο Γηνίθεζεο. 

Δθφζνλ φκσο, ηα κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θιεζνχλ, κε ζπζηεκέλε επη-

ζηνιή, θαη δελ πξνζέιζνπλ λα ζπληάμνπλ ηελ ζρεηηθή έθζεζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

πέληε (15) εκεξψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί έρεη δηθαίσκα λα απαιιάμεη 

ηελ Γηνίθεζε ησλ επζπλψλ ηεο.  

 

Άρθρο 17ο 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 

1) Σν θάζε λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ παξαθάησ 

Δπηηξνπψλ, ππφ ηελ Πξνεδξία κειψλ πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα 

νπνία επηιέγνπλ ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ ηνπο, ν δηνξηζκφο ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη ηειηθά 

απφ ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. 

Σα δηνξηδφκελα κέιε πξέπεη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα είλαη κεηαμχ ησλ αληηπξν-

ζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

2) Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηηξνπψλ, εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Νφκν ή 

ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, θαζνξίδνληαη κε ηελ απηή απφθαζε γηα ηελ 

ζπγθξφηεζή ηνπο.  

3) Οη επηηξνπέο απηέο είλαη:  

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

- ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
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- ΣΟΠΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

- ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

- ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

- ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

- ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΚΡΙΣΩΝ (Άξζξν 45 Ν. 2725/1999) 

- ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

- ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΟΗ ΣΟΤ ΑΘΛΗΜΑΣΟ 

4) Δθηφο ησλ αλσηέξσ Δπηηξνπψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Π. έρεη δη-

θαίσκα λα ζπγθξνηεί θαη άιιεο Δπηηξνπέο, κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ, θαζνξίδνληαο ζπγ-

ρξφλσο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε κίαο απφ απηέο. 

5) Η ζεηεία φισλ ησλ Δπηηξνπψλ αθνινπζεί ηελ ζεηεία ηεο εθιεγείζεο Γηνίθεζεο.  

 

Άρθρο 18ο 

 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε πνπ είλαη εθπξφζσπνη 

ζσκαηείσλ κειψλ, θαηά πξνηίκεζε λνκνκαζψλ θαη επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

παξαπέκπνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. εηζεγνχκελε γηα ηελ επηβνιή ησλ ελλφκσλ ζπλε-

πεηψλ θαη ηνπ χςνπο ηεο επηβαιιφκελεο πνηλήο, ζχκθσλα κε ηνλ Αζιεηηθφ Νφκν, ην Κα-

ηαζηαηηθφ θαη ηνπο κε βάζε απηφ ηζρχνληαο Καλνληζκνχο, ηφζν επί παξαπησκάησλ αζιε-

ηψλ φζν θαη θαηά αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ. 

2) Σα Μέιε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο Δ.Ο.Π. θαη απηά νξίδνπλ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο, ε δε ζεηεία ηεο είλαη ε απηή 

κε ηνπ Γ..  

3) Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ παξίζηαληαη δχν ηνπιάρη-

ζηνλ κέιε ηεο θαη νη απνθάζεηο ηεο γηα λα έρνπλ ηζρχ πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αηηηνινγία 

θαη λα εγθξηζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

 

Άρθρο 19ο 

 

ΣΟΠΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Π. έρεη δηθαίσκα λα ηδξχεη Σνπηθέο Δπηηξνπέο, νη 

νπνίεο ππάγνληαη ζηε δηθή ηεο επζχλε, θαζνξίδνληαο ηελ έδξα, ηελ δηθαηνδνζία, ηα δη-

θαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε κίαο απφ απηέο.  

 

Άρθρο 20ο 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1) Σα κέιε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δ.Ο.Π. 

ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο. 

2) Ο Πξφεδξνο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Οκνζπνλδίαο θαη είλαη ν εηζεγεηήο πξνο απηφ θάζε απφθαζεο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο.  

3) Ωο κέιε ησλ Δπηηξνπψλ εθιέγνληαη πξφζσπα, κεηαμχ ησλ θηιάζισλ θαη ησλ 

κε ελ ελεξγεία αζιεηψλ θαζψο θαη απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία 

θαηέρνπλ ηα δεηήκαηα ηεο Πνδειαζίαο. 

4) Κάζε κέινο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν απνπζηάδεη, αδηθαηνιφγεηα, ζε 

ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, αληηθαζίζηαηαη κε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

απηήο.  

5) Η ζεηεία ηεο ηερληθήο επηηξνπήο είλαη ίδηα κε ηνπ Γ.. θαη ηειεί ππφ ηελ αίξεζή 

ηνπ. 

6) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Π. έρεη επίζεο δηθαίσκα λα θαηαξηίδεη θαη άι-

ιεο Δπηηξνπέο, κε ζθνπφ ηελ κειέηε θαη πξναγσγή ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο Οκν-

ζπνλδίαο. 

7) Οη επηηξνπέο είλαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απφληα θαη παξίζηαηαη ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

8) Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ θάζε Δπηηξνπήο, ν Πξφεδξφο ηεο ηα πξνζθαιεί ζε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία εθιέγνληαη ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο. 

9) Σφζν νη Σερληθέο φζν θαη ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θξαηνχλ Πξαθηηθά πλεδξηά-

ζεσλ, έρνπλ φκσο θνηλφ πξσηφθνιιν θαη αξρείν κεηά ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δ.Ο.Π. 

10) Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ, εθηφο ηεο Γηθαζηηθήο.  

11) Έξγν θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ 

είλαη: 

α) Η εθαξκνγή ησλ αζιεηηθψλ θαλνληζκψλ. 
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β) Η ζχληαμε πξνγξακκάησλ θαη ε νξγάλσζε αγψλσλ, πξσηαζιεκάησλ, ηνπη-

θψλ ή εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλαληήζεσλ θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ αγψλσλ. Με 

ηελ θαηάξηηζή ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηηο Δλψζεηο-Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη ηα σκα-

ηεία εληφο ηνπ Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.  

γ) Η κειέηε, πξφηαζε θαη εηζήγεζε γηα ηελ ηπρφλ δεκηνπξγία αλάγθεο κεηαβνιήο 

θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ θαλνληζκψλ, αγψλσλ θαη πξσηαζιεκάησλ. 

δ) Η ππφδεημε αζιεηψλ γηα Γηεζλείο θαη Οιπκπηαθνχο αγψλεο θαζψο θαη Παγθφ-

ζκηα Πξσηαζιήκαηα θαη ε εηζήγεζε γηα ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ νκάδσλ. 

ε) Ο έιεγρνο ησλ λέσλ επηδφζεσλ, πνπ επηηπγράλνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσ-

ηεξηθφ θαη ε εηζήγεζε γηα αλαγλψξηζή ηνπο απφ ην Γ.. 

ζη) Η κειέηε θαη εηζήγεζε γηα θάζε ζέκα ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπληε-

ιέζεη ζηελ αξηηφηεξε δηεμαγσγή αγψλσλ, θαη γηα ηελ θαηαζθεπή Πνδειαηνδξνκίσλ, γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο επαξρηαθήο αζιεηηθήο θίλεζεο, γηα ηελ νξγάλσζε ηξφπνπ μελάγεζεο 

μέλσλ αζιεηψλ θαη απνζηνιψλ θαη γεληθά ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ππνβνήζεζε ηνπ έξ-

γνπ ηεο Δ.Ο.Π. 

12) Οη απνθάζεηο ησλ δηαθφξσλ Σερληθψλ θαη Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ ηεινχλ πάληα 

ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζήο ηνπο απφ ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. 

13) Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο (αγσληζηηθέο εθδειψζεηο-

Δζληθέο νκάδεο θ.ι.π.) ζα θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ηερληθήο 

επηηξνπήο, φπνηε θξηζεί αλαγθαίν, νη Πξφεδξνη ησλ αζιεηηθψλ Δλψζεσλ θαη Σνπηθψλ 

Δπηηξνπψλ ή εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο.  

14) Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηηξνπή αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηνπ αζιήκαηνο.  

 

Άρθρο 21ο 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1) Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, απφ ηα νπνία ν Πξφε-

δξνο απηήο είλαη ν έλαο απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηνπ Γ.. πκκεηέρνπλ αθφκε ν Σακίαο 

ηνπ Γ.. έλα κέινο απφ θηιάζινπο, πνπ είλαη εηδηθφο ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη δχν (2) 

κέιε απφ ηελ πεξηθέξεηα.  

2) Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηεηξαεηή ζεηεία. 

- Ο νξηζζείο Πξφεδξνο πξνηείλεη ην ηξίην κέινο θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

θαζψο θαη ηα δχν (2) κέιε απφ ηελ πεξηθέξεηα.  

3) Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο θαη Έξγν ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο είλαη:  
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- Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ αγψλσλ θαη πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψ-

λνληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία.  

- Η επίβιεςε θαη επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ησλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο. 

- Η παξαθνινχζεζε ηεο θαλνληθήο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

- Η απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.  

