
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

A΄ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ  

 BEACH-RACKET 
 

(Α΄ΕΣΑΞ) 
 
 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται σωματείο  με την επωνυμία «Α΄ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ – BEACH RACKET  (Α’ΕΣΑΞ)» με έδρα την 

πόλη της Αθήνας, μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοπός της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ – 

BEACH RACKET  (Α’ΕΣΑΞ)»   είναι η καλλιέργεια, η οργάνωση, η διάδοση και η 

ανάπτυξη του υπό καλλιέργεια αθλήματος της  Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας – 

Beach Racket. Η Ένωση ειδικότερα έχει ως σκοπό: 

- Την εφαρμογή του Καταστατικού της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας 

Αντισφαίρισης (Ε,Φ.Ο.Α,). 

- Την υλοποίηση της πολιτικής της Ομοσπονδίας. 

- Να υποστηρίζει την εκτέλεση του αγωνιστικού προγράμματος της ΕΦΟΑ. 

. - Να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στην Εθνική 

Επιτροπή Διοίκησης κάθε θέμα προς επίλυση που αφορά στους συλλόγους - μέλη 

της. 
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- Να διοργανώνει μετά από έγκριση της Ομοσπονδίας τις κάθε είδους 

αθλητικές δραστηριότητες ή εκδηλώσεις της Ένωσης. 

- Καθορίζει τα έξοδα κίνησης των μελών συμβούλων της (Σε καμία 

περίπτωση τα διοικητικά της έξοδα, δεν μπορούν να υπερβούν το 1/10 των 

εξόδων της). 

- Η Ένωση και οι Τοπικές Επιτροπές της, μπορούν  να διοργανώνουν 

αγώνες όλων των κατηγοριών μεταξύ των Συλλόγων τους. 

Η Ένωση και οι Τοπικές Επιτροπές της, μπορούν να διοργανώνουν; 

- Σχολές ανάπτυξης του αθλήματος. 

- Σεμινάρια Προπονητών και Διαιτησίας. 

Όλα τα παραπάνω στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού της ΕΦΟΑ. 

Αγώνες μεταξύ της Ένωσης και των Τοπικών Επιτροπών της με άλλες 

Ενώσεις, γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με την ΕΦΟΑ, ώστε να μη διαταράσσουν 

το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Απαγορεύεται κάθε ανάμειξη της Ένωσης, των Τοπικών Επιτροπών και των 

Συλλόγων-Μελών της, στην πολιτική καθώς επίσης και σε ενέργειες που είναι 

αντίθετες με τα αθλητικά ιδεώδη. Παράβαση των ανωτέρω από Σύλλογο-Μέλος, 

αποτελεί αιτία διαγραφής του από την ΕΦΟΑ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Η Ένωση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει διοικητική και 

οικονομική αυτονομία της λειτουργίας της που καθορίζεται από τις διατάξεις του 

καταστατικού αυτού και την κείμενη Νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ένωσης είναι υποχρεωμένο να προστατεύει την Ε.Φ.Ο.Α., τις Ενώσεις, τις Τοπικές 
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Επιτροπές και τους Συλλόγους-Μέλη από κάθε βλαπτική ενέργεια, η οποία θίγει 

την Διοικητική τους αυτονομία και να τηρεί την κείμενη Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η Ένωση λειτουργεί νόμιμα εφόσον τα τακτικά μέλη της είναι τουλάχιστον 

δέκα (10). 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η Ένωση και οι Κεντρικές Επιτροπές Συλλόγων (που μπορούν να 

δημιουργηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ο.Α.) έχουν την 

ευθύνη για την ανάπτυξη του αθλήματος στην περιφέρεια της, στα πλαίσια του 

γενικότερου σχεδιασμού της Ε.Φ.Ο.Α. 

Κάθε σύλλογος-μέλος της Ε.Φ.Ο.Α. εκπροσωπείται στην συνέλευση της 

κένωσης ή της τοπικής επιτροπής με έναν αντιπρόσωπο που πρέπει να είναι 

μέλος του ομίλου που εκπροσωπεί. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η λειτουργία της ένωσης και των κεντρικών επιτροπών της, εποπτεύονται 

από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Α. 

ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 

Μέλη της ένωσης μπορούν να γίνουν σύλλογοι, που καλλιεργούν το 

άθλημα της Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας – Beach Racket.. 

