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I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
Άξζξν 1 : Δπσλπκία – Ννκηθή κνξθή – Έδξα – Τπαγσγή 
 
1. Η θαηά ην έηνο 1927  ηδξπζείζα, απφ ηα ζσκαηεία – κέιε ηεο, Έλσζε 

Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ ΑΥΑΨΑ είλαη λνκηθφ πξφζσπν  ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, έρεη 

έδξα ηελ ΠΑΣΡΑ θαη ηελ επσλπκία Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ ΑΥΑΨΑ 

(Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ ). 

 

2. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ απέρεη απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηάθξηζε ελαληίνλ ρψξαο, 

πξνζψπνπ ή νκάδαο πξνζψπσλ εμ αηηίαο ηεο εζληθήο πξνέιεπζεο, ηνπ θχινπ, 

ηεο γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο πνιηηηθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ. Κάζε 

επηδεηθλπφκελε ζπκπεξηθνξά ηέηνηνπ είδνπο ζην πνδφζθαηξν, ηηκσξείηαη κε 

πνηλέο απνθιεηζκνχ ή απνπνκπήο. 

 

3. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη απεξηφξηζηε. 

 

4. Η έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  επξίζθνληαη ζηελ ΠΑΣΡΑ. 

 

5. α) Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθπξνζψπεζε θαη 

πξναγσγή ηνπ  αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηνλ Ννκφ ΑΥΑΨΑ .  
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β) Δίλαη ππνρξεσκέλε λα απνδέρεηαη θαη λα ηεξεί ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο, ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο ηεο Δ.Π.Ο., ηεο 

FIFA θαη ηεο UEFA θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπο απ’ φια ηα φξγαλα, 

ηνπο παξάγνληεο, ηα ζσκαηεία, ηηο νκάδεο θαη γεληθά θάζε εκπιεθφκελνπ 

ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ, ζην Ννκφ ΑΥΑΨΑ .  

 

6. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  σο κέινο ηεο Δ.Π.Ο. απνδέρεηαη φηη ην πνδφζθαηξν πνπ 

ηειεί ππφ ηελ αηγίδα θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο, ζα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

«Καλφλεο Παηρληδηνχ» πνπ θαζνξίδνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη απφ ην Γηεζλέο 

Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB). 

7. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  σο δεπηεξνβάζκην αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπεί 

απνθιεηζηηθά  ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ζην Ννκφ ΑΥΑΨΑ , είλαη κέινο ηεο 

Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. 

Άξζξν 2 : θνπφο 
 
1. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ ζηα φξηα ηεο γεσγξαθηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηθαηνδνζίαο ηεο, 

έρεη σο ζθνπφ:  

α) ηελ νξγάλσζε, δηάδνζε, έιεγρν, επνπηεία θαη ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ.  

β) λα εληζρχεη ην άζιεκα ζηα πιαίζηα ηνπ «επ αγσλίδεζζε» (fairy play)  

γ) λα νξγαλψλεη θάζε είδνπο πξσηαζιήκαηα πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ 

κνξθψλ.  

δ) λα ειέγρεη θαη λα θαηαλέκεη αξκνδηφηεηεο δηνξγάλσζεο φισλ ησλ 

δηεμαγνκέλσλ θηιηθψλ αγψλσλ. 

ε) λα ρεηξίδεηαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο, φιεο ηηο αζιεηηθέο ζρέζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ζ’ φιεο ηνπ ηηο κνξθέο.  

ζη) λα πξναζπίδεη θαη λα εληζρχεη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ αζρνινπκέλσλ 

(θπζηθψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ) κε ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ.  

 

2. Α Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ ε Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ .  

α) ιακβάλεη θάζε κέηξν γηα ηε δεκηνπξγία ή ηε βειηίσζε ησλ 

αγσληζηηθψλ ρψξσλ  

β) επηκειείηαη ηελ έθδνζε νπνησλδήπνηε,  έρεη  ζρέζε κε ην άζιεκα,  

εληχπσλ   
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γ) ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο  

δ) ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί κεηά απφ απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο., ηνπηθέο ζρνιέο  

πνδνζθαίξνπ, δηαηηεζίαο θαη  πξνπνλεηψλ.   

ε) αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο δηνηθεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ 

απνθάζεσλ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δ.Π.Ο., ηεο FIFA θαη ηεο UEFA,  ηηο 

νπνίεο θαη αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη κε ην παξφλ.  

ζη) Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ δχλαηαη λα ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε θάζε είδνπο 

λνκηθά πξφζσπα (ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ) κε αληηθείκελν ηελ 

ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ πνδνζθαίξνπ, αζιεηηθψλ 

πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ, θέληξσλ πνδνζθαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

ζρνιψλ εθκάζεζεο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θιπ.  

 

3. Α. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  σο κέινο ηεο Δ.Π.Ο. ππνρξενχηαη: 

α) ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο., ηεο FIFA θαη ηεο 

UEFA νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηα σο άλσ θαηαζηαηηθά είλαη ηειεζίδηθεο 

θαη δελ ππφθεηληαη ζε έθεζε. 

β) λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο Δ.Π.Ο. 

γ) λα θαηαβάιιεη ηηο ζπλδξνκέο  κέινπο πξνο απηήλ. 

δ) λα δηαζθαιίδεη φηη φια ηα εκπιεθφκελα ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ 

κέξε ζπκκνξθψλνληαη θαη ηεξνχλ ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π.Ο., ηεο FIFA θαη 

ηεο UEFA νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηα σο άλσ θαηαζηαηηθά είλαη 

ηειεζίδηθεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε έθεζε. 

ε) λα ζέβεηαη ηνπο «Καλφλεο Παηρληδηνχ». 

ζη) λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε φιεο ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηαζηαηηθά θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο., 

FIFA θαη UEFA. 

δ) λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην εζληθφ πξφγξακκα αγψλσλ πνπ 

ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., ή κεη’ αλάζεζε ηεο απφ ηηο  

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο – κέιε ηεο. 

ε) λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ηεξεί ε ίδηα, θαη ηα κέιε ηεο ηηο δηαηάμεηο 

δηνξγάλσζεο δηεζλψλ αγψλσλ κεηαμχ νκνζπνλδηψλ, ελψζεσλ θαη 
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νκάδσλ πνπ εθδίδνπλ ε Δ.Π.Ο., ε FIFA θαη ε UEFA. Οπδείο αγψλαο 

ή δηνξγάλσζε ηέηνηαο κνξθήο επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

άδεηα ηεο FIFA, UEFA θαη ηεο ΔΠΟ. 

ζ) λα αλαγλσξίδεη φηη θαλέλα κέινο ηεο, δελ κπνξεί λα αλήθεη ζ’ άιιε 

Δ.Π.. ή λα ζπκκεηέρεη ζε δηνξγαλψζεηο εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο 

άιιεο Δ.Π.., εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη θαηφπηλ 

πξνεγνπκέλεο εγθξίζεσο ηεο Δ.Π.Ο. 
η) λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αθνζίσζεο, αθεξαηφηεηαο θαη θαιήο αζιεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο σο έθθξαζε ηνπ επ αγσλίδεζζαη. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο φισλ ησλ δηεμαγφκελσλ 

πξσηαζιεκάησλ, απαγνξεχεηαη ε κεηαβνιή ηεο λνκηθήο κνξθήο ή 

ηεο εηαηξηθήο δνκήο κίαο νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

εθπιήξσζε αζιεηηθψλ θξηηεξίσλ ή ε ιήςε άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε 

πξσηάζιεκα. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη π.ρ. αιιαγή έδξαο, αιιαγή 

νλνκαζίαο ή κεηαβίβαζε κεξηδίσλ-κεηνρψλ κεηαμχ νκάδσλ. 

ηα)  λα αλαγλσξίδεη ηελ δηθαηνδνζία θαη λα ζέβεηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

CAS ηεο Λνδάλλεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ FIFA θαη UEFA.  

ηβ)  λα παξαπέκπεη ζηνλ ηειεπηαίν βαζκφ θάζε εζληθήο δηάζηαζεο 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. ζε άιιν αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζα εθδηθάζεη ηε δηαθνξά κε ηνλ 

απνθιεηζκφ νπνηνπδήπνηε ηαθηηθνχ δηθαζηεξίνπ, εθηφο εάλ ξεηά 

απαγνξεχεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.    
ηγ) λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ζσκαηεία – κέιε ηεο, νη πνδνζθαηξηζηέο θαη νη 

αμησκαηνχρνη ησλ, δηα κέζνπ ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο, ησλ αδεηψλ 

ηνπο, ηεο εγγξαθήο ηνπο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ 

αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο 

ππνρξεψζεηο θαζψο θαη φηη ζπκθσλνχλ λα δεζκεχνληαη απφ ηα 

θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

FIFA, UEFA θαη Δ.Π.Ο.   
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Β. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ απνδέρεηαη φηη νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα σο άλσ θαηαζηαηηθά ηεο Δ.Π.Ο, FIFA θαη UEFA. 

 
Γ. α) ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζηα Α, Β ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ε Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  αλαγλσξίδεη θαη ζπλεξγάδεηαη ζην 

ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ κφλν κε θνξείο πνπ απνδέρνληαη ηα 

θαηαζηαηηθά,  ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

νξγάλσλ ηεο FIFA, ηεο UEFA θαη ηεο Δ.Π.Ο. 
β) χλδεζκνη, ελψζεηο, νκνζπνλδίεο πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ, 

εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ γηα λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ  ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηα θαηαζηαηηθά ηνπο θαη 

λα έρνπλ ππνβάιεη ζηελ Δ.Π.Ο. ηελ σο άλσ ξήηξα απνδνρήο. 

 
Άξζξν 3 : εκαία – Έκβιεκα – Λνγφηππνο – πληνκνγξαθία. 
 
1. Η ζεκαία ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ , είλαη ρξψκαηνο πξάζηλνπ ζην θέληξν ηεο νπνίαο 

απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ Παηξέα θαη ζην πεξίγξακκα ηεο αλαγξάθνληαη νη 

ιέμεηο ΔΝΧΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΑΥΑΨΑ θαη ζην θάησ κέξνο ην 

έηνο ηδξχζεσο 1927. 

 

2. Σα αλσηέξσ ζε ζκίθξπλζε απνηεινχλ ην  έκβιεκα, ην ινγφηππν θαη ηε 

ζθξαγίδα ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ.  Η ζεκαία, ην έκβιεκα θαη ην ινγφηππν ηεο 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαηνρπξψλνληαη αξκφδηα ζηνπο ζρεηηθνχο εζληθνχο θαη δηεζλείο 

θνξείο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

3. Η ζπληνκνγξαθία ηεο ΔΝΧΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΑΥΑΨΑ  είλαη 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

 

4. Η 4ε Ινπιίνπ θάζε έηνπο είλαη αξγία θαη νξίδεηαη σο "εκέξα ηνπ πνδνζθαίξνπ" 

ζε αλάκλεζε ηεο πξψηεο θαηάθηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζηηο 

4.7.2004 απφ ηελ Δζληθή Οκάδα Πνδνζθαίξνπ ησλ Αλδξψλ. 

 
Άξζξν 4 : Δπίζεκε Γιψζζα 
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1. Η επίζεκε γιψζζα ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη ε ειιεληθή. Σα επίζεκα  έγγξαθα 

θαη θείκελα  γξάθνληαη ζ’ απηή ηε γιψζζα.  

 

2. Η επίζεκε γιψζζα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ε ειιεληθή. 

 

3. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζε έγγξαθα κεηαθξαζκέλα ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

γιψζζα, σο απζεληηθφ ζεσξείηαη ην ειιεληθφ θείκελν. 

 
II. ΜΔΛΖ 
 
Άξζξν 5 : Καηεγνξίεο Μειψλ  
 
Μέιε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη ηα λνκίκσο αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία, πνπ 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Ννκνχ 

ΑΥΑΨΑ . 
 
Άξζξν 6 : Πξνυπνζέζεηο Απφθηεζεο Ηδηφηεηαο Μέινπο 
 
1. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ  είλαη ην αζιεηηθφ ζσκαηείν λα έρεη αλαγλσξηζζεί λφκηκα, λα έρεη ηελ 

έδξα ηνπ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ δηθαηνδνζίαο  ηεο Δ.Π.. θαη λα πιεξνί 

ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα αζιεηηθή 

λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ ινηπψλ δηεζλψλ 

πνδνζθαηξηθψλ νξγαληζκψλ.  

Δηδηθφηεξα: 

α)  Σν θάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν απαγνξεχεηαη  λα έρεη ίδηα ή παξεκθεξή 

νλνκαζία κε άιιν. 