- Η εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θάζε νηθνλνκηθνχ κέηξνπ, ην νπνίν 

απηή ζα θξίλεη πξφζθνξν θαζψο θαη  

- Η γλσκνδφηεζε γηα θάζε εξψηεκα ην νπνίν ηίζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.  

4) Λεηηνπξγία Δπηηξνπήο  

- Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, κηα θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα, φ-

ηαλ ηελ ζπγθαιεί ν Πξφεδξφο ηεο ή ην Γ.. κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ.  

 

Άρθρο 22ο 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ - ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ 

 

1) Η ηξηκειήο Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ θαη Γηαγσληζκψλ δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηη-

θφ πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Π. θαη απνηειείηαη απφ έλα κέινο απηνχ θαη δχν αληηπξνζψπνπο 

ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο δχλακεο ηεο Δ.Ο.Π. 

2) θνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηελέξγεηα κεηνδνηηθψλ θαη πιεηνδνηηθψλ δηαγσ-

ληζκψλ ή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ πξνκήζεηα αζιεηηθνχ πιηθνχ, κεραλεκάησλ 

θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, επίπισλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Ο.Π. θαζψο θαη γηα ηελ 

ζπλεξγαζία κε ρνξεγνχο θαη ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο γηα ηελ αλακε-

ηάδνζε ησλ αγψλσλ ησλ αζιεκάησλ ηεο Πνδειαζίαο.  

 

Άρθρο 23ο 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΡΙΣΧΝ 

 

ηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πνδειαζίαο ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ Δπηηξνπέο 

Κξηηψλ. 

- Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Κξηηψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, ηα νπνία 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 

2725/1999 θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ απηνχ άξζξνπ 44. 
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- Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή Κξηηψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε ηα νπνία 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 5 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

44 ηνπ Ν. 2725/1999, κε αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ απηνχ άξζξνπ 

44. 

- Η Δπηηξνπή Δθέζεσλ Κξηηψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε πνπ νξίδν-

ληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 2725/1999, κε αξκνδηφ-

ηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ απηνχ άξζξνπ 44. 

Η ζεηεία ησλ σο άλσ Δπηηξνπψλ Κξηηψλ είλαη ίζε κε ηε ζεηεία ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Ο.Π. (ηεηξαεηήο). 

Οη απνθάζεηο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Κξηηψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ Κξη-

ηψλ είλαη νξηζηηθέο θαη δελ πξνζβάιινληαη ελψπηνλ άιινπ νξγάλνπ άξζξν 44 παξ. 10 

ηνπ Ν. 2725/1999. 

 

Άρθρο 24ο 

 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1) Η Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο δηνξηδφκελε απφ ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. θαη 

απνηειείηαη απφ έλα εθ ησλ κειψλ ηνπ σο Πξνέδξνπ θαη δχν γηαηξνχο. 

2) Έξγν ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ α-

ζιεηψλ ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ θαη ησλ σκαηείσλ ηεο Πνδειαζίαο θαη ε εηζήγεζε επί ζε-

κάησλ ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία, αζθάιεηα θαη ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ α-

ζιεηψλ ηεο Πνδειαζίαο.  

 

Άρθρο 25ο 

 

ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΔΝΧΔΙ 

 

1) Γηα ηελ ελ γέλεη πξφνδν θαη αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ ηεο Πνδειαζίαο, είλαη 

δπλαηφλ λα ηδξπζνχλ θαη άιιεο Αζιεηηθέο Δλψζεηο Πνδειαζίαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν 

Αζιεηηθφο Νφκνο 2725/1999 (άξζξα 10-17). 

2) Οη Αζιεηηθέο Δλψζεηο ζα αληηθαηαζηήζνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθα-

ζίαο λνκηκνπνίεζήο ηνπο, απηνδίθαηα, απφ ηηο πθηζηάκελεο Σνπηθέο Δπηηξνπέο.  

3) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ίδξπζεο ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο είλαη ε πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. ηελ νπνία ζα έρεη σο άκεζν πξντζηάκελε Αξρή θαη ζα πξέ-
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πεη λα απνδερζεί ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, πνπ θαζνξίδνπλ θαη ην 

πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο.  

 4) Αξκνδηφηεηα θάζε Έλσζεο είλαη ε πξφνδνο θαη ε αλάπηπμε ηεο Πνδειαζίαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο θαη ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ Σνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ.  

5) Γηα ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ κεηαμχ δηαθφξσλ Αζιεηηθψλ Δλψζεσλ ή Αζιεηηθψλ 

Δλψζεσλ αιινδαπψλ, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δ.Ο.Π. 