Καταργείται κάθε διάκριση των μελών σε τακτικά δόκιμα κ.λ.π. και εφεξής 

θα είναι μόνο ΤΑΚΤΙΚΑ. 

Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα που είχαν την πρωτοβουλία και τιμή να 

ιδρύσουν την ένωση αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Η Ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία 

νόμιμα θεωρημένα ήτοι: 

α) Μητρώο μελών, β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών 

Συνελεύσεων, γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου, δ) 

Εσόδων - Εξόδων, ε) Εισπράξεων και πληρωμών, στ) Περιουσιακών στοιχείων, 

ζ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων ως και κάθε άλλο 

βιβλίο απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής Συλλόγου - Ομίλου στην Ένωση είναι: 

1)Κατάθεση αίτησης  στην οποία αναγράφονται 

α) Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

β) Ο αντιπρόσωπος του στην Ένωση,  

γ) Ο έφορος του τμήματος Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας – Beach Racket. 

δ) Δήλωση του Συλλόγου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής του 

καταστατικού της ΕΦΟΑ, του καταστατικού της Ένωσης και του 

Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Φ.Ο.Α. 

ε) Ονομαστικός κατάλογος από εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον Τακτικά 

μέλη του. 

             2) Κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού ·του 

Συλλόγου όπως αυτό εγκρίθηκε από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, όπου φαίνεται ότι, 

πρόκειται περί αθλητικού Συλλόγου. 

3) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από το Δ.Σ. του Ομίλου ότι 

α) Έχει την κυριότητα τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων με αποκλειστική 

χρήση ή ότι 
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β) Έχει την χρήση επί δέκα (10) ώρες ημερησίως, τριών (3) τουλάχιστον 

γηπέδων που ανήκουν σε ιδιώτη ή ότι 

γ) Έχει την χρήση δύο (2) γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα ή στη 

Δημοτική αρχή ή στη Γ.Γ.Α. για τουλάχιστον δέκα (10) ώρες ημερησίως, εφόσον 

δεν υπάρχει ήδη άλλος Σύλλογος που υπάγεται στην ΕΦΟΑ που να χρησιμοποιεί 

τα γήπεδα αυτά. 

Συστέγαση Συλλόγου σε ιδιωτικό ή Δημοτικό χώρο ή χώρο που ανήκει στη 

Γ.Γ.Α, ανεξαρτήτως αριθμού γηπέδων, δεν νομιμοποιεί τον σύλλογο αυτό να 

ζητήσει να εγγραφεί στην Ε.Φ.Ο.Α. 

 4) Κατάθεση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης που χορηγείται σύμφωνα 

με το άρθρο 8 του Ν. 2725/1999. Μέχρι την άνω αθλητική αναγνώριση οι Σύλλογοι 

-μέλη μετέχουν στην ένωση και μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου. 

5) Κατάθεση ονομαστικού καταλόγου από είκοσι (20) ονόματα αθλητών με 

τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής τους στα μητρώα αθλητών της Ε.Φ.Ο.Α. 

Η έγκριση εγγραφής νέου Ομίλου γίνεται στο Δ. Σ. της Ένωσης και αφού 

έχει εγκριθεί και αναγνωρισθεί από την Ε.Φ.Ο.Α. Το Δ.Σ. αποφασίζει την εγγραφή 

εντός τεσσάρων (4) μηνών από την κατάθεση της εισήγησης. Σε περίπτωση μη 

λήψης απόφασης από το Δ.Σ. εντός τεσσάρων (4) μηνών, η εγγραφή του Ομίλου 

στα μητρώα της Ένωσης ως δοκίμου μέλους θεωρείται αυτοδίκαια γενομένη.

ΑΡΘΡΟ 11 

Κάθε μέλος της ένωσης έχει δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις 

αυτής εφ όσον κατά το προ της συνέλευσης ημερολογιακό έτος, έχει συμμετοχή 

σε αγώνες της Ένωσης ή της Ε.Φ.Ο.Α. με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, της 

συμμετοχής αποδεικνυόμενης από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνει η 
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Ένωση ή η ομοσπονδία, σε καμία δε περίπτωση πριν την παρέλευση έτους από 

την εγγραφή του στην ένωση. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Σωματεία ή δημόσιοι Οργανισμοί οι οποίοι αν και δεν είναι οργανωμένοι 

με τη μορφή Αθλητικού Σωματείου . συντελούν αποδεδειγμένα με τη 

δραστηριότητά τους στη διάδοση και ανάπτυξη των αθλημάτων της Ε.Φ.Ο.Α. 