β)  Σν θάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν δελ κπνξεί λα έρεη σο επσλπκία ην φλνκα, ηελ 

επσλπκία ή ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ζήκα νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο 

επηρείξεζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ εθπαηδεπηεξίσλ ή 

εξγαζηαθψλ κνλάδσλ.  

γ)  Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν έρεη επσλπκία δηαηππνχκελε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

δ)  Κάζε αίηεζε λένπ κέινπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα: 

δα) δήισζε φηη ηα θεληξηθά γξαθεία βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο 

(Ννκνχ) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 
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δβ) δήισζε φηη φινη νη επίζεκνη πνδνζθαηξηθνί αγψλεο εληφο έδξαο, ζα 

γίλνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο (Ννκνχ) ζηελ νπνία  ιεηηνπξγεί ε 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη 

δγ) δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ηδηφθηεηνο ή λφκηκα 

ρξεζηκνπνηνχκελνο απ’ απηφ αγσληζηηθφο ρψξνο (γήπεδν).  

2. ε πεξίπησζε αλαδηάηαμεο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ 

Ννκνχ ΑΥΑΨΑ  ηα κέιε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ παξακέλνπλ σο έρνπλ έσο φηνπ 

απνθαζίζνπλ γηα ην ζέκα απηφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. 

 

Άξζξν 7 : Γηαδηθαζίεο γηα ηελ Απφθηεζε ηεο Ηδηφηεηαο Μέινπο 
 
1. Κάζε αίηεκα λένπ κέινπο – ζσκαηείνπ ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

2. Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

α) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

β) ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ ζε ζψκα  

γ) δήισζε ζπκθσλίαο θαη δέζκεπζεο πξνο ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο απνθάζεηο ηεο FIFA, UEFA θαη Δ.Π.Ο., ην θαηαζηαηηθφ 

ηεο  Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

δ) δήισζε φηη ζα δηαζθαιίζεη ηελ απνδνρή ηεο ππφ ζηνηρεία γ’ ξήηξαο  θαη 

απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, κε ην νπνίν ζα έρεη 

ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ην πνδφζθαηξν. 

ε) δήισζε απνδνρήο ηεο δηαηηεηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη 

αλαγλψξηζεο ηεο απνθιεηζηηθήο εμνπζίαο ησλ αξκφδησλ αζιεηηθψλ 

νξγάλσλ (δηθαηνδνηηθψλ - πεηζαξρηθψλ) ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ηεο Δ.Π.Ο. 

αλαθνξηθά κε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ απηφ ή άιιν εθ ησλ κειψλ 

ηνπ. 

ζη) αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο Γ..  
 
Άξζξν 8 : Απφθαζε γηα ηελ εηζδνρή 
 
1. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ απνθαζίδεη γηα ηελ εηζδνρή ελφο αζιεηηθνχ 

ζσκαηείνπ σο λένπ κέινπο ηεο. Η απφθαζε απηή επηθπξψλεηαη απφ ηελ 

ακέζσο επφκελε Γεληθή πλέιεπζε ηεο.  
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2. Γελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε εηζδνρή λένπ κέινπο εθφζνλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 
Άξζξν 9 : Ννκηθή κνξθή ησλ Μειψλ 
 
Σα κέιε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Α.Κ.  

 
Άξζξν 10 : Οκνζπνλδία 
 
1. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ιεηηνπξγεί κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δ.Π.Ο. ηεο νπνίαο θαη 

απνηειεί κέινο. Η Δ.Π.Ο. εγθξίλεη ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο πξνθεξχμεηο ησλ 

πξσηαζιεκάησλ ηεο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

 

2. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  παξαρσξεί φια ηα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχεη αληίζηνηρα κε 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηα κέιε ηεο, νχησο ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο θαηαζηαηηθνχο 

ζθνπνχο ηνπο. Κχξην έξγν ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη ε κε αλάζεζε εθ κέξνπο 

ηεο Δ.Π.Ο., θάζε θνξά, ηεο δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο, σο 

επίζεο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηνπο θαλνληζκνχο 

ηεο Δ.Π.Ο. απνδίδεηαη ζ’ απηήλ.  

 

3. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ ιακβάλεη θάζε κέηξν ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη φιεο νη 

ππαγφκελεο ζ’ απηήλ νκάδεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα 

νπνηαδήπνηε ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο ππαγφκελα κέιε ζ’ 

απηήλ, κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε άιινπ εμσηεξηθνχ 

νξγάλνπ. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απ’ ηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο 

νκάδαο, νχηε θπζηθά, νχηε λνκηθά πξφζσπα είλαη δπλαηφλ λα αζθνχλ έιεγρν 

επί πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο νκάδαο.  

 
Άξζξν 11 : Γηθαηψκαηα Μειψλ 
 
Σα κέιε έρνπλ : 

α) ην δηθαίσκα γλψζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεο 

θιήζεο ζηνλ θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε πλέιεπζε 

θαη ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ.  
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β) ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο, επί ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  κέζσ ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

γ) ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα δηνξγαλνχκελα απφ ηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  

πξσηαζιήκαηα. 

δ) ην δηθαίσκα πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ην δηθαίσκα 

πξφηαζεο γηα ηε ιήςε άιιεο απφθαζεο. Οη πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε 

θαηαζηαηηθνχ απνζηέιινληαη ζηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ κέρξη ηνλ κήλα  ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 

θάζε έηνπο. Οη πξνηάζεηο γηα ιήςε άιισλ απνθάζεσλ απνζηέιινληαη ζ’ απηήλ 

δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  
ζη) θάζε άιιν δηθαίσκα πνπ απνλέκεηαη ζχκθσλα κε απηφ ην θαηαζηαηηθφ ή 

ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο, νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ηεο 

Δ.Π.Ο.  

 
Άξζξν 12 : Τπνρξεψζεηο Μειψλ 
 
Κάζε κέινο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  έρεη: 

α) ηελ ππνρξέσζε λα είλαη πηζηφ ζ’ απηήλ, λνείηαη δε ηδηαίηεξα φηη ην κέινο ζα 

πξέπεη λα απέρεη απφ νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληίθεηληαη ζηα 

ζπκθέξνληα ηεο.  

β) ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιεί  φια ηα νθεηιφκελα πνζά ησλ ζπλδξνκψλ θ.ιπ. 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

γ) ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ.  

δ) ηελ ππνρξέσζε λα ζπκθσλήζεη φηη δεζκεχεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο FIFA, UEFA, ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ .  

ε) ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη φηη απηνί γίλνληαη ζεβαζηνί απφ ηα κέιε ηνπ θαη 

άιια πξφζσπα (παίθηεο, ζηειέρε θ.ιπ.) κε ηα νπνία δηαηεξεί νηαζδήπνηε 

κνξθήο ζρέζε. 

ζη) ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ηνπ Γηεζλνχο 

Πνδνζθαηξηθνχ πκβνπιίνπ (IFAB) θαη λα δηαζθαιίδεη φηη απηνί ηεξνχληαη 

νκνίσο απφ ηα κέιε ηνπ. 

δ) ηελ ππνρξέσζε έγθξηζεο θαηαζηαηηθήο δηάηαμεο πνπ ζα νξίδεη φηη 

νπνηεζδήπνηε πξνζθπγέο, πνπ απαηηνχλ ηελ εκπινθή δηαηηεζίαο θαη αθνξνχλ 

απηφ (ην κέινο) ή έλα απφ ηα κέιε ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ, ηνπο 
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θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο FIFA – UEFA θαη Δ.Π.Ο. θαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ζα  απνηειεί αληηθείκελν ηεο απνθιεηζηηθήο 

εμνπζίαο ησλ αζιεηηθψλ δηθαζηεξίσλ (δηθαηνδνηηθψλ-πεηζαξρηθψλ) ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο., ηα νπνία θαη κφλν  

ζα απνθαζίδνπλ νξηζηηθά γηα ηηο πξνζθπγέο. 

ε) ηελ ππνρξέσζε λα ζέηεη ζε θάζε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη, είηε κε παίθηε είηε κε 

ζηέιερνο, άξζξν κε ην νπνίν ηπρφλ λφκηκεο πξνζθπγέο πνπ απαηηνχλ δηαηηεζία 

πξνθχπηνπζεο απφ ην ελ ιφγσ ζπκβφιαην ή ζρεηηδφκελεο κε απηφ, ζα πξέπεη 

λα απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο απνθιεηζηηθήο εμνπζίαο ησλ αζιεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ (δηθαηνδνηηθψλ - πεηζαξρηθψλ) ηα νπνία θαη ζα απνθαζίδνπλ.  

ζ) ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαηαζηαηηθνχ, 

θαλνληζκψλ, νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. 

η) ηελ ππνρξέσζε ηεο Γεληθήο ηνπ πλέιεπζεο λα εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη, 

φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηα πεηζαξρηθά ηνπ φξγαλα. 

ηα) ηελ ππνρξέσζε λα κε δηαηεξεί αζιεηηθήο θχζεο ζρέζεηο κε κε αλεγλσξηζκέλα 

πνδνζθαηξηθά πξφζσπα  ή κε κέιε ηα νπνία έρνπλ παπζεί ή απνθιεηζηεί. 

ηβ) ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 7 

ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ. 

ηγ) ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο αθνζίσζεο, αθεξαηφηεηαο θαη θαιήο 

αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζαλ έθθξαζε ηνπ επ αγσλίδεζζε. 

ηδ) φιεο ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

 

Άξζξν 13 : Παχζε 
 
1. νβαξή παξαβίαζε ησλ θαηαζηαηηθνχ, θαλνληζκψλ, νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ 

ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ δχλαηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, 

κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.., ηελ παχζε ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν (2)  εηψλ. 

 

2. Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη απφ ηε Γ.. κε παξνπζία ηνπ εκίζεσο 

ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ εγθχξσλ ςήθσλ. 
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3. Γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παχζε, ην κέινο ράλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή. 

Άξζξν 14 : Απψιεηα ηεο Ηδηφηεηαο Μέινπο 
 
1. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη κε ηελ παξαίηεζε ηνπ κέινπο, ηελ απνβνιή ή ηελ 

δηάιπζε ηνπ. 

 

2. Η απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο δελ ην απαιιάζζεη απφ ηηο ηπρφλ  

νηθνλνκηθέο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ  Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ηελ Δ.Π.Ο.  

 

Άξζξν 15 : Παξαίηεζε Μέινπο 
 
Έλα κέινο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

επέξρνληαη κεηά ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Η παξαίηεζε γίλεηαη έγγξαθα 

κεηά απφ  απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κειψλ ηνπ παξαηηνχκελνπ κέινπο, ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ.   

 

Άξζξν 16 : Απνβνιή Μέινπο 
 
Η Γ.. δχλαηαη λα απνθιείζεη έλα κέινο – ζσκαηείν πνπ δελ ζπκκεηέρεη 

αδηθαηνιφγεηα γηα δχν πνδνζθαηξηθέο πεξηφδνπο ζηα πξσηαζιήκαηά ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ . 

 

Άξζξν 17 : Γηάιπζε 
 
1. Η δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ελφο ζσκαηείνπ – κέινπο είηε εθνπζία, είηε 

επηβαιινκέλε απφ ηνλ λφκν, ζπλεπηθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ απψιεηα ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο. 

 
2. Δθφζνλ έλα ζσκαηείν πεξηιακβάλεη ζηηο ηάμεηο ηνπ ιηγφηεξα απφ είθνζη (20) 

κέιε ή πνδνζθαηξηζηέο, δηαιχεηαη αλαγθαζηηθά.  

 

Άξζξν 18 : Δηδηθέο πεξηπηψζεηο 
 
Η ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο, νη επηηξνπέο ηνπο, ηα πξνζφληα 

– θσιχκαηα ησλ κειψλ ησλ Γ.. είλαη αλάινγα θαη αληίζηνηρα κε ηα 
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πεξηιακβαλφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο αζιεηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

IIΗ. ΟΡΓΑΝΧΖ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 
Άξζξν 19 : Όξγαλα  
 
1. α) Σα φξγαλα ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη είηε αηξεηά, είηε δηνξηζκέλα. Σν παξφλ 

θαηαζηαηηθφ θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε 

αλεμαξηεζία εθινγήο ή δηνξηζκνχ ηνπο.  

β) Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  απνδέρεηαη φηη φξγαλα πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή 

δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’, αθφκα θαη γηα πξνζσξηλή 

πεξίνδν δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 

γ) Σα φξγαλα ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή δηνξηζηεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α', αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή πεξίνδν, δελ ζα 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 
δ) Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί ή 

δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α', αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή 

πεξίνδν, δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 
 
2. Σα αθφινπζα απνηεινχλ φξγαλα ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ : 

α) Η Γεληθή πλέιεπζε 

β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γ) Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 

δ) Σα Γηθαηνδνηηθά Πεηζαξρηθά φξγαλα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα 

άξζξα 39 θαη 41 ηνπ παξφληνο. 