6) Κάζε σκαηείν γηα λα θαηαζηεί κέινο Έλσζεο ζα πξέπεη λα θαηαζηεί, πξνε-

γνχκελα, κέινο ηεο Δ.Ο.Π. 

7) Σα εηήζηα αγσληζηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ Αζιεηηθψλ Δλψζεσλ θαη ησλ Σνπηθψλ 

Δπηηξνπψλ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη πξνο ην Πξφγξακκα ηεο Δ.Ο.Π., λα ππνβάιιν-

ληαη δε πξνο απηήλ κέρξη 30 Ννεκβξίνπ θαη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. 

8) σκαηεία-Μέιε ηεο Δ.Ο.Π. φπνπ ζηα φξηα ηνπ Ννκνχ ηεο δελ ππάξρεη θαη ιεη-

ηνπξγεί έλσζε ή ηνπηθή επηηξνπή κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ πην θνληηλή ζπγθνηλσληα-

θά έλσζε ή επηηξνπή εθ’ φζνλ απηή ην επηζπκεί.  

ηελ αίηεζε ππνβνιήο ηνπ πξνο έληαμε κέινπο-ζσκαηείνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ε 

εγγξαθή ζχκθσλε ηεο Δ.Ο.Π. 

 

Άρθρο 26ο 

 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΧΜΑΣΔΙΧΝ 

 

1) Οη πνηλέο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο 

Δ.Ο.Π. κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο θαη κεηά απφ θιήζε ζε απνινγία είλαη, αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο, νη εμήο: 

- Έγγξαθε επίπιεμε 

- Έγγξαθε επίπιεμε κε αλαθνίλσζή ηεο ζε φια ηα ζσκαηεία-κέιε ηεο Δ.Ο.Π. 

- Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο απφ ηνπο αγψλεο 

- Πξφηαζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Π. πεξί πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δη-

αγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηε δχλακε ηεο Οκνζπνλδίαο.  

- Πξφηαζε πξνο ηελ Δ.ΦΙ.Π. πξνο άξζε ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ζηελ Διιάδα δηαηάμεηο.  

2) ηνπο αζιεηέο ηνπ δηαγξαθφκελνπ ζσκαηείνπ δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε 

αγψλεο, πνπ ηεινχληαη κε ηελ επζχλε ηεο Δ.Ο.Π. εθηφο θαη αλ ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.  
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Άρθρο 27ο 

 

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ 

 

1) Η Δ.Ο.Π. αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία επί ησλ αζιεηψλ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

ζηνπο δηνξγαλνχκελνπο απφ απηήλ αγψλεο. 

2) Οη πνηλέο θαη ηα φξηά ηνπο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη νη πεξηπηψζεηο επηβνιήο 

ηνπο είλαη, εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηνλ Αζιεηηθφ Νφκν, νη εμήο: 

- Έγγξαθε επίπιεμε κε αλαθνίλσζή ηεο.  

- Πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο απφ θάζε αγψλα κέρξη έλα ρξφλν.  

- Οξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ αζιεηή απφ ηα κεηξψα ηεο Δ.Ο.Π.  

- Πξφηαζε πξνο ηελ Δ.ΦΙ.Π. γηα άξζε ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο ηνπ αζιεηή.  

3) Κάζε ζσκαηείν ή αζιεηήο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη θαηά ηεο Πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο ηνπ Γ.. ζην Α..Δ.Α.Γ. ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά πξνβιέπνληαη ζηνλ ηζρχν-

ληα Αζιεηηθφ Νφκν.  

4) Αζιεηηθά παξαπηψκαηα, πιελ απηψλ πνπ ζίγνπλ ηελ θίιαζιε ηδηφηεηα, παξα-

γξάθνληαη κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ηέιεζή ηνπο, εθφζνλ δελ έρνπλ 

θαηαγγειζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα.  

 

Άρθρο 28ο 

 

ΦΡΑΓΙΓΑ 

 

1) Η Δ.Ο.Π. έρεη ηδία ζθξαγίδα, ε νπνία θέξεη θπθιηθά ηηο ιέμεηο ΔΛΛΗΝΙΚΗ Ο-

ΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ, εζσηεξηθά δε, παξάζηαζε αζιεηή επί πνδειάηνπ θαη θάησ 

απφ απηή ηε ιέμε, ΑΘΗΝΑΙ θαη ην έηνο ίδξπζεο ηεο Οκνζπνλδίαο, 1973. 