γίνονται Επίτιμα μέλη με απόφαση της Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία των παρόντων 

μελών. . .... , 

Τα Επίτιμα μέλη εκπροσωπούνται στις Γ.Σ. της Ένωσης χωρίς ψήφο, 

έχουν όμως δικαίωμα λόγου μόνο σε ότι αφορά τη δραστηριότητα της Ένωσης 

στον τομέα διάδοσης και ανάπτυξης της Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας – Beach 

Racket.. Η Ένωση  μετά από έγκριση της ΕΦΟΑ, μπορεί να αναθέτει στα 

επίτιμα μέλη της τη διοργάνωση αγώνων οποιασδήποτε κατηγορίας. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 1) Αυτοδίκαια. 

 α) Με υποβολή παραίτησης του μέλους. 

β) Με διαγραφή του Συλλόγου από το αντίστοιχο βιβλίο του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου. 

γ) Απώλεια ή ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και για όσο 

χρόνο διαρκεί αυτή. 

δ) Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι (20). 

2) Μετά από απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών της  Γ.Σ. 
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 Για τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του 

καταστατικού της ΕΦΟΑ ή του Ειδικού - Εσωτερικού κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Α., 

μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ένωσης. 

3) Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωση, η οποία 

λαμβάνεται κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία: 

Ο Σύλλογος - Μέλος ο οποίος δεν έχει αθλητική δραστηριότητα για 

ένα (1) έτος, στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, μετά 

από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. 

β) Ο Όμιλος - Μέλος ο οποίος επί τρία (3) συνεπή χρόνια, δεν έχει 

αθλητική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος 

Καταστατικού, διαγράφεται από τα μητρώα των Μελών της Ένωσης, μετά από 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 14 

Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής είναι: 

1. Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων - μελών που προσδιορίζεται σε 

πενήντα (50 ) ευρώ.

2. Η ετήσια συνδρομή των Συλλόγων - μελών η οποία προσδιορίζεται σε 

εκατόν πενήντα(150) ευρώ, η οποία δύναται να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση 

της Γ.Σ. 

3. Η  εφάπαξ καταβολή από την ΕΦΟΑ ποσού ευρώ…………. (           ) 

ή άλλη παροχή από αυτήν οποτεδήποτε. 
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4. Οποιοδήποτε ποσό έκτακτης εισφοράς που θα ορίσει η Γενική 

Συνέλευση. 

5. Οποιαδήποτε παροχή (χορηγία) από Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή 

άλλη αρχή, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορέα ή Οργανισμό. 

6. Τα έσοδα από αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές δραστηριότητες 

και διοργανώσεις. 

7. Για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, επιτρέπονται προσωρινές 

ταμειακές διευκολύνσεις προς την ένωση από μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Αν η σε μετρητά περιουσία της Ένωσης υπερβαίνει το ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ, κατατίθεται υποχρεωτικά σε μία αναγνωρισμένη 

τράπεζα στην Έδρα της Ένωσης. 

Η ανάληψη χρηματικών ποσών για την κάλυψη των αναγκών της 

διενεργείται με την έκδοση επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τον Ταμία της ή με κάθε άλλη διατραπεζική σύννομη πράξη. 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16 

Όργανα διοίκησης της Ένωσης είναι: 1) Το Διοικητικό συμβούλιο, 2) Η 

Γενική Συνέλευση, 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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 ΑΡΘΡΟ 17 

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο {Δ.Σ.) που 

αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των 

Συλλόγων και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. 

Μέλη του Δ.Σ. που έχουν παραιτηθεί, εκπέσει ή εκλείψει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο αντικαθίστανται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη κατά 

τη σειρά επιτυχίας τους. 

Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) διαδοχικές 

συνεδριάσεις ή σε έξι (6) μέσα σε τρεις (3) μήνες χάνει τη θέση του 

αυτοδίκαια. 