Σα σο άλσ φξγαλα θαη ηα κέιε ηνπο είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, κέινο ελφο 

νξγάλνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ή 

απφθαζεο εθφζνλ αθνξά ηνλ ίδην, ή ην ζσκαηείν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ή αλ 

πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή ππφλνηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.  

 

3. Αληίζεηα νη κφληκεο επηηξνπέο, πνπ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 42 δελ 

έρνπλ ηελ ηδηφηεηα νξγάλσλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  αιιά έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ – 

ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα. 
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Σν Γ.. έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο εηδηθψλ επηηξνπψλ. Οη επηηξνπέο 

απηέο  ιεηηνπξγνχλ θαη ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θαλνληζκνχο ή απνθάζεηο θαη νη 

εηζεγήζεηο ηνπο εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. 

4. Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ αθνινπζεί ηελ 

ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.., κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

παξφληνο θαηαζηαηηθνχ πνπ νξίδνπλ άιισο. Σα απεξρφκελα κέιε 

εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κέρξη ηε λέα ζπγθξφηεζε ηνπ 

νξγάλνπ.  

 

5. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα απαιιάμεη απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπ νπνηνδήπνηε κέινο νξγάλνπ ή επηηξνπήο πνπ έρεη δηνξηζζεί κε 

απφθαζε ηνπ Γ.., θαη πξν ηεο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλδξνκήο ζπνπδαίνπ ιφγνπ ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ηνπ, απφ ηξείο (3)  

ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο. 

 

6. Χο Πξφεδξνο ησλ επηηξνπψλ νξίδεηαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  εθηφο 

αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ.  

 

7. Καλέλαο δελ κπνξεί λα κεηέρεη σο κέινο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα ή 

επηηξνπέο κε εμαίξεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. Η ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη 

πάληνηε  άκηζζε. 

 

8. Σα κέιε φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη :  

α) λα είλαη έιιελεο πνιίηεο 

β) λα απνιακβάλνπλ πιήξσο ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ  

γ) λα έρνπλ ηα πξνζφληα, ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ νξγάλνπ ή ηεο επηηξνπήο. 

δ) πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνδνηηθά – πεηζαξρηθά φξγαλα λα κελ έρνπλ ζρέζε ή 

εμάξηεζε ή εληνιή κε ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία ή Π.Α.Δ. ή 

πνδνζθαηξηζηέο ή πξνπνλεηέο ή δηακεζνιαβεηέο κεηεγγξαθψλ.  

ε) λα κελ εκπίπηνπλ ζηα θσιχκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Δθαξκνγήο Καηαζηαηηθνχ. 

Δηδηθφηεξα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ ηα νπνία  θαηαδηθάδνληαη κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην σο 
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άλσ Παξάξηεκα Α, εθπίπηνπλ απηνδίθαηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο θαη 

αληηθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε 

παξαπνκπήο κε ακεηάθιεην δηθαζηηθφ βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ησλ σο 

άλσ πξνζψπσλ, ην  Γ.. ππνρξενχηαη λα απνθαζίδεη πεξί ηεο αλαζηνιήο 

ή κε  ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

 

9. Γελ κπνξνχλ λα είλαη κέιε ησλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ, εθηφο αλ άιισο 

νξίδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, δηαηηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη δηνξηζηήξην 

δηαηηεζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ή δελ έρεη παξέιζεη ε πεληαεηία απφ ηελ 

ηειεπηαία πξάμε ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηε δηαηηεζία, πξνπνλεηέο, 

πνδνζθαηξηζηέο, νη ππάιιεινη ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη νη ζπκβεβιεκέλνη κε 

απηήλ. 

 

10. Σα ζπιινγηθά φξγαλα θαη νη επηηξνπέο λφκηκα ζπλεδξηάδνπλ αλ ηα παξφληα 

κέιε είλαη πεξηζζφηεξα ησλ απφλησλ, νη δε απνθάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη κε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ 

θαηαζηαηηθφ. Με εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.  

θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ θαη 

ησλ επηηξνπψλ. 

 

Α.  ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 
Άξζξν 20 : Οξηζκφο θαη χλζεζε 
 
1. Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειείηαη  απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ   

Η Γ.. είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δ.Π.. Μφλν κία λφκηκα ζπγθιεζείζα 

ζπλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη απνθάζεηο. 

 

2. ηε Γ.. ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γ. θαη ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο κε 

δηθαίσκα ιφγνπ θαη φρη ςήθνπ. 

 

3. Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ). 

Σα ηξίηα πξφζσπα δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, αιιά δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο γηα εηδηθά ζέκαηα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ..  
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Άξζξν 21 : Καζνξηζκφο ησλ Αληηπξνζψπσλ 
 
1. Κάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. δηα αληηπξφζσπνπ ηνπ. 

 

2. Ο ηαθηηθφο αληηπξφζσπνο καδί κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ νξίδνληαη κε  

απφθαζε ηνπ Γ.. ησλ ζσκαηείσλ. 

 

3. Οη αληηπξφζσπνη λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . ην 

αξγφηεξν πξν ηξηψλ εκεξψλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο απνζηνιήο, 

εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ  ζσκαηείνπ – 

κέινπο.  

 

4. Μέινο ηνπ Γ..  θαη ηεο Δ.Δ.  ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ δελ κπνξεί λα είλαη 

αληηπξφζσπνο ζσκαηείνπ – κέινπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 
Άξζξν 22 : Αξηζκφο θαη πξνέιεπζε Αληηπξνζψπσλ 
 
1. Κάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη ζηε Γ.. απφ έλαλ ηαθηηθφ θαη έλαλ 

αλαπιεξσκαηηθφ   αληηπξφζσπν. 

 

2. Κάζε ζσκαηείν δηαζέηεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κία ςήθν. 

 
Άξζξν 23 : Αξκνδηφηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο   
 
Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) ηεο έγθξηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

β) ηεο έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ. 

γ) ηεο έγθξηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.. 

δ) ηεο εθινγήο θάζε ηεηξαεηία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

ε) ηεο εθινγήο ησλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

ζη) ηεο απφθαζεο εηζδνρήο – απνβνιήο θ.ιπ. ελφο κέινπο 

δ) ηεο απφθαζεο απνδνρήο παξαίηεζεο ελφο κέινπο. 

ε) ηεο απφθαζεο  γηα θάζε ζέκα πνπ κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ δελ ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ.  

ζ) ηεο απφθαζεο γηα ηα ηέιε εγγξαθήο ησλ κειψλ ηεο  

η) ηεο ζπδήηεζεο πξνηάζεσλ – ζεκάησλ ησλ κειψλ ηεο  
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ηα) ηεο δηάιπζεο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ. 

 
Άξζξν 24 : Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 
 
1. Η ηαθηηθή Γ.. ζπγθαιείηαη ηνλ κήλα ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ θάζε έηνπο. Η πξφζθιεζε 

ζηε ζπλέιεπζε απνζηέιιεηαη πξν είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ  απφ ηελ 

νξηδφκελε ζχγθιεζε θαη αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, ηνλ 

ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο. 

 

2. Σα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα νξίδνληαη απφ ην Γ..  Ο δηνηθεηηθφο απνινγηζκφο, ν 

πξνυπνινγηζκφο θαη νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

έγγξαθν (ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ θ.ιπ.) απνζηέιινληαη ζηα κέιε 

ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε.  

 
Άξζξν 25 : Θέκαηα Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 
 
1. Η εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηελ ηαθηηθή Γ.. ζπκπεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζέκαηα:  

α) επηθχξσζε πιεξεμνπζίσλ αληηπξνζψπσλ  θαη έιεγρνο απαξηίαο 

παξηζηακέλσλ κειψλ. 

β) έθζεζε δηνηθεηηθνχ απνινγηζκνχ  

γ) έγθξηζε δηνηθεηηθνχ απνινγηζκνχ  

δ) έθζεζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ  

ε) έθζεζε εμειεγθηηθήο επηηξνπήο  

ζη) έγθξηζε νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ 

δ) έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

ε) απφθαζε γηα πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ  θαη  

ζ) άιια ζέκαηα  
 

2. Οη αξλεηηθέο ςήθνη θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

ινγηζηηθνχο θσδηθνχο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη.  

3. Απνθάζεηο γηα ηελ εηζδνρή λένπ κέινπο ζπδεηνχληαη σο ηειεπηαίν ζέκα, 

αληίζεηα απνθάζεηο γηα ηελ παχζε ή απνβνιή κέινπο ζπδεηνχληαη σο πξψην 

ζέκα ηεο Γ..  
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4. Θέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δχλαληαη λα απαιεηθζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζεί ε 

ζεηξά ζπδήηεζήο ηνπο, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 2/3 

ησλ εγθχξσλ ςήθσλ.   

 
Άξζξν 26 : Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε 
 
1. Σν Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γ.. εάλ θξίλεη απηφ 

απαξαίηεην. 

 

2. Έθηαθηε Γ.. ππνρξεσηηθά ζπγθαιείηαη εθφζνλ ππνβιεζεί αίηεκα απφ ηα 2/5 

ησλ κειψλ, δεφλησο αηηηνινγεκέλν θαη ζε έγγξαθε κνξθή. Σν Γ.. ζπγθαιεί ηελ 

Γ.. κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκέξεο.  

 

3. Δηδνπνίεζε γηα ηε ζπλέιεπζε πξέπεη λα απνζηαιεί ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) 

εκέξεο πξηλ ηε ζπλέιεπζε. 
 

4. Οπνηαδήπνηε ζρεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα κέιε 

ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε εκέξεο (15) πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε.  
 
5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαθηε Γ.. ζπγθαιείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ.. απηφ 

θαζνξίδεη θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηε πεξίπησζε πνπ ζπγθαιείηαη κεηά απφ 

αίηεκα κειψλ, ε εκεξήζηα δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ 

απ’ απηά ηα κέιε. 

 

6. Η εκεξήζηα δηάηαμε ηεο έθηαθηεο Γ.. δελ κπνξεί λα αιιάμεη γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν.  

Άξζξν 27 : Απαξηία 
 
1. Η Γ.. ιακβάλεη έγθπξεο απνθάζεηο κφλνλ φηαλ παξεπξίζθεηαη θαη 

εθπξνζσπείηαη ε απφιπηε πιεηνςεθία (50% + 1) ησλ κειψλ πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

παξφλ θαηαζηαηηθφ.  
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2. Δάλ  δελ ππάξρεη απαξηία, ηφηε ε Γ.. επαλαιακβάλεηαη εληφο 24 σξψλ κεηά 

ηελ πξψηε, κε ηελ απηή εκεξήζηα δηάηαμε. Γελ απαηηείηαη απαξηία γηα απηή ηε 

δεχηεξε Γ.., εθηφο αλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξά πεξηπηψζεηο γηα ηηο 

νπνίεο πξνβιέπεηαη εηδηθή απαξηία.  

 
Άξζξν 28 : Δξγαζίεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 
 
1. Σεο Γ.. πξνεδξεχεη πάληνηε ν Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

 

2. Η ζπλέιεπζε δηνξίδεη ηξείο (3) γξακκαηείο ππεχζπλνπο γηα ηελ ηήξεζε θαη 

επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ καδί κε ηνλ Πξφεδξν. 

 

Άξζξν 29 : Απνθάζεηο 
 
1. Η Γ.. δελ δχλαηαη λα ιάβεη απφθαζε επί ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

2. Σα κέιε αζθνχλ ην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπο κέζσ ησλ λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ. 

Κάζε αληηπξφζσπνο έρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ θαη δελ δχλαηαη λα 

αληηπξνζσπεχζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε. Ο αλαπιεξσκαηηθφο ςεθίδεη 

εθφζνλ απνπζηάδεη ν ηαθηηθφο. 

 

3. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη  κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία (50% +1) ησλ εγθχξσλ 

ςήθσλ, εθηφο αλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ πξνβιέπεηαη 

εηδηθή πιεηνςεθία ή απαξηία.  

 

4. Φεθνδέιηηα άθπξα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ιεπθέο ςήθνη ή άιιεο κνξθέο 

απνρήο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εγθχξσλ ςήθσλ.  

5. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε νλνκαζηηθή θιήζε θάζε κέινπο θαη εθδήισζε ηεο 

ςήθνπ, εθηφο εάλ απνθαζηζζεί απφ ηα 2/3 ησλ κειψλ κπζηηθή ςεθνθνξία Οη 

αξραηξεζίεο δηελεξγνχληαη πάληνηε σο κπζηηθέο κε ςεθνδέιηηα.   