2) Η ζθξαγίδα απηή ηίζεηαη ζε θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν θαη ζε θάζε απφδεημε ηεο 

Οκνζπνλδίαο. Κάζε έγγξαθν ή απφδεημε ρσξίο ηελ χπαξμή ηεο θαη ρσξίο ηελ ππνγξαθή 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζεσξείηαη αλππφζηαην θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

παξακηθξή ππνρξέσζε θαη δέζκεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο.  

 

Άρθρο 29ο 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
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1) Ο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηεο Δ.Ο.Π. ςεθίδεηαη κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ 

Γ.. απηήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη 

ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζιεηηθνχ Νφκνπ θαη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, απαγνξεπνκέλεο ηεο ξχζκηζεο ζεκάησλ πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ 

Α.Κ. ξπζκίδνληαη, ππνρξεσηηθά, απφ ην θαηαζηαηηθφ.  

2) Απαγνξεχεηαη φπσο νη δηαηάμεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ λα έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ θαη λα αιινηψλνπλ ηελ έλλνηα ησλ άξ-

ζξσλ ηνπ.  

3) Με εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Π. 

κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. απηήο, ξπζκί-

δνληαη:  

- Η νξγάλσζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο Πνδειαζίαο. 

- Οη κεηαμχ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ζρέζεηο. 

- Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα αζιήκαηα ηεο Πνδειαζίαο. 

- Οη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αζινχκελνπο.  

- Σα πεξί εγγξαθήο θαη κεηαγξαθήο αζιεηψλ. 

- Η άζθεζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δμνπζίαο, ηα φξγαλα απηήο θαη νη πνηλέο. 

- Η νξγάλσζε, επίβιεςε θαη δηεμαγσγή ησλ θάζε θχζεο αζιεηηθψλ αγψλσλ θαη 

εθδειψζεσλ θαη θάζε δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε απηνχο. 

4) Οη θαλνληζκνί ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ σο θαη θάζε θχζεο κεηαγελέ-

ζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο λνκηκφηεηάο ηνπο.  

5) Δθφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε αλακφξθσζεο ησλ θαλνληζκψλ, ζπλεπεία ηνπ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο Γ.Γ.Α., ε αλακφξθσζε απηή ζπ-

ληειείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Π. 

6) Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο θαη νη Δηδηθνί Καλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ο.Π. ή εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ ζσκαηεί-

σλ-κειψλ ηεο Δ.Ο.Π. πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  

 

Άρθρο 30ο 

 

ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΓΡΑΦΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ 
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Οη εγγξαθέο θαη κεηαγξαθέο αζιεηψλ ηεο πνδειαζίαο ελεξγνχληαη ζχκθσλα κε 

ην εηδηθφ θαλνληζκφ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 27 θαη 33 παξ. 3 ηνπ Αζιεηηθνχ Νφκνπ 

Ν. 2725/1999 θαη ν νπνίνο ηζρχεη γηα δχν ρξφληα.  

 

Άρθρο 31ο 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

 

1) Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ απαηηείηαη ε ζχ-

γθιεζε εηδηθήο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιί-

νπ ηεο Δ.Ο.Π. ή κε ηελ έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσκαηεί-

σλ-κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

2) Γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ κηζνχ πιένλ 

ηνπ ελφο, ηνπιάρηζηνλ ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο Δ.Ο.Π. θαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ 

παξφλησλ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 

Άρθρο 32ο 

 

ΓΙΑΛΤΗ Δ.Ο.Π. 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δ.Ο.Π. δηαιπζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε πεξη-

νπζία απηήο πεξηέξρεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 

παξ. 5 ηνπ Ν. 2725/99 ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα.  

  

Άρθρο 33ο 

 

ε πεξίπησζε αζάθεηαο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πε-

ξίπησζε ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ, απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δ.Ο.Π. εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ λφκσλ, ππφ ηελ έ-

γθξηζε ηεο πξνζερνχο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Άρθρο 34ο 

 



27 

 

Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ πεξηέρεη ηξηάληα ηέζζεξα (34) άξζξα, ηξνπνπνηήζεθε θαη 

εγθξίζεθε θαη’ άξζξν θαη ζε ζχλνιν απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο 

Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πνδειαζίαο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2014 θαη ζα ηζρχζεη απφ ηε 

ρξνλνινγία ηεο θαηαρψξηζήο ηνπ ζην Βηβιίν σκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ηεο εγθξίλνπζαο ηηο ηξνπνπνηήζεηο Γηαηαγήο. 

 

Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2014 

 

                   Ο Πξφεδξνο         Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

             Αζαλάζηνο Σεξδήο                   Γηνλχζηνο Ληαηζήο     