 

 Εάν τα μέλη του Δ.Σ γίνουν, για οποιοδήποτε λόγω λιγότερα από δύο τρίτα 

(2/3) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, συγκαλείται, υποχρεωτικά μέσα 

σε σαράντα πέντε (45) ημέρες έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα την εκλογή νέας 

Διοίκησης. 

Το Δ.Σ. μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να συμπληρώσει τις υπάρχουσες 

κενές θέσεις Συμβούλων μέχρι του αριθμού των τριών (3) με έκτακτη Γ. Σ. αν ο 

αριθμός των υπαρχόντων Συμβούλων είναι τουλάχιστον τρεις (3). 

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί ή ο αριθμός των μελών του 

περιορισθεί κάτω των τριών (3) και υπάρξει εκλογή του νέου Δ.Σ., η θητεία του 

τελευταίου θα περιορισθεί στο διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη του 

προηγουμένου Δ.Σ., εκτός εάν ο υπόλοιπος χρόνος είναι λιγότερος των έξι (6) 

μηνών, οπότε προσμετράτε επιπλέον της κανονικής νέας τετραετούς θητείας.

Μέλος του Δ.Σ. που έχει επιλεγεί οε Επιτροπές της ΕΦΟΑ, δεν χάνει την 

ιδιότητα του, ακόμα και αν πάψει να είναι μέλος του Δ.Σ. μέχρι την λήξη της 

θητείας του σ' αυτές. 
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Αναπληρωτής του Προέδρου της Ένωσης στην Εθνική Επιτροπή 

Διοίκησης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., πρόσωπα που δεν έχουν την 

Φίλαθλη ιδιότητα ή εμπίπτουν σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις της Αθλητικής 

Νομοθεσίας. 

Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που έχουν 

οικονομική εξάρτηση από την Ένωση ή τον Ε.Φ.Ο.Α. 

Μέλη του Δ. Σ. της Ένωσης ή μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, των 

Τοπικών Επιτροπών της Ένωσης δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη 

του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα 

εμπίπτει ή εμπέσει στα εδαφ. β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. 2, 3, 4 

και 6 του ίδιου άρθρου του Ν. 2725/1Θ99 τότε εφαρμόζεται η παρ. 7 του ίδιου 

άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθες. Οι μόνες δαπάνες που 

δικαιολογούνται για τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα έξοδα κίνησης, διαμονής και 

διατροφής εντός της Ελλάδας, για τη λειτουργία  της Ένωσης ή για συμμετοχή 

σε Συνέδρια, Επιτροπές και αποστολές, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 

Ένωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

Το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που έχει 

σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ένωσης, εκτός από τα 

θέματα εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα 

(4) μέλη του. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αν υπάρξει 

και πάλι ισοψηφία, υπολογίζεται διπλή η ψήφος του προεδρεύοντος. 

Οι ψηφοφορίες στο Δ.Σ. είναι ανοικτές και ονομαστικές, μυστικές δε, 

μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, καθώς και επί 

προσωπικών ζητημάτων ή εφόσον ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του 

 

Τα πρακτικά του Δ.Σ. κρατούνται από τον Γεν. Γραμματέα ή τον αναπληρωτή 

 Γραμματέα και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση, με την υπογραφή των 

παρισταμένων μελών. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. εκτελούνται 

νομότυπα και πριν από την επικύρωση των πρακτικών. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά 

αυτούσια η άποψή του, αφού φροντίσει να την παρουσιάσει εγγράφως στον Γεν. 

Γραμματέα. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των πρακτικών των 

συνεδριάσεων που μετέχει, ένα ί1) μήνα τουλάχιστον, μετά την ημερομηνία της 

επικύρωσής τους    .
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ΑΡΘΡΟ 21 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε Αθλητική, Πολιτική, 

Διοικητική, Φορολογική ή άλλη Δημόσια ή Δημοτική αρχή καθώς και σε όλες τις 

δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις αυτής. 

Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. 

Συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο της Ένωσης, 

συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και φροντίζει για την 

εφαρμογή του Καταστατικού της και του Καταστατικού και Εσωτερικού 

Κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Α. και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και παίρνει 

κάθε μέτρο που απαιτείται για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Ένωσης 

και της Ε.Φ.Ο.Α. ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ. Σ. αλλά με σύμφωνη γνώμη 

δύο (2) τουλάχιστον μελών του Προεδρείου εκεί όπου από την αναβολή 

κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα της Ένωσης. Επίσης έχει δικαίωμα ελέγχου 

του προσωπικού της Ένωσης. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή 

οριστικής, κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησής του γίνεται εκλογή νέου 

Προέδρου από τα μέλη του Δ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 22 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο σε όλη 

την έκταση της εξουσίας του. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει στον Αντιπρόεδρο 

πρόσθετα καθήκοντα. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε Δικαστική, Πολιτική, 

Διοικητική, Φορολογική ή άλλη Δημόσια ή Δημοτική Αρχή καθώς και σε όλες τις 

δικαιοπραξίες αυτής. 



 

13 

Είναι ο εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. καταρτίζει την ημερησία 

διάταξη των συνεδριάσεων του και συντάσσει και διατηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. 

Φροντίζει για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο 

κάθε εξερχόμενο έγγραφο, είναι υπεύθυνος για τα μητρώα των αθλητών, 

προπονητών, υπαλλήλων και φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης. 

Τέλος έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του προσωπικού της Γραμματείας 

ή άλλων υπηρεσιών της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος ο Γενικός Γραμματέας, 

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 

ΑΡΘΡΟ 25 

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές της Ένωσης, 

συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα αξιόγραφα και καταθέτει τα χρήματα της 

Ένωσης στο όνομα της σε Τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. 

Είναι υπεύθυνος για· τη θεώρηση, τήρηση και χρήση όλων των 

λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο Νόμος για την οικονομική διαχείριση της 

Ένωσης, τα οποία έχουν και την υπογραφή του Προέδρου. 

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη χρημάτων 

που έχουν κατατεθεί στο όνομα της Ένωσης, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό 

με τις οικονομικές δοσοληψίες της Ένωσης. 

Συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις εσόδων εξόδων για ενημέρωση του 

Δ.Σ. καθώς και τον προϋπολογισμό, καταρτίζει τον Οικονομικό Απολογισμό και 

εποπτεύει στη διάθεση των εισιτηρίων των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 26 
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Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας ή κωλύματος του ταμία 

αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αν δεν έχει και άλλη ιδιότητα, άλλως από 

μέλος. 

ΑΡΘΡΟ 27 

Ο Έφορος αγωνιστικού είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη και 

οργάνωση όλων των αγώνων της Ε.Φ.Ο.Α. στην Ένωση, για τη βαθμολογία των 

παικτών της Ένωσης. Προΐσταται των Επιτροπών Διοργάνωσης των αγώνων 

του Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας – Beach Racket.  και εισηγείται στο Δ.Σ. για 

λογαριασμό τους, για κάθε θέμα που έχει σχέση με την αγωνιστική 

δραστηριότητα της Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Το Δ.Σ. για καλύτερη λειτουργία και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των 

σκοπών της Ένωσης, δύναται με απόφαση του να συγκροτεί ειδικότερες 

επιτροπές που περιλαμβάνουν και μέλη εκτός Δ.Σ. η θητεία των οποίων διαρκεί 

όσο και του Δ.Σ. κατά ανώτατο χρονικό όριο. Στη σύνθεση κάθε Επιτροπής 

συμπεριλαμβάνεται μέχρι και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 29 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί ανώτατο όργανο της Ένωσης και 

αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν αντιτίθεται στις διατάξεις του παρόντος 

Καταστατικού. 

Συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, το μήνα Ιανουάριο, έκτακτα δε 

όποτε κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή μετά από αίτηση προς αυτό α) του 1/3 των 
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τακτικών μελών ταμειακώς εντάξει της Ένωσης, στην οποία να αναφέρεται και ο 

λόγος που επιβάλλει τη σύγκλησή της, β) της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα 

από την υποβολή της παραπάνω αίτησης, διαφορετικά τα μέλη που υπέβαλαν την 

αίτηση μπορούν να συγκαλέσουν νομότυπα Γ.Σ. με δική τους πρόσκληση. Στην 

περίπτωση αυτή για να λειτουργήσει η Γ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα οπωσδήποτε 

τα μισά συν ένα μέλη της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ετήσια Τακτική 

Γ.Σ, ασχολείται με τη λογοδοσία του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

εγκρίνει τον απολογισμό και την απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες του και τον 

προϋπολογισμό του επομένου έτους. 
 