 

6. Η ςήθνο απφληνο κέινπο κε επηζηνιή δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηε ζπλέιεπζε ηίζεληαη ζε ηζρχ ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ 
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έγθξηζή ηνπο, εθηφο εάλ ε ζπλέιεπζε νξίζεη άιιε εκεξνκελία ή εθηφο εάλ 

απαηηνχληαη άιιεο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

 

7. α) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απαηηείηαη παξνπζία ηνπ εκίζεσο 

ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ. 

β) γηα ηελ παχζε νξγάλσλ απαηηείηαη παξνπζία ηνπ εκίζεσο ησλ κειψλ θαη 

πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ εγθχξσλ ςήθσλ. 

γ) γηα ηελ απνβνιή – παχζε κέινπο ηεο Γ.. απαηηείηαη παξνπζία ηνπ 

εκίζεσο ησλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ εγθχξσλ 

ςήθσλ. 

 
Β.  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
Άξζξν 30 : χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  απαξηίδεηαη απφ ΔΝΣΔΚΑ(11) 

κέιε . 

 

2. α) Γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θάζε  ζσκαηείν – κέινο,  

κπνξεί λα  ππνδεηθλχεη έλαλ (1) ππνςήθην σο ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) σο 

αλαπιεξσκαηηθφ. 

β) Κάζε ζσκαηείν – κέινο δχλαηαη λα πξνηείλεη γπλαίθεο σο ππνςεθίνπο  

πνπ ζα εθιέγνληαη κε πνζφζησζε, εθφζνλ απηή δηνξγαλψλεη γπλαηθείν 

πξσηάζιεκα.  

 

3. Η ππφδεημε ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηα ζσκαηεία – κέιε εγγξάθσο δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  πξηλ ηελ ζπλεξρφκελε, γηα ηελ εθινγή ηεο Γηνηθήζεσο, 

Γεληθή πλέιεπζε. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππφδεημε θαηαηίζεηαη ζηελ Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ππεχζπλε 

δήισζή ηνπ φηη δελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 

4. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο  πξνο 
εθινγή, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη 
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θαηαξηίδεηαη ην ςεθνδέιηην  εθινγήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζε ρσξηζηή 
ελφηεηα: 
α) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ  σο 

ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
β) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ 

ππνςεθίσλ σο    αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ. 
γ) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ ππνςεθίσλ σο 

ηαθηηθψλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη 
δ) Σα νλνκαηεπψλπκα, θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ πξνηεηλνκέλσλ σο 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 
Ζ εθινγή ησλ κειψλ δηελεξγείηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηξηκειή  
εθνξεπηηθή επηηξνπή. Πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη 
δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο πνπ δηνξίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Δ.Π.. 
ΑΥΑΨΑ  απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ 
δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. Σα ππφινηπα δχν κέιε εθιέγνληαη κε 
ςεθνθνξία απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
Δθφζνλ δελ νξηζηεί δηθαζηήο σο πξφεδξνο ε Γ.. εθιέγεη θαη ηα ηξία (3) 
κέιε.  

5. Καηά ηε ςεθνθνξία ζεκεηψλνληαη επί ηνπ ςεθνδειηίνπ κε ζηαπξφ 
πξνηίκεζεο:  
Α) Δθ’φζνλ ε εθινγή γίλεηαη κε εληαίν ςεθνδέιηην 
α) ππνρξεσηηθά (ηφζνη φζνη ην Γ..) ππνςήθηνη απφ ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο σο ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. 
β) κέρξη 11 (ν αξηζκφο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ηεο άλσ πεξ. α’) 

απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γ.. 
γ) ππνρξεσηηθά (ηφζνπο φζνη ε Δ.Δ.) ππνςεθίνπο απφ ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο σο ηαθηηθά κέιε ηεο Δ.Δ. θαη 
δ) κέρξη 3 (ν αξηζκφο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ηεο άλσ πεξ. γ’) 

απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο 
Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. 

Φεθνδέιηην πνπ θέξεη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν αξηζκφ ζηαπξψλ 
πξνηίκεζεο απφ ηνλ σο άλσ αλαθεξφκελν γηα ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ Γ.. 
θαη Δ.Δ. ( πεξ. α’ θαη γ’)  ζεσξείηαη άθπξν. 
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Οκνίσο ςεθνδέιηην πνπ θέξεη ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πεξηζζφηεξνπο 
απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο πεξηπηψζεηο β’, δ’ ζεσξείηαη επίζεο 
άθπξν. 
ε)   Απφ ηνπο  ππνςεθίνπο  εθιέγνληαη νη 11 πξψηνη γηα ην Γ.. θαη νη 
ηξείο πξψηνη γηα ηελ Δ.Δ. θαηά ζεηξά ζηαπξψλ πξνηίκεζεο φζνη 
ππνςήθηνη έιαβαλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία δειαδή πνζνζηφ 50% ζπλ 1 
ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ  
ζη) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη απφιπηε πιεηνςεθία γηα ηελ 
ζπκπιήξσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ηεο Δ.Δ. επαλαιακβάλνληαη ηελ 
επφκελε εκέξα ηελ ίδηα ψξα ζην ίδην ρψξν θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 
(απφιπηε πιεηνςεθία) 
δ)   ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζεί θάπνηα ζέζε κέινπο ηνπ Γ.., 
δειαδή δελ ιάβεη θαη πάιη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 50% ζπλ 1, νη 
αξραηξεζίεο επαλαιακβάλνληαη ηελ επφκελε κέξα ζηνλ ίδην ρψξν ηελ 
ίδηα ψξα θαη ηηο θελέο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ απηνί πνπ ιακβάλνπλ ηελ 
ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαηά ηελ ςεθνθνξία κειψλ 
 
 
 
Β) Δθ’ φζνλ ε εθινγή γίλεηαη κε ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ  
α) Καηακεηξψληαη πξψηα ηα ςεθνδέιηηα πνπ έιαβε θάζε ζπλδπαζκφο. 
πλδπαζκφο ν νπνίνο έιαβε ιηγφηεξα απφ 30% ησλ εγθχξσλ 
ςεθνδειηίσλ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ. Ο ζπλδπαζκφο 
πνπ έιαβε ηα πεξηζζφηεξα ςεθνδέιηηα θαηαιακβάλεη ην 70% ησλ εδξψλ 
δειαδή 8 έδξεο γηα ην Γ.. θαη 2 έδξεο γηα ην Δ.Δ. ηνπο ππφινηπνπο 
ζπλδπαζκνχο πνπ έρνπλ ιάβεη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ησλ εγθχξσλ 
ςεθνδειηίσλ θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ην ππφινηπν 30% ησλ εδξψλ 
δειαδή 3 έδξεο γηα ην Γ.. ελψ ηελ ππνιεηπφκελε κία έδξα γηα ηελ Δ.Δ. 
θαηαιακβάλεη εμ απηψλ απηφο πνπ ιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 
Δάλ θαλέλαο εθ ησλ ππνινίπσλ ζπλδπαζκψλ δελ έιαβε ηνπιάρηζηνλ ην 
30% ησλ ςήθσλ, ηφηε φιεο νη έδξεο ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. θαηαιακβάλνληαη 
απφ ηνλ πξψην ζε ςήθνπο ζπλδπαζκφ. Αλ έδξα ή έδξεο πνπ 
θαηαλέκνληαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπλδπαζκνχο δελ θαηαιακβάλνληαη 
ειιείςεη ππνςεθίσλ απηέο θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ πξψην ζε ςήθνπο 
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ζπλδπαζκφ. ηε ζπλέρεηα θαηακεηξψληαη νη ζηαπξνί πξνηίκεζεο ησλ 
ππνςεθίσλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ θαηέιαβαλ έδξεο. ηηο αληίζηνηρεο 
έδξεο πνπ θαηέιαβε θάζε ζπλδπαζκφο εθιέγνληαη απηνί πνπ έιαβαλ ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Οη ππφινηπνη ππνςήθηνη θάζε 
ζπλδπαζκνχ πνπ θαηέιαβε έδξα, θαηά ζεηξά επηηπρίαο θαη ζε πνζνζηφ 
50% ησλ εδξψλ πνπ θαηέβαιε , ινγίδνληαη αλαπιεξσκαηηθνί.  

        

 6.    Μεηά ηελ δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαθεξχζζεη σο    

         ππνςεθίνπο πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία. 

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ελεξγείηαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θιήξσζε, 

παξνπζία θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. 

Τπνςήθηνη νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί δελ εθιέγνληαη σο 

ηαθηηθά κέιε. 

 
7.    Σν Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ζα δηαηεξεί ηα ςεθνδέιηηα θαη ζα ηα θαηαζηξέθεη  

       δηαθφζηεο (200) εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ..  

 

 

Άξζξν 31 : Γηάξθεηα ζεηείαο 
 
1. Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη 

ηεηξαεηήο.    
2. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  

δελ επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ έιιεηςε νζσλδήπνηε κειψλ ηνπ απεξρνκέλνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ε έιιεηςε απηή ζεκεηψλεηαη κεηά ηελ 

πξνθήξπμε ησλ αξραηξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη φηη έρεη λφκηκε 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία κε ηα ελαπνκείλαληα κέιε, εθφζνλ απηά είλαη 

ζπκβνχισλ θαη κεηαμχ ίζεο αξραηφηεηαο, ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία. 

 
Άξζξν 32 : χλζεζε Γ.. θαη Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο 
 
1. Μέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ζπλέξρεηαη απφ ηνλ πξψην 

πιεηνςεθίζαληα  χκβνπιν θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή αξλήζεσο απηνχ, 

απφ ηνπο επφκελνπο θαηά ζεηξά εθιεγέληεο ζπκβνχινπο, ην λέν Γηνηθεηηθφ 
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πκβνχιην θαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ζπγθξνηείηαη ζε ψκα, εθιέγνλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ απηνχ, ηνλ  Πξφεδξν, ηνλ Α΄ Αληηπξφεδξν, ηνλ Β΄ Αληηπξφεδξν, ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη ηνλ 

Αλαπιεξσηή Σακία.   ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε εθιέγνληαη θαη νη Πξφεδξνη ησλ 

Δπηηξνπψλ. 

 

2. πληζηάηαη ζηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  πεληακειήο Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία πνπ 

απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνπο Α΄ θαη  Β΄  Αληηπξνέδξνπο, ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα θαη  ηνλ Σακία.  

Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο Δ.Π.. ζπλέξρεηαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο θαη 

ζπλεδξηάδεη βάζεη εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κε ηελ ηήξεζε πιήξσλ πξαθηηθψλ. 

Απνθαζίδεη ακεηάθιεηα κφλν γηα θαηεπεηγνχζεο θαη ηξερνχζεο θχζεσο ζέκαηα 

θαη ελεκεξψλεη γη’ απηά ην Γ.. ζηελ πξψηε επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπ, ην νπνίν 

θαη επηθπξψλεη ηηο απνθάζεηο. Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηαθηηθή δηαρείξηζε, νη 

φπνηεο πξσηνβνπιίεο θαη απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, ζα 

εηζάγνληαη πξνο έγθξηζε ζην ακέζσο επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Η Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) απφ ηα αλσηέξσ κέιε ηεο θαη νη απνθάζεηο ηεο 

ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ.  

 

3. Πξφηαζε κνκθήο  θαηά κέινπο ή κειψλ ηνπ Γ.. ή ηεο Δ.Δ. γίλεηαη δεθηή απφ ηε 

Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  εθφζνλ ππεξςεθηζζεί απφ ηα 2/3 ησλ ζσκαηείσλ - 

κειψλ απηήο. Η ππνβιεζεζφκελε  πξφηαζε κνκθήο πξέπεη λα είλαη 

αηηηνινγεκέλε θαη λα πξνζππνγξάθεηαη απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζσκαηεία – 

κέιε ηεο Δ.Π.. 

Μέινο ή κέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  πνπ εμέπεζαλ ηνπ 

αμηψκαηφο ηνπο κε κνκθή δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη θαηά ηηο 

δχν επφκελεο θαηά ζεηξά αξραηξεζίεο.     

 
Άξζξν 33 : Οη πλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
1. Ο Πξφεδξνο ζπγθαιεί ην Γ.. δχν (2) θνξέο ην κήλα, ή θάζε θνξά πνπ απηφο 

θξίλεη ηνχην σο αλαγθαίν. 
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2. Με έγγξαθν αίηεκα ηνπ 1/3 ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα 

ζπγθαιέζεη ην  Γ.. κε ζέκα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ην αλαθεξφκελν ζηελ αίηεζή 

ηνπο. 

 

3. Σα κέιε ηνπ Γ.. δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.., θνηλνπνηψληαο ηα έγθαηξα  ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

Η εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ.. θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε πξν δχν ηνπιάρηζηνλ 

εκεξψλ. 

 

4. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο εηζεγείηαη θαηά πεξίπησζε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, αλαθνηλψλεη ηελ αιιεινγξαθία θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε 

ησλ πξαθηηθψλ. 

 

5. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. δελ είλαη δεκφζηεο. Σν Γ.. δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ απφ ηξίηνπο ή δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ 

έθζεζε ελψπηνλ ηνπ,  γεγνλφησλ ή απφςεσλ απφ ηξίηνπο.   

 
Άξζξν 34 : Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
1. Σν Γ..  έρεη ελδεηθηηθά αξκνδηφηεηα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

α) ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

β) ηελ αληηπξνζψπεπζε θαη δέζκεπζε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ   έλαληη ηξίησλ.   

γ) ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ αμησκαηνχρσλ ηνπ  Γ.. 

δ) ηελ πξφζιεςε  πξνπνλεηψλ  ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ  

ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ηνπ ππφινηπνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ απηψλ 

θαζψο θαη ηελ απφιπζή ησλ. 

ε) ηελ εθαξκνγή ηεο κέγηζηεο επνπηείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ. 

ζη) ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ζχγθιεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ. 

δ) ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ. 

ε) ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ απνινγηζκνχ απηψλ. 
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ζ) ην δηνξηζκφ, θαη φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη, ηελ παχζε ησλ κειψλ ησλ 

επηηξνπψλ. 

η) ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ θαλνληζκψλ πνπ ζα 

πηνζεηεζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο. θαη 

ηελ έθδνζε ή ηξνπνπνίεζε νδεγηψλ πξνο ηηο επηηξνπέο. 

ηα) ηε ζεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε  επηζήκσλ δηνξγαλψζεσλ, ζε επίπεδν 

Δ.Π.. 

ηβ) ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε δηεζλείο θαη εζληθνχο αζιεηηθνχο θνξείο 

κέζσ ηεο Δ.Π.Ο. θαη επίζεο ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφηαζεο 

αληηπξνζψπσλ ηεο Δ.Π.Ο., γηα εθινγή ηνπο  ζ’ απηνχο. 

ηγ) ηελ πξφηαζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, είλαη 

θαηάιιειν ψζηε λα ηνπ απνλεκεζεί ν ηίηινο ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ ή 

κέινπο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

ηδ) ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηα κέιε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ην θνηλφ. 

ηε) ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ  ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο  Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ   

θαζψο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ. 

ηζη) ηελ πξφζιεςε ή ηελ απφιπζε ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ.  

 

2. Δπηπξνζζέησο ην Γ.. αζθεί ηνπο ηνκείο δηθαηνδνζίαο πνπ δελ έρνπλ αλαηεζεί 

ξεηά ζε θάπνην άιιν φξγαλν. 

 

3. Καηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, ην Γ.. δχλαηαη λα αλαζέηεη εξγαζίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη λα δεηήζεη ππεξεζίεο 

ζπκβνχισλ ή λα παξαρσξήζεη εληνιέο πξνο ηξίηνπο. 

 
Άξζξν 35 : Απνθάζεηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
1. Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη λφκηκα εάλ ηα παξφληα  κέιε  είλαη πεξηζζφηεξα ησλ 

απφλησλ.  

 

2. Λακβάλεη απνθάζεηο κε απιή πιεηνςεθία ησλ εγθχξσλ ςήθσλ ησλ κειψλ πνπ 

είλαη παξφληα. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξφεδξνο έρεη ηελ ππεξηζρχνπζα 



 28 

ςήθν. Σα κέιε πνπ απνπζηάδνπλ δελ δχλαληαη λα ςεθίζνπλ. Οη ςεθνθνξίεο 

είλαη πάληνηε θαλεξέο εθηφο αλ δηαθνξεηηθά απνθαζίδεη ην Γ..  

 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα πεξηπηψζεηο απφ αθνξνχλ πξνζσπηθά δεηήκαηα, νη 

ςεθνθνξίεο είλαη πάληνηε κπζηηθέο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηέο νη 

εκπιεθφκελνη. 

 

4. Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, θάζε κέινο ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ηε 

γλψκε ηνπ. 

 

5. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηα νπνία 

επηθπξψλνληαη ζε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

παξεπξεζέληεο ζην αληίζηνηρν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηα 

ζσκαηεία – κέιε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.   
 

6. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην Γ.. ηίζεληαη ζε ηζρχ άκεζα, εθηφο εάλ 

απηφ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.  
 
Άξζξν 36 : Πξφεδξνο 
 
1. Σα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

α) λα εθπξνζσπεί ηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαζ’ φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. 

β) λα ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

γ) λα πξνεδξεχεη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπσο επίζεο θαη ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..  

δ) λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 

ηνπ Γ..  

ε) λα δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 

ηεο Δ.Π.. θαη λα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ησλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 

 

2. Σνλ Πξφεδξν πνπ απνπζηάδεη ή πνπ θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ν Α΄ 

Αληηπξφεδξνο, απηφλ ν Β΄ Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν πξεζβχηεξνο ησλ 

παξφλησλ ζπκβνχισλ. 



 29 

 
Άξζξν 37 : Α. Γεληθφο Γξακκαηέαο   –   Β. Σακίαο  
 
Α. Γεληθφο Γξακκαηέαο 
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο πξνΐζηαηαη ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ , επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ απηήο, ηεξεί ηα θεθαλνληζκέλα βηβιία, επηκειείηαη ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ηεο αιιεινγξαθίαο, πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν φια ηα 

έγγξαθα θαη εληάικαηα πιεξσκψλ θαη κπνξεί λα παξίζηαηαη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ησλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

Αθφκε ππνγξάθεη κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηηο έγγξαθεο πξνζθιήζεηο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. 

Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα πνπ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη αλαπιεξψλεη ν Αλαπιεξσηήο 

Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ηνχηνλ ην ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ , νξηδφκελν κέινο απηνχ. 

 
Β. Σακίαο 
O Σακίαο ελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, ππνγξάθνληαο ηα γξακκάηηα 

εηζπξάμεσλ θαη πξνζππνγξάθνληαο καδί κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. 

Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηηο επηηαγέο γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ 

ζηηο Σξάπεδεο ρξεκάησλ, εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε νηθνλνκηθφ κέηξν 

πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο θαη είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζπξάμεσο ησλ πφξσλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

Σεξεί ηα βηβιία ηεο δηαρείξηζεο, εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ππνβάιιεη ζε απηφ ηνλ απνινγηζκφ θάζε ρξήζεσο, ππνρξενχηαη 

δε λα θαηαζέηεη επ΄ νλφκαηη ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ζε κία εθ ησλ ζηελ έδξα ηεο 

αλαγλσξηζκέλσλ ηξαπεδψλ ηελ ζε κεηξεηά ή αμηφγξαθα πεξηνπζία απηήο, φηαλ ην 

πνζφ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 300 επξψ θαη επζχλεηαη γηα ηα δηαπηζηεπκέλα ζε απηφλ 

ρξήκαηα. 

Σνλ ηακία πνπ θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ηνλ αλαπιεξψλεη ν αλαπιεξσηήο Σακίαο θαη 

ηνχην ην ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  νξηδφκελν κέινο 

απηνχ. 

Γ.  ΟΡΓΑΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
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Άξζξν 38 : Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή- Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο – Κξαηηθνί θνξείο 
 
Σα ειεγθηηθά φξγαλα ζηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη : 

α) Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή  
Η Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο. Απηή παξαθνινπζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο ηηο εηζπξάμεηο, πιεξσκέο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ειέγρεη 

ηνπο ππνβαιιφκελνπο ηζνινγηζκνχο, ζπληάζζεη δε θαη ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο θαη εθζέζεηο ηεο. 

Η ζεηεία ηεο είλαη ίζε κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθιέγεηαη καδί κε απηφ θαη 

αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηεο κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ εθινγή ηεο. 

Η Δπηηξνπή απηή ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη έθζεζε, δέθα ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο πξηλ 

ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ νπνία θαη νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα λα ηελ ζπκπεξηιάβεη ππνρξεσηηθά ζηε ινγνδνζία ηνπ  

Γ.. πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

 
β) Αλεμάξηεηνη ειεγθηέο  
Αλεμάξηεην ειεγθηηθφ φξγαλν (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε 

ηεο Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο. 

 

γ) Κξαηηθνί θνξείο 
Αξκφδηεο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο θαη κφλνλ γηα ηα πνζά πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ Δ.Π.. 

απ’ απηέο. 

Γ. ΓΗΚΑΗΟΓΟΣΗΚΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Άξζξν 39 : Καηεγνξίεο 
 
α) Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θαη 

β) Όξγαλν Γηαηηεζίαο 

 
Άξζξν 40 : Πεηζαξρηθά κέηξα 
 
Α. ε πεξίπησζε αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηήξεζεο  ή παξαβίαζεο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ νδεγηψλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ηα δηθαηνδνηηθά πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  δχλαληαη λα επηβάιινπλ ηα  αθφινπζα πεηζαξρηθά κέηξα, κε 
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βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. 

Σα πεηζαξρηθά απηά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ  θαη ζσξεπηηθά είλαη: 

 

1. ηα ζσκαηεία – κέιε ηεο Δ.Π..  
α) πξνεηδνπνίεζε  

β) έγγξαθε επίπιεμε 

γ) απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε 

δ) ππνρξέσζε αλάθιεζεο δεκνζηεπκάησλ ή εγγξάθσλ  

ε) ρξεκαηηθή πνηλή  

ζη) πνηλή ηέιεζεο αγψλσλ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ 

δ) πνηλή ηέιεζεο αγψλσλ εθηφο έδξαο 

ε) πνηλή αθαίξεζεο βαζκψλ απφ ηνλ νηθείν βαζκνινγηθφ πίλαθα 

ζ) πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ κέρξη έλα (1) ρξφλν απφ θάζε επίζεκν θαη 

θηιηθφ αγψλα. 

η) αθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα, 

ηα) θαηαθχξσζε αγψλα ππέξ αληηπάινπ (απψιεηα αγψλα), 

ηβ) αθαίξεζε βαζκψλ, 

ηγ) απαγφξεπζε αγψλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γήπεδν, 

ηδ) δηεμαγσγή αγψλα ζε νπδέηεξν γήπεδν, 

ηε) απαγφξεπζε κεηεγγξαθψλ, 

ηζη) ππνβηβαζκφο ζηελ επφκελε θαηψηεξε θαηεγνξία, 

ηδ) επηζηξνθή ηξνπαίνπ 

2. ηα θπζηθά πξφζσπα 
α) πξνεηδνπνίεζε  

β) έγγξαθε επίπιεμε 

γ) απζηεξή έγγξαθε επίπιεμε 

δ) ρξεκαηηθή πνηλή 

ε) ππνρξέσζε αλάθιεζεο δεκνζηεπκάησλ ή εγγξάθσλ  

ζη) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο 

ρψξνπο. 

δ) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

ε) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν. 
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3. ηνπο πνδνζθαηξηζηέο 
α) πνηλή απνθιεηζκνχ απφ κία (1)  έσο ηξηάληα (30)  αγσληζηηθέο 

εκέξεο 

β) ρξεκαηηθφ πνηλή 

γ) πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ απνθιεηζκφ  

 
Β. Οη πνηλέο απηέο επηβάιινληαη κε βάζε εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδνληαη 

απφ ηελ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. Πνηλέο πνπ επηβάιινληαη σο πνδνζθαηξηθέο πνηλέο 

απφ δηαηάμεηο, εθηφο ηνπ παξφληνο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο., δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε φηη αθνξά ην πνδφζθαηξν θαη ηα φξγαλα ηνπ παξφληνο. 

Απαγνξεχεηαη ζηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηνπ παξφληνο ε επηβνιή ηέηνηνπ είδνπο 

πνηλψλ.  
 
 
 
Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΣΖ Δ.Π.. 
 
Άξζξν 41 : χλζεζε – Αξκνδηφηεηεο – Λεηηνπξγία  ησλ Οξγάλσλ ηεο Δ.Π.. 
 
Α. ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
1. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα: 

α) Γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. γηα παξαπηψκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά ηνπο 

αγψλεο ησλ δηνξγαλνχκελσλ απ’ απηήλ πξσηαζιεκάησλ.  

β) Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζρεζε, παξνρή 

ή απνδνρή δνιίσλ παξνρψλ θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ αγψλσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

γ) Γηα ηελ εθδίθαζε θάζε άιιεο παξάβαζεο θαη ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ 

πνηλψλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή κε Καλνληζκνχο ή απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π..  