Η  ΓΣ εκλέγει  το επταμελές (7) Δ.Σ. και τα τρία (2)αναπληρωματικά μέλη του, 

την τριμελή (3) Εξελεγκτική Επιτροπή και το δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της και 

την Εφορευτική Επιτροπή. 

Σε όλες τις Γ.Σ. οι Σύλλογοι-μέλη εκπροσωπούνται νομίμως από τους 

αντιπροσώπους τους ή αναπληρωτές τους σε περίπτωση απροόπτου κωλύματος, 

που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. καταχωρημένη στα πρακτικά τους, και ισχύει 

για τις συνελεύσεις ολοκλήρου του έτους τακτικές ή έκτακτες. 

Ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου - Μέλους πρέπει να είναι μέλος του και 

γνωστοποιείται στην Ένωση με έγγραφο του Συλλόγου που περιλαμβάνει και 

απόσπασμα των πρακτικών που αποδεικνύει τον διορισμό του αντιπροσώπου. Η 

γνωστοποίηση προς την Ένωση πρέπει να γίνει μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από 

την Γ.Σ. (πρώτη ή δεύτερη ημερομηνία). 

Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων 

και του δικαιώματος ψήφου ενεργείται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Ένωσης 

πέντε (5) μέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία της Γ.Σ. ή την δεύτερη όπου 

απαιτείται, η δε απόφασή του. για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων και των 
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Συλλόγων που έχουν δικαίωμα ψήφου τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ένωσης 

τρεις (3) μέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. (πρώτης ή δεύτερης). 

Ο κατάλογος αυτός παραδίδεται από τον Γεν. Γραμματέα της Ένωσης στον 

Πρόεδρο της Γ.Σ. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΑΡΘΡΟ 30 

Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ. Σ. γνωστοποιείται στους Συλλόγους - 

Μέλη εγγράφως δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την Γ.Σ. 

Στην πρόσκληση αναφέρονται, ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα 

πραγματοποίησης της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί των 

οποίων και μόνον, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Επίσης αναφέρονται και ο 

τόπος, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής Γ.Σ. σε περίπτωση 

μη απαρτίας της πρώτης, αναγράφεται δε πότε θα δημιουργείται απαρτία. 

Για. να ψηφίσει ένα μέλος πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του 

υποχρεώσεις προς την Ένωση και την ΕΦΟΑ. 

Απαρτία, υπάρχει όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τακτικά Σύλλογοι  - 

Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας στην πρώτη σύγκληση συγκαλείται ·νέα μέσα 

σε είκοσι (20) ημέρες, της ημερομηνίας γνωστοποιούμενης προ τριών (3) ημερών, 

οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνέρχεται νόμιμα, ανεξαρτήτως αριθμού των 

παρισταμένων Συλλόγων Μελών.

ΑΡΘΡΟ 31 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει σε όλες τις Γ.Σ. 

εκτός από εκείνες που έχουν θέμα τους τις αρχαιρεσίες, χρέη δε Γραμματέως της 

Γ.Σ. ασκεί ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του. 

Αν δεν υπάρχουν οι παραπάνω εκλέγονται από την Γ.Σ., για τις θέσεις 

αυτές αντιπρόσωποι Συλλόγων - Μελών που συμμετέχουν στην Γ.Σ. 
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Οι αποφάσεις τις Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. 

Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης, 

απαιτείται σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. και απαρτία απαραίτητη των μισών συν ένα 

εκ των τακτικών μελών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αυτής λαμβάνονται με πλειοψηφία 

των τριών τετάρτων των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών με 

φανερή ονομαστική ψηφοφορία. 

Η ψηφοφορία στις Γ. Σ, γίνεται με ανάταση του χεριού για όλα τα θέματα 

εκτός από θέμα που έχει κατά την άποψη του Προέδρου προσωπικό χαρακτήρα 

ή εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της Γ.Σ. 