 
2. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) κέιε, θαηά πξνηίκεζε λνκηθνχο, 

ηα νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κέιε ηνπ Γ.. ή ηεο Δ.Δ. ή νηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ 

θαη επηηξνπψλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ. 
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3.Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ επηηξέπεηαη πξνζθπγή-έθεζε 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. Η άζθεζε πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο. 

 
4. Οη απνθάζεηο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  δελ ρξεηάδνληαη 

επηθχξσζε απφ ην Γ.., εθφζνλ δε, είλαη ηειεζίδηθεο, δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ, 

αλαζηαινχλ ή αθπξσζνχλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ην Γ.. απηήο. 

 

5. Η Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ή ηα ηπρφλ άιια πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο  

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα λα ειέγρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο. Δπίζεο δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

 

6. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε εθέζεσο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο 

Δ.Π.Ο. είλαη νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή γλσζηνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο. 

 
Β. ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ   
1. Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. έρεη σο έξγν: 

α) Σελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο Δ.Π.. ζηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ζηα ζέκαηα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, σο βαζηθνχ 

παξάγνληα νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

β) Σελ εηζήγεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. επί ηεο αλάγθεο 

νξγάλσζεο ηεο δηαηηεζίαο. 

γ) Σελ εηζήγεζε ή γλσκνδφηεζε πξνο ην Γ.. ηεο Δ.Π.. γηα ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο Πνδνζθαίξνπ. 

δ) Σελ παξαθνινχζεζε, επηινγή,  αμηνιφγεζε, νξηζκφ θαη  πεηζαξρηθφ 

έιεγρν ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο ησλ ηνπηθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.. 

ε) Κάζε άιιν ζέκα πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ θαη πνπ 

αλαηίζεηαη ζε απηήλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. ……… ή απφ 

ηνπο Καλνληζκνχο. 
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Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ηελ Κ.Δ.Γ. ηεο 

Δ.Π.Ο. γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαηηεζίαο 

πνδνζθαίξνπ. 

 

2. Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο απνηειείηαη απφ έλα (1) ή ηξία (3) κέιε θαη ζπγθξνηείηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

Σν Όξγαλν Γηαηηεζίαο ζηειερψλεηαη απφ δηαηηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη δηνξηζηήξην 

απφ ηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο., είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξαηεξεηή, είηε ηνπ εθπαηδεπηή 

δηαηηεζίαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο., 

έρνπλ δηεηή ζεηεία  θαη κπνξνχλ λα παπζνχλ κφλν απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ γηα ηδηαίηεξα ζνβαξφ ιφγν.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Οξγάλνπ Γηαηηεζίαο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

Άξζξν 42 : χλζεζε θαη θαζήθνληα κνλίκσλ επηηξνπψλ 
 
Α.  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 
 
α) Η Δπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή 

ησλ πξσηαζιεκάησλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ 

Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.)  

β) Καηαξηίδεη εγθαίξσο ηηο πξνθεξχμεηο Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιινπ ζχκθσλα 

κε ηνλ Κ.Α.Π. θαη ζέηεη απηέο πξνο έγθξηζε ζην Γ.. θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

ππνβάιιεη ζηελ Δ.Π.Ο. πξνο έιεγρν. 

γ) Καηαξηίδεη κεηά απφ θιήξσζε ηα πξνγξάκκαηα ησλ αγψλσλ Πξσηαζιεκάησλ 

θαη Κππέιινπ. 

δ) Απνθαίλεηαη ζε θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. 

ε) Παξαθνινπζεί θαη ηεξεί ηε βαζκνινγία πνπ επηηπγράλνπλ νη νκάδεο. 

 
Η Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη πξνεδξεχεηαη απφ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ , 

νη δε απνθάζεηο ηεο ππφθεηληαη ζε επηθχξσζε απφ ην Γ.. απηήο. 

 
Β.  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΒΗΑ 
 
1. Η Δπηηξνπή ζεκάησλ αζθαιείαο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δχν (2) κέιε 
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2. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη απφ ην Γ.. κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Σα  

ππφινηπα  κέιε νξίδνληαη απφ ην Γ..  

 
3. Ο Πξφεδξνο αληηπξνζσπεχεη ηελ Δπηηξνπή, θαλνλίδεη ηηο εκεξνκελίεο 

ζπλεδξηάζεσλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γ..,  δηαζθαιίδεη 

φηη εθηεινχληαη φιεο νη εξγαζίεο θαη αλαθέξεηαη ζην Γ..  

 

4. Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα:   

α) λα εμεηάδεη θαη λα αζρνιείηαη κε ζέκαηα  πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ 

απηέο πεξηνρψλ, νη νπνίεο  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνδνζθαηξηθνχο 

ζθνπνχο. 

β) λα εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα  

γ) λα εξεπλά φια ηα κέηξα πνπ ελδερφκελα βειηηψλνπλ ηελ αζθάιεηα, θαηά 

ηε δηάξθεηα  δηεμαγσγήο ησλ πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ. 

δ) λα θαηαξηίδεη νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ. 

ε) λα εξεπλά θαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν ζρεηηθφ κε ηελ πξφιεςε βίαο ζηνπο 

πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο 

 
Γ.  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηελ δηελέξγεηα θαηαζθεπαζηηθψλ ή κε εξγαζηψλ, εθφζνλ ε 

δαπάλε ππεξβαίλεη ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. 

Γηα δαπάλε απφ 1.501 κέρξη 4.500 επξψ πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ, ελψ γηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ δχλαηαη λα εθδψζεη πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα φια ηα αλσηέξσ θαη λα  αλαπξνζαξκφδεη  ηα  

πξναλαθεξφκελα πνζά. 

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Π.., ηα νπνία νξίδνληαη απφ απηφ.  

 

Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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πγθξνηείηαη απφ ηξία (3) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

Έξγν ηεο είλαη ε κειέηε νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ δεηήκαηνο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

πνδφζθαηξν, ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο ηεο Δ.Π.… ΑΥΑΨΑ ε επνπηεία θαη ν 

έιεγρνο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ πνδνζθαίξνπ θαζψο θαη ε 

εηζήγεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. θάζε κέηξνπ πνπ θξίλεη πξφζθνξν γηα 

ηελ άλνδν θαη πξναγσγή ηνπ επηπέδνπ ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηεο. 

Δ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΠΔΓΧΝ 
 
1. Η Δπηηξνπή ηαηηζηηθήο θαη Γεπέδσλ είλαη αξκφδηα: 

α) Γηα ηελ ηήξεζε ηαηηζηηθήο ησλ ηεινπκέλσλ αγψλσλ φισλ ησλ 

Πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιισλ θαη ηε ζπγθέληξσζε θάζε ζηνηρείνπ πνπ 

αθνξά  αγψλεο πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π. ΑΥΑΨΑ . 

β) Γηα ηελ ζπγθέληξσζε θάζε ζηνηρείνπ πνπ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζσκαηείσλ, πξνυπνινγηζκνχο – ηζνινγηζκνχο απηψλ, 

γήπεδα, έκκηζζν πξνζσπηθφ, αηπρήκαηα, αζθαιίζεηο, θίιαζινη θιπ. 

γ) Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε γλσκνδφηεζε επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηα ζσκαηεία γηα ηελ εγγξαθή ηνπο, σο λέσλ κειψλ ηεο 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ. 

δ) Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηάηαμε ζηελ νηθεία θαηεγνξία θάζε γεπέδνπ, σο 

πιεξνχληνο ηνπο φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ηέιεζεο αγψλσλ 

πξσηαζιήκαηνο. 

 

2. Η Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν πνπ πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δχν (2) κέιε , πνπ νξίδνληαη απ΄ απηφ. 

 
IV. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 
 
Άξζξν 43 : Οηθνλνκηθή πεξίνδνο 
 
Σν νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ 

έηνπο.  

 

Άξζξν 44 : Έζνδα – Πφξνη 
 
Οη πφξνη ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  είλαη: 



 37 

α) Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ζσκαηείσλ – κειψλ απηήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη 

εθάζηνηε κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο, κε πιεηνςεθία ηνπ 

εκίζενο πιένλ ελφο ησλ παξφλησλ κειψλ. 

β) Σν εθάπαμ δηθαίσκα εγγξαθήο ησλ κειψλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε φκνηα 

απφθαζε. 

γ) Οη θάζε θχζεσο δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη νη, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, 

νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πξνο απηή κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο 

Δ.Π.Ο.. 

δ) Σν πξντφλ απφ ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα, ηα παξάβνια ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ 

ζε φινπο ηνπο αγψλεο θαη ηα παξάβνια εθδίθαζεο απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα θαη 

ιεηηνπξγνχληα ζ΄ απηήλ κνλνκειή ή πνιπκειή φξγαλα ή επηηξνπέο. 

ε) Σα εηζνδήκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο. 

ζη) Οη πάζεο θχζεσο εηζπξάμεηο θαη ηα έζνδα απφ ηελ εθρψξεζε ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ δηαθήκηζεο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηεο νκάδσλ θαη ηνπο πάζεο θχζεσο 

αγψλεο πνπ δηνξγαλψλεη ε Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ.  

δ) Σν πνζνζηφ απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιινπ 

ηνπο νπνίνπο δηνξγαλψλεη ε Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

ε) Πνζνζηφ 3%, επί ησλ εηζπξάμεσλ ησλ αγψλσλ ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ πνπ εηζπξάηηεη κέζσ ηεο Δ.Π.Ο.  Οη 

δηνξγαλψηξηεο, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο  ηνπ 

πνζνζηνχ απηνχ  ζηελ Δ.Π.Ο. ε νπνία θαη ην δηαλέκεη  ζηηο ινηπέο Δλψζεηο – 

Μέιε ηεο. 

ζ) Πνζνζηφ 1% εμ απηνχ πνπ δηθαηνχηαη ε Δ.Π.Ο. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 44 παξ. 12, 13, 14 θαη 15 ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο θαη ην νπνίν 

απνδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. αλαινγηθά πξνο ηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ηηο ινηπέο 

ελψζεηο – κέιε ηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ππνδνκήο ηνπ 

αζιήκαηνο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα θαη. πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, δηεμάγνληαη 

ζηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ .  πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο.  

Άξζξν 45 : Έμνδα 
 
Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  δαπαλά ηα πνζά πνπ: 

α) πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
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β) εγθξίλνληαη απφ ηε Γ.. θαζψο θαη εθείλα πνπ επηθνξηίδεηαη ην Γ.. ζχκθσλα κε 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη  

γ) φιεο ηηο άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ 

ηεο Δ.Π.. 

Άξζξν 46 : Λνγηζηηθφ ζχζηεκα 
 
Οη ινγαξηαζκνί εζφδσλ – εμφδσλ ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θξαηνχζεο αξρέο ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

V. ΓΗΑΛΤΖ 
 
Άξζξν 47 :  Απφθαζε δηάιπζεο 
 
Γηα ηε δηάιπζε ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  απαηηείηαη απφθαζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

εηδηθά ζπγθαινχκελεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 

4/5 ησλ ςήθσλ θαη κε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ησλ 3/4 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο.   

 
Άξζξν 48 : Σχρε πεξηνπζίαο 
 
ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ε πεξηνπζία ηεο πεξηέξρεηαη ζηελ 

Δ.Π.Ο. 

VI.  ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
Άξζξν 49 : Οξγάλσζε Πξσηαζιεκάησλ 
 
Η Δ.Π.. έρεη ην απφιπην δηθαίσκα κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. λα 

δηνξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη φινπο ηνπο επίζεκνπο θαη θηιηθνχο αγψλεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο πνπ δηεμάγνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ελφο ζσκαηείνπ – κέινπο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ζηα δηνξγαλνχκελα 

ηνπηθά Πξσηαζιήκαηα θαη ην Κχπειιν, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα πνπ παξέρεηαη απφ 

απηήλ. 

Απαγνξεχεηαη ζε κε αδεηνδνηεκέλνπο απφ ηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θηιηθνχο αγψλεο ή 

ηνπξλνπά πνπ δηεμάγνληαη ζηα γεσγξαθηθά ηεο φξηα, ε ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ – 

κειψλ ηεο. Οη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη αλάινγα.  

 
Άξζξν 50 : Πνδνζθαηξηθφ ηνίρεκα – Πνιπζπκκεηνρή 
 
1. Απαγνξεχεηαη ζηνπο αμησκαηνχρνπο λα εκπιέθνληαη, είηε άκεζα, είηε έκκεζα, 

ζε ζηνηρεκαηηζκνχο, πξνγλσζηηθά αγψλσλ θαη θιεξψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο.  
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2. Απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε ε ζπκκεηνρή ηνπ απηνχ πξνζψπνπ ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Γ.., ζσκαηείσλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ .  

 
Άξζξν 51 : Δθκεηάιιεπζε ησλ Γηθαησκάησλ – Μ.Μ.Δ. 
 
Α. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ εθκεηαιιεχεηαη φια ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία θαηέρεη ή 

κνηξάδεηαη κε ηξίηνπο, φπσο ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο νηαζδήπνηε κνξθήο, 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηθαηψκαηα γηα νπηηθναθνπζηηθέο θαη 

ξαδηνθσληθέο κεηαδφζεηο δηακέζνπ εηθφλαο ή θνξέα δεδνκέλσλ νηνπδήπνηε 

ηχπνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κέζσλ κεηάδνζεο εηθφλσλ απφ 

ππνινγηζηέο, κεηά ή άλεπ ήρνπ, φπσο ην δηαδίθηπν, ππεξεζίεο on-line ή 

παξφκνηα, είηε απηά πθίζηαληαη, είηε φρη).  

 απηά πεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγή, αλαπαξαγσγή, δηάδνζε θαη 

αλακεηάδνζε εηθφλσλ, ήρνπ ή θνξείο δεδνκέλσλ νηνπδήπνηε ηχπνπ απφ ηελ 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  κφλε ή κε ηξίηνπο. 
 
Β. Οπηηθναθνπζηηθέο θαη Ραδηνθσληθέο Μεηαδφζεηο. 
 
Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαηέρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο νηαζδήπνηε 

κνξθήο ήρνπ, εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ φισλ ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη ησλ 

εθδειψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο. Σα δηθαηψκαηα απηά κπνξεί λα 

εθρσξεί κε νηαζδήπνηε θχζεσο αληάιιαγκα ή  κε ηελ κνξθή ηεο ζπλεθκεηάιιεπζεο 

κε ηξίηνπο, είηε ζε δσληαλή κεηάδνζε, είηε ζε καγλεηνζθνπεκέλε, είηε ζε ζπλνιηθή, 

είηε απνζπαζκαηηθή, είηε κε νηαδήπνηε άιιε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή 

κεηάδνζεο.  

 
Άξζξν 52 : Απνβνιή κέινπο νξγάλνπ ή νξγάλσλ 
 
1. Σν Γ.. δχλαηαη λα ζέζεη ηελ  παχζε ελφο πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οπνηνδήπνηε κέινο δχλαηαη λα ππνβάιιεη 

πξφηαζε ζην Γ.. ψζηε λα ζέζεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε  αίηεκα γηα παχζε. 

 
2. Σν αίηεκα γηα παχζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλν. Απνζηέιιεηαη ζηα κέιε 

ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ καδί κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  
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3. Σν ελ ιφγσ πξφζσπν ή φξγαλν έρεη ην δηθαίσκα λα ακπλζεί ελψπηνλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

4. Δάλ ην αίηεκα γηα παχζε επηθπξσζεί, ηφηε ε Γεληθή πλέιεπζε ιακβάλεη ηε 

δένπζα απφθαζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί, ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ έγθπξσλ ςήθσλ ησλ 

επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

5. Σν πξφζσπν ή φξγαλν πνπ παχεηαη  ζα πξέπεη λα απαιιαγεί ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ άκεζα. 

 
 
Άξζξν 53 : Πξνζθπγέο – Ρήηξα Γηαηηεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 
 
Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  σο κέινο ηεο Δ.Π.Ο., ηα ζσκαηεία θαη ηα κέιε απηήο, νη χλδεζκνη 

Γηαηηεηψλ, νη Γηαηηεηέο, νη Πνδνζθαηξηζηέο, νη Πξνπνλεηέο, θαη ελ γέλεη ηα κεηέρνληα 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ, ππνρξεσηηθά ζπκθσλνχλ θαη 

απνδέρνληαη, νηη θαζηζηνχλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα, γηα ηελ επίιπζε ησλ 

αλαθπνκέλσλ δηαθνξψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κεηαμχ ηνπο αγσληζηηθή ζρέζε, ηα 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. πξνβιεπφκελα δηνηθεηηθά θαη δηθαηνδνηηθά - 

πεηζαξρηθά φξγαλα (πκβνχιηα, Δπηηξνπέο θιπ.), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο δηαηηεηηθά 

φξγαλα, παξαηηνχκελα ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ζηα Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα. 

 

ηα θαηαζηαηηθά φισλ ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηνπο θαλνληζκνχο, ηηο 

πξνθεξχμεηο, ηα ζπκβφιαηα πνδνζθαηξηζηψλ θαη πξνπνλεηψλ, ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο 

κειψλ – αηηήζεηο εγγξαθήο πνδνζθαηξηζηψλ, ππνρξεσηηθά ζπκπεξηιακβάλεηαη 

δηάηαμε ή φξνο, φηη ζπκθσλνχλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα, 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαθνξψλ ηνπο, ηα πξνβιεπφκελα ζην 

παξφλ, ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο πξνθεξχμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Ο., φξγαλα απηήο, παξαηηνχκελα απφ θάζε δηθαίσκα 

πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ Πνιηηηθψλ ή Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, σο αλσηέξσ 

νξίδεηαη. 
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VII. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
Άξζξν 54 :  Ηζρχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
 
Σν Γ.. ηεο Δ.Π.. δηαζθαιίδεη ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη  ησλ 

ζπλεκκέλσλ παξαξηεκάησλ Α θαη Β πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ θαη 

έρνπλ ηζφηηκε θαηαζηαηηθή ηζρχ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε κέηξν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. 

 
Άξζξν 55 : Σεθκήξην αξκνδηφηεηαο 
 
1. ε πεξίπησζε αζάθεηαο δηαηάμεσλ  ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο θαη γηα 

ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηέο, απνθαζίδεη ην Γ.. ζηα πιαίζηα ηεο 

Ννκνζεζίαο, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ. 

 

2. Αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ζε 

φξγαλα ή ζε επηηξνπέο, ηα νπνία παξαιείπνληαη λα αζθεζνχλ, κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  αζθνχληαη απφ απηφ. 

 
Άξζξν 56 : Έγθξηζε – Έλαξμε ηζρχνο 
 
1. Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε, εγθξίζεθε απφ 

ηε Γ.. πνπ ζπγθιήζεθε ζηηο 9 & 10-11-2011, ηίζεηαη  δε ζε ηζρχ κεηά  ηελ έγθξηζε 

θαη επηθχξσζε ηνπ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.  

 
Άξζξν 57 : Μεηαβαηηθή δηάηαμε 
 

Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ εθινγψλ ηνπ 2013 θαη 
κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ νη εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ ηνλ 
κήλα Φεβξνπάξην 2013 θαη φρη ηνλ κήλα Ηνχλην πνπ είλαη ν πξνβιεπφκελνο 
ρξφλνο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ ππάξρνληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ .    

 
 
 

Πάηξα 10-11-2010 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 Κσιχκαηα εγγξαθήο – Πεξηνξηζκνί 
 πξνζψπσλ εκπιεθνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ Πνδνζθαίξνπ 
 
1. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο ζσκαηείνπ ή κέινο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ζσκαηείνπ ή κέινο ηνπ Γ.. έλσζεο, ή ησλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ απηήο, νχηε 

κπνξεί λα αλαιάβεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή απφθαζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ 

νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα ή έξγν, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε, δηνίθεζε 

ή δηαρείξηζε ηνπ θνξέα:  

α) Όπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

β) Όπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο, θαζψο 

θαη φπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο  ακεηάθιεηα κε 

δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, είηε ζε πνηλή 

θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ είηε, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο 

πνηλήο, γηα αδηθήκαηα βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε 

νπζηψλ ή κεζφδσλ θαξκαθνδηέγεξζεο, θαηαζθνπεία, θινπή, ππεμαίξεζε, 

δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, δσξνδνθία, δσξνιεςία, 

παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, εθβίαζε, έγθιεκα θαηά ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, πεξί φπισλ θαη πεξί 

κεζαδφλησλ. Δηδηθφηεξα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ηα νπνία 

θαηαδηθάδνληαη κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην σο άλσ άξζξν εθπίπηνπλ απηνδίθαηα απφ ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ. ε πεξίπησζε παξαπνκπήο κε ακεηάθιεην δηθαζηηθφ 

βνχιεπκα ησλ σο άλσ πξνζψπσλ, ην Γ.. ππνρξενχηαη λα απνθαζίδεη 

πεξί ηεο αλαζηνιήο ή κε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

γ) Όπνηνο έρεη ζηεξεζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζηέξεζε. 
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2. Οη δηαηηεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη δηνξηζηήξην απφ ην αξκφδην φξγαλν, θαζψο  θαη 

κέιε ησλ νηθείσλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ θαη νη ελ ελεξγεία πξνπνλεηέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 

ππνςεθηφηεηαο δηαηηεηή, θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

αξραηξεζίεο πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ ή ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  γηα ηελ αλάδεημε 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ή 

εθπξνζψπεζεο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε πέληε πιήξσλ εηψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία πξάμε ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηελ δηαηηεζία. Η θαηά παξάβαζε ηεο 

δηάηαμεο απηήο ζπκκεηνρή ζε αξραηξεζίεο ζσκαηείνπ ή ηεο έλσζεο θαη ε ηπρφλ 

εθινγή είλαη απηνδίθαηα άθπξεο.  

 
3. Πνδνζθαηξηζηήο κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ζε ζσκαηείν, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ 

κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν πνδνζθαηξηθφ αγψλα. 

Δπίζεκνο πνδνζθαηξηθφο αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ 

Δ.Π.Ο. ή δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζή ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηνλ 

ηειεπηαίν επίζεκν αγψλα ηνπ, ν πνδνζθαηξηζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ηα κεηξψα ηεο Δ.Π.Ο. γηα λα γίλεη κέινο ζσκαηείνπ. Έλα (1) 

έηνο κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ δηαγξαθή ηνπ ν δηαγξαθείο πνδνζθαηξηζηήο 

απνθηά ην δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. 
 
4. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ ή κέινο ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ησλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ απηήο, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζσκαηείνπ ή ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  αληίζηνηρα  γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο 

θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ θαη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηε ιήμε ηεο, θαζψο 

επίζεο θαη φζνη ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε ην ζσκαηείν ή ηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε έξγνπ κε ακνηβή είηε αηνκηθά είηε σο 

νκφξξπζκνη εηαίξνη είηε σο δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. ή κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

αλψλπκεο εηαηξίαο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα έλα (1) ρξφλν κεηά ηε ιήμε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, 

ηεο ζχκβαζεο ή ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, αληίζηνηρα. Έκπνξνη αζιεηηθψλ 

εηδψλ, θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη, δηαρεηξηζηέο θαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ αζιεηηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη θάζε είδνπο εκπνξηθήο εηαηξίαο, 

εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία ή ηελ 
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θαηαζθεπή θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ζσκαηείνπ ή ηεο  

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ , νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνί ηνπο. Η απαγφξεπζε απηή ηζρχεη 

επίζεο γηα φζνπο δηαηεξνχλ πξαθηνξεία πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο 

πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα θαη ηνπο γνλείο ηνπο.  
 
5. Απαγνξεχεηαη λα είλαη κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ζσκαηείνπ, ηνπ Γ.. ηεο  

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ή ησλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ απηήο, νχηε κπνξεί λα αλαιάβεη 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή απφθαζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ νπνηαδήπνηε 

αξκνδηφηεηα ή έξγν, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε, δηνίθεζε ή δηαρείξηζε 

ηνπ θνξέα, ηδηνθηήηεο, κέηνρνο, εξγαδφκελνο ή ζπκβαιιφκελνο κε νπνηαδήπνηε 

αηηία, πνδνζθαηξηθψλ πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ θάζε κνξθήο (π.ρ. 5Υ5 θ.ιπ.) 

ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη ή αγσλίδνληαη πνδνζθαηξηζηέο ή ελ γέλεη θαιιηεξγείηαη 

ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ. Σν θψιπκα απηφ δελ ηζρχεη γηα ηα πξφζσπα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία, δηνίθεζε ή δηαρείξηζε Π.Α.Δ. 
 
6. Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξ.1, α, β, γ, παξ. 4 θαη παξ. 5, θσιχκαηα θαη 

πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ θαη απνηεινχλ θσιχκαηα γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν 

εκπιεθφκελν ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ, φπσο ελδεηθηηθά, δηαηηεηέο, 

παξαηεξεηέο, πξνπνλεηέο, δηακεζνιαβεηέο (agents) αγψλσλ θαη 

πνδνζθαηξηζηψλ. 
 
7. Απαγνξεχεηαη ζε ζσκαηεία, ελψζεηο ε ζχλαςε θάζε θχζεσο ζχκβαζεο (έξγνπ, 

κίζζσζεο, εξγαζίαο θιπ) κε πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπγγεληθή ζρέζε κέρξη θαη 

ηέηαξηνπ βαζκνχ κε νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.. απηψλ. Η ηπρφλ ππνγξαθείζα 

ζχκβαζε είλαη άθπξε, θάζε δε κέινο ηνπ Γ.. πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηνο. 
 