Εάν η ώρα είναι περασμένη και διαπιστώνεται δυσχέρεια συνέχειας της 

συζήτησης για οποιοδήποτε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, η 

Γ.Σ. μετά από πρόταση του Προέδρου ή δέκα (10) τουλάχιστον μελών της 

αποφασίζει τη διακοπή της και συνέχισή της την επόμενη μέρα. 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΡΘΡΟ 32 

Ο έλεγχος της Οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο, πριν από την 

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, με τη φροντίδα της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

{Εξ. Ε.). 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που μαζί με δύο 

(2) αναπληρωματικά εκλέγονται για τέσσερα (4) χρόνια από τη Γ.Σ. με μυστική 

ψηφοφορία, η εκλογή δε αυτής συμπίπτει με την εκλογή του Δ.Σ. 

Υποψήφιοι για την Εξ. Ε. μπορούν να είναι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις 

των υποψηφίων για το Δ.Σ. και δεν πρέπει να συγγενεύουν με τα μέλη του Δ.Σ. 

μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.  
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Πρόεδρος της Εξ. Ε. ορίζεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις 

περισσότερες ψήφους σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

Οι αποφάσεις της Εξ. Ε. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

της, σε περίπτωση δε που υπάρχει μειοψηφία από ένα μέλος μπορεί αυτή να 

διατυπωθεί· εγγράφως στην έκθεση που υποβάλλεται στη Γ.Σ. : 

Απαρτία της Εξ. Ε. υπάρχει με την παρουσία δύο (2) από τα τρία (3) μέλη 

της. 

ΑΡΘΡΟ 33 

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει το διοικητικό συμβούλιο 

ως προς την οικονομική διαχείριση της Ένωσης. Συντάσσει την έκθεση, ελέγχει 

με βάση. τον ισολογισμό και υπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία 

και υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Επίσης δικαιούται κάθε στιγμή 

να ελέγχει τα βιβλία της Ένωσης όπως επίσης μπορεί να προκαλέσει την 

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που διαπιστώσει 

διαχειριστικές ανωμαλίες. Για τούτο πρέπει να καταθέσει αίτηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο είναι υποχρεωμένο να καλέσει Γενική Συνέλευση των μελών 

της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 34  

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

της ελεγκτικής επιτροπής γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια και συγκεκριμένα το 

μήνα Ιανουάριο, με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

ΑΡΘΡΟ 35 



 

19 

1. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει διμελή 

εφορευτική επιτροπή της οποίας καθήκον είναι η διεξαγωγή των εκλογών 

σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Μέλη της εφορευτικής 

επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ,Σ. ή την ελεγκτική επιτροπή. 

2) Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για την εγκυρότητα των 

ψηφοδελτίων και τις ενστάσεις που μπορούν να υποβληθούν, διενεργεί την 

διαλογή και ανακηρύσσει αυτούς που εκλέχτηκαν ως μέλη του Δ.Σ. και της 

ελεγκτικής επιτροπής καθώς και τους αναπληρωματικούς αυτών, υπογράφει δε 

τα σχετικά πρακτικά εκλογής. 

3) Οι εκλογές διενεργούνται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής με την 

επίδειξη της ταυτότητας του εκπροσώπου ή άλλου δημοσίου εγγράφου. Οι εκτός 

έδρας εκπρόσωποι των Συλλόγων, μπορούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία, 

εφόσον γνωστοποιήσουν έγκαιρα .την απόφαση τους στο Δ.Σ. Στην περίπτωση 

αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αποστέλλει στον όμιλο έγκαιρα δύο ψηφοδέλτια με τα 

ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την ελεγκτική επιτροπή καθώς και δύο 

αντίστοιχους φακέλους. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ομίλου αποστέλλει τους 

δύο κλειστούς φακέλους με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια στον πρόεδρο του Δ.Σ. 

της ένωσης μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου και ομίλου ή του 

αναπληρωτή του ότι ψήφισε ο ορισθείς νόμιμος εκπρόσωπος. Ο φάκελος αυτός 

πρέπει οπωσδήποτε να φθάσει στα γραφεία της ένωσης το αργότερο πριν την 

ορισθείσα έναρξη της ψηφοφορίας. Οι δύο αυτοί φάκελοι, για το Δ.Σ, και την Ε.Ε. 