8. Η έθπησζε ησλ θσιπφκελσλ πξνζψπσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο δηνξγαλψηξηαο ή ηεο Δ.Π.Ο. ζε θάζε πεξίπησζε, εληφο 

δχν (2) κελψλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο. 
 

Πάηξα 10-11-2010 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ  

 
Άξζξν  1 

Μέιε 
1. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  νξίδεηαη ζε δέθα (10). Γελ 

επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

2. Η εγγξαθή κέινπο ζηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 

ζπκβνπιίνπ θαη ε δηαγξαθή κε απφθαζε ηεο γεληθήο ηεο ζπλέιεπζεο. 

 
Άξζξν  2 

Κσιχκαηα – Πεξηνξηζκνί 
1. Γηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ (παξ. 1, 2, 4, 5, 7, 8) ηνπ θαλνληζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζηα πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο, 

φξγαλα δηνίθεζεο θαη επηηξνπέο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί ζην Γ.. ή ζε άιιν απφ ην θαηαζηαηηθφ 

πξνβιεπφκελν φξγαλν ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ππνςήθηνο, εθφζνλ: 

α) είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ άιιεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο, 

β) είλαη ππάιιεινο  έλσζεο ή ηεο Δ.Π.Ο. 

γ) είλαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ  
δ) έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ κε αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη θάζε 

είδνπο εκπνξηθήο εηαηξίαο, εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ 

ηελ εκπνξία ή θαηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ.  

 

3. Τπνςήθηνο γηα λα εθιεγεί κέινο Γ.. ή άιινπ, απφ ην θαηαζηαηηθφ 

πξνβιεπφκελνπ νξγάλνπ ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν 
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ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηαο, λα είλαη κέινο πνδνζθαηξηθνχ ζσκαηείνπ πνπ 

απνηειεί κέινο ηεο, κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη. Η ζπλδξνκή ηεο 

πξνυπφζεζεο απηήο, απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζσκαηείνπ, πνπ 

απνηειεί κέινο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ . 

 

4. Σα κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

θαηνηθία ηνπο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο.  

 
Άξζξν 3 

πλειεχζεηο – Αξραηξεζίεο – Όξγαλα 
1. ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξνζψπνπο 

κφλν ηα πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία – κέιε ηεο. Κάζε ζσκαηείν – κέινο ηεο  

εθπξνζσπείηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε έλαλ κφλν αληηπξφζσπν, ν νπνίνο 

νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ. 

Αληηπξφζσπνο νξίδεηαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ κε δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα 

εθιέγεηαη. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν ζσκαηείν. 

Κάζε ζσκαηείν ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ δηαζέηεη κία κφλν ςήθν ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε. 

 

2. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο θάζε ζσκαηείν, 

εθφζνλ ζην πξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εκεξνινγηαθφ έηνο δελ είρε ζπκκεηνρή 

ζε αγψλεο κε δεθανρηψ (18) ηνπιάρηζηνλ πνδνζθαηξηζηέο. Η ζπκκεηνρή 

απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα θχιια αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ή ηελ Δ.Π.Ο. Γηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πνπ πξνβιέπνπλ 

ηπρφλ απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηζρχνπλ. 

 
Άξζξν  4 

Πξνεδξεχσλ ηεο Γ.. 
1. Πξνεδξεχσλ ηεο Γ.. είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  θαη ελ 

απνπζία ηνπ, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ. Δάλ δελ παξίζηαηαη νχηε ν Αληηπξφεδξνο,  

ηελ ζέζε ηνπ Πξνεδξεχνληνο θαηαιακβάλνπλ ηα θαηά ζεηξάλ αξραηφηεηνο κέιε 

ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ .  
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2. Ο Πξνεδξεχσλ δηαζθαιίδεη φηη ηεξνχληαη νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο. Αλνίγεη, 

δηεπζχλεη θαη θιείλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Γ.. θαη δίδεη ζηνπο νκηιεηέο ηελ άδεηα λα 

πάξνπλ ηνλ ιφγν.  

 

3. Ο Πξνεδξεχσλ ηεξεί ηελ ηάμε ζηε Γ.., δχλαηαη δε λα ιάβεη ηα αθφινπζα κέηξα 

θαηά ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη δηαθφπηνπλ ηηο εξγαζίεο:  

α) αλάθιεζε ζηελ ηάμε, 

β) επίπιεμε, 

γ) αθαίξεζε δηθαηψκαηνο ιφγνπ.  

 
Άξζξν  5 

Γξαθείν Γ.. 
Οη αξκφδηνη εληεηαικέλνη ππάιιεινη ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  απνηεινχλ ην Γξαθείν ηεο 

Γ..  

Άξζξν  6 
Ζκεξεζία Γηάηαμε 

1. Η εκεξήζηα δηάηαμε ζα αλαγηγλψζθεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο Γ..  

 

2. Η εκεξήζηα δηάηαμε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλν, εάλ 

ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δχν ηξίηα ησλ παξφλησλ Μειψλ.  

 

3. Η Γ.. δελ δχλαηαη λα εμεηάζεη κία πξφηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, εθηφο εάλ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

πνπ ζηάιζεθαλ  καδί κε ηελ εηδνπνίεζε γηα ζχγθιεζε ηεο Γ..  

Άξζξν  7 
πδήηεζε 

1. Κάζε ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο εηζάγεηαη κε κία ζχληνκε αηηηνινγία:  

α) απφ ηνλ Πξνεδξεχνληα ή έλα κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο, 

β) απφ έλαλ αληηπξφζσπν πνπ έρεη νξηζηεί αξκνδίσο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

γ) απφ ην Μέινο, πνπ έζεζε ην ελ ιφγσ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

2. Μεηά απφ ηα αλσηέξσ, ην ζέκα είλαη αλνηθηφ πξνο φινπο γηα ζπδήηεζε. 
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Άξζξν  8 
Άδεηα γηα λα Λάβεη Καλείο ηνλ Λφγν 

1. Γίδεηαη άδεηα ζηνπο αληηπξνζψπνπο λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά 

πνπ έγηλαλ νη πξνο ηνχην αηηήζεηο. Έλαο νκηιεηήο δελ δχλαηαη λα ιάβεη ηνλ 

ιφγν, παξά κφλν εάλ ηνπ δνζεί ε ζρεηηθή άδεηα.  

 

2. Έλαο νκηιεηήο δχλαηαη λα ιάβεη ηνλ ιφγν γηα δεχηεξε θνξά επί ηνπ απηνχ 

ζέκαηνο φηαλ φινη νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ηεο Γ.. νη νπνίνη δήηεζαλ λα 

ιάβνπλ ηνλ ιφγν είραλ ηελ επθαηξία λα νκηιήζνπλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα.  

 

3. Ο Πξνεδξεχσλ δχλαηαη λα νξίζεη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην ζηνπο νκηιεηέο.  

 
Άξζξν  9 

Πξφηαζε επί Θέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο 
1. Μία πξφηαζε επί ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζα εμεηάδεηαη πάξαπηα. 

Οηαδήπνηε άιιε ζπδήηεζε ζα αλαζηέιιεηαη ακέζσο.  

 

2. Δάλ πηνζεηεζεί κία πξφηαζε επί ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, κφλνλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο Γ.. νη νπνίνη ήδε έρνπλ δεηήζεη ηνλ ιφγν πξν ηεο 

ςεθνθνξίαο ζα έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν.  

 

3. Ο Πξνεδξεχσλ ζα απνθαζίζεη πφηε ζα νινθιεξσζεί ε ζπδήηεζε, εθηφο εάλ 

πιένλ ηνπ εκίζεσο ησλ Μειψλ πνπ παξίζηαληαη θαη ςεθίδνπλ, απνθαζίζνπλ κε 

ςεθνθνξία δηαθνξεηηθά.  

Άξζξν  10 
Πξνηάζεηο Σξνπνπνηήζεσο Θέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο θαη Πξνηάζεηο  

Γηαγξαθήο Θέκαηνο ηεο Ζκεξεζίαο Γηαηάμεσο 
Όιεο νη πξνηάζεηο, πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσο θαη πξνηάζεηο δηαγξαθήο ελφο 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο γίλνληαη εγγξάθσο.  

Άξζξν  11 
Φεθνθνξία 

1. Η ςεθνθνξία είλαη αλνηθηή, εθηφο εάλ ε Γ.. απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.  

2. Η ςεθνθνξία ζα γίλεηαη δη' αλαηάζεσο ησλ ρεηξψλ (ςεθνδέιηην ΝΑΙ-ΟΥΙ).  
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3. Μία ςεθνθνξία δχλαηαη λα γίλεη δη' νλνκαζηηθήο θιήζεσο, εάλ ην δεηήζνπλ ην 

1/3 ησλ κειψλ πνπ παξίζηαληαη θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

4. Οπδείο ππνρξενχηαη λα ςεθίζεη.  

 

5. Πξν θάζε ςεθνθνξίαο, ν Πξνεδξεχσλ, ή ην πξφζσπν πνπ έρεη πξνο ηνχηνπ 

νξηζζεί ππ' απηνχ, νθείιεη λα αλαγλψζεη ηελ πξφηαζε θαη λα εμεγήζεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζηε Γ..  

 

6. Οη πξνηάζεηο ςεθίδνληαη θαλνληθά κε ηελ ζεηξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία έρνπλ 

εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε. 

 

7. Οη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαληαη δηαθσλίεο ζα ζεσξνχληαη σο 

πηνζεηεκέλεο.  

8. Ο Πξνεδξεχσλ αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.  

 

9. Οπδείο ιακβάλεη ηνλ ιφγν θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο ςεθνθνξίαο ή κέρξηο φηνπ  

αλαθνηλσζεί ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.  

Άξζξν  12 
Πξαθηηθά 

Ο Πξνεδξεχσλ θαη νη 3 Γξακκαηείο ηεο Γ.. είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε Γ.. 

 

Άξζξν  13 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ εθιέγεηαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία θαη 

απνηειείηαη απφ ΔΝΣΔΚΑ (11) κέιε. 

 

2. Δάλ κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  εθιεγεί κέινο Γ.. άιιεο έλσζεο ή  

νξγάλνπ απηήο ή αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο άιινπ θιάδνπ άζιεζεο, ζεσξείηαη φηη 

παξαηηείηαη απηνδηθαίσο απφ ην πξψην αμίσκα. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  δηαπηζηψλεηαη ε επέιεπζε ηεο πην πάλσ παξαίηεζεο. 
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3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην Γ.. ηεο Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  δελ 

εμαληιήζεη ηε ζεηεία γηα ηελ νπνία εθιέρζεθε, ην λέν Γ.. πνπ ζα εθιεγεί έρεη 

ζεηεία γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ.  

 

Άξζξν  14 
Τπνρξεψζεηο – Γηθαηψκαηα 

1. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  έρεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

2. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ  ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο, πνπ 

ςεθίδεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δ.Π.Ο. Με ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο 

ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ πνδνζθαίξνπ, νη 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. 

ΑΥΑΨΑ  θαη νη ιφγνη αλάθιεζήο ησλ.  

Άξζξν 15 
Δπηρνξεγήζεηο Δ.Π.Ο. – Αζιεηηθά Κέληξα 

1. Η Δ.Π.. ΑΥΑΨΑ έρεη νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα. Μέρξη ηηο 30 

Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δ.Π.Ο. ηνλ απνινγηζκφ 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εξρνκέλεο. Δπίζεο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δ.Π.Ο. θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηέρεη αλάιπζε 

ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ ρνξεγεζεηζψλ πξνο απηέο επηρνξεγήζεσλ. Η Δ.Π.Ο. 

γηα ηηο επηρνξεγήζεηο απηέο δηθαηνχηαη λα αζθεί έιεγρν θαη κε δηθά ηεο ειεγθηηθά 

φξγαλα.  

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. 

απνθαζίδεη ηελ αλαζηνιή ή δηαθνπή θάζε κνξθήο επηρνξήγεζήο ηεο. 

 

2. Σα αζιεηηθά θέληξα πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ κε δαπάλεο ηεο Δ.Π.Ο. ιεηηνπξγνχλ 

κε εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ηα δε νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο θαη έηνο ιεηηνπξγίαο ησλ, ειέγρνληαη απφ ειεγθηηθά φξγαλα 

ηεο Δ.Π.Ο.  

Πάηξα 10-11- 2010 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
ΚΟΕΗΧΡΖ ΗΧΑΝΝΖ 