ρίχνονται στην αντίστοιχη κάλπη μαζί με τα άλλα. 
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ΑΡΘΡΟ 36 

Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά (7), πρώτοι σε σταυρούς 

προτίμησης στις εκλογές που γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, με μυστική 

ψηφοφορία και σε κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο οι εκλογείς μπορούν να βάζουν 

αριθμό σταυρών όσα και τα μέλη του Δ.Σ. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία εκλογική θέση γίνεται κλήρωση 

μεταξύ τους και ο κληρωθείς καταλαμβάνει την 7η θέση στο Δ.Σ., ενώ οι 

επόμενοι είναι πρώτοι στον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. ο 

οποίος συμπληρώνεται με τους υποψήφιους της πρώτης ψηφοφορίας που 

ακολουθούσαν τους ισοψηφήσαντες. 

Οι τρεις πρώτοι από τον κατάλογο των αναπληρωματικών αποτελούν τα 

αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την 

Εφορευτική Επιτροπή μεταξύ των ισοψηφησάντων. Οι κληρωθέντες 

καταλαμβάνουν την θέση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. κατά τη σειρά της 

κλήρωσης. 

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. προτείνονται έγγραφα μέχρι δέκα (10) 

ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία της Γ.Σ. από τους έχοντες ψήφο 

συλλόγους με απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του Ομίλου που προτείνει ένα 

μόνο τακτικό μέλος ως υποψήφιο για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή. 

Την παραμονή της Γ.Σ. τοιχοκολλείται στα Γραφεία της Ένωσης, ο 

πίνακας των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και Ε.Ε, 

Αντίγραφο του καταλόγου αυτού, μαζί με τα ψηφοδέλτια που 

περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά, 

παραδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. στην Εφορευτική 

Επιτροπή η οποία και διενεργεί την εκλογή και τη διαλογή 
 
  Μέσα σε δέκα (10)   ημέρες από  την  εκλογή του, τα μέλη  του   Δ.Σ. 
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υποχρεούνται να συνέλθουν σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να 

συγκροτηθεί σε σώμα. Για κάθε μία ιδιότητα διενεργείται μυστική ψηφοφορία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37 

1. Μέσο. σε τρεις (3) μήνες από πι νόμιμη σύσταση της ένωσης, η 

προσωρινή διοίκηση υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση των 

συλλόγων - Μελών για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς εκλογή των οργάνων της 

διοικήσεως (διοικητικό συμβούλιο - ελεγκτική επιτροπή). 

2. Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Ελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών, 

εφόσον από της εκλογής των μέχρι την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξή 

τους, ως άνω (άρθρο 15 και 27), δεν μεσολαβεί διάστημα τεσσάρων ετών.

 

ΑΡΘΡΟ 38 

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλική και αναγράφει στο εξωτερική 

περιφέρεια του κύκλου της τον τίτλο «Α΄ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ» και  εσωτερικά το κεφαλαίο Α και  μπαίνει σε κάθε έγγραφο της 

Ένωσης, αποτελεί δε απόδειξη της γνησιότητάς του. 

ΑΡΘΡΟ 39 

Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος θεωρείται το Καταστατικό της ΕΦΟΑ 

και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Φ.Ο.Α. 
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Αποκλείεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για επίλυση αθλητικής 

διαφοράς που προέκυψε από την αθλητική δραστηριότητα των Σωματείων και 

της Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 40 

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία 

της περιέρχεται στην Ε.Φ.Ο.Α. 

ΑΡΘΡΟ 41 

Για κάθε περίπτωση ασάφειας του παρόντος Καταστατικού καθώς και για 

κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, αποφασίζει το Δ.Σ. 

της Ε.Φ.Ο.Α., μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά Αθλητικής Νομοθεσίας 

και Α.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 42 

Το παρόν καταστατικό που περιέχει σαράντα δύο (42) άρθρα, 

συνομολογήθηκε και  εγκρίθηκε σήμερα με απόφαση Συστατικής Συνελεύσεως 

των ενδιαφερομένων σωματείων – ιδρυτικών μελών της ένωσης που συγκλήθηκε 

για το σκοπό αυτό και υπογράφεται από έκαστο αυτών δια του αντιπροσώπου 

του 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ 7-12-2014 

 


