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ΕΓΚΤΚΛΙΟ
Προς: Σα ωματεία-Μέλη
της Ε..ΠΕ.Δ.Α.
Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ προςκλιςεωσ ςε Γενικι υνζλευςθ τθσ Ζνωςθσ, ςασ
κοινοποιοφμε τθν Εγκφκλιο αυτι και ςασ παρακαλοφμε για τθν ορκι και πιςτι εφαρμογι των
διατάξεων του καταςτατικοφ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ απόλυτθ νομιμότθτα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
1)φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6, παρ.2 του καταςτατικοφ, παρίςτανται
ςτθ Γενικι υνζλευςθ και ζχουν δικαίωμα ψιφου, τα Μζλθ-ωματεία τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α, που ζχουν
επιδείξει δραςτθριότθτα ςτο άκλθμα, θ οποία πρζπει να αποδεικνφεται με τθ ςυμμετοχι ςτα
διοργανοφμενα από τθν Ε..ΠΕ.Δ.Α. ι τθν Ε.Ο.ΠΕ. Πρωτακλιματα, με δφο (2) τουλάχιςτον ομάδεσ
και είκοςι (20) τουλάχιςτον ακλοφμενουσ των οποίων θ ςυμμετοχι να προκφπτει από επίςθμα
φφλλα αγϊνων, κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ 2015.
2)Σο Δ.. τθσ Ζνωςθσ, ςε ζκτακτθ για τον ςκοπό αυτό ςυνεδρίαςθ, κα καταρτίςει τον
πίνακα των μελϊν τθσ Ζνωςθσ που ζχουν δικαίωμα ψιφου για τθν Γενικι υνζλευςθ και τον
κατάλογο των νομίμων αντιπροςϊπων ενόσ (1) τακτικοφ και ενόσ (1) αναπλθρωματικοφ, εκ των
τακτικϊν μελϊν των ςωματείων .
Ο πίνακασ αυτόσ κα αναρτθκεί ςε περίοπτο κζςθ ςτα γραφεία τθσ Ζνωςθσ, πζντε (5)
θμζρεσ προ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ το αργότερο (άρκρο 23,παρ.8).
3)Κάκε μζλοσ-ςωματείο, εκπροςωπείται ςτθ υνζλευςθ μόνο με ζναν (1)
αντιπρόςωπο, μζλουσ του ςωματείου τοφτου, που ορίηεται με απόφαςθ του Δ.. καταχωροφμενθ
ςτα πρακτικά ςυνεδριάςεων αυτϊν και διακζτει μία μόνο ψιφο.
Με τθν ίδια απόφαςθ ,ορίηεται και ο αναπλθρωματικόσ αντιπρόςωποσ.
Αποκλείεται ο ίδιοσ τακτικόσ ι αναπλθρωματικόσ αντιπρόςωποσ ςωματείου-μζλουσ
να εκπροςωπιςει περιςςότερα από ζνα ςωματεία ι να κάνει χριςθ περιςςοτζρων από μίασ
ψιφων.
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Οι αποφάςεισ των Δ.. για τον διοριςμό του αντιπροςϊπου (τακτικοφ ι
αναπλθρωματικοφ) πρζπει να κατατεκοφν ςτα γραφεία τθσ Ζνωςθσ, το αργότερο μζχρι τθν Σρίτθ
15/11/2016.
4)Ο διοριςμόσ των αντιπροςϊπων και των αναπλθρωματικϊν των ςωματείων-μελϊν
τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ςτθ Γ.., γίνεται με απόφαςθ του Δ.. του ςωματείου νόμιμα καταχωρθμζνθσ ςτα
πρακτικά. Με τθν υποβολι και προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ ωσ άνω απόφαςθσ γίνεται θ
νομιμοποίθςθ του αντιπροςϊπου.
5)Οι υποψθφιότθτεσ για κζςθ τακτικοφ ι αναπλθρωματικοφ μζλουσ του Δ.. και τθσ
Ε.Ε., προτείνονται εγγράφωσ δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ
υνζλευςθσ, από τα ζχοντα δικαίωμα ψιφου ςωματεία-μζλθ.
Κάκε μζλοσ δικαιοφται να προτείνει τθν υποψθφιότθτα ενόσ τακτικοφ (1) και ενόσ
(1) αναπλθρωματικοφ για το Δ.. και τθν Ε.Ε. Οι προτεινόμενοι υποψιφιοι πρζπει να είναι μζλθ του
ςωματείου ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ.
Πζντε (5) θμζρεσ πριν τισ αρχαιρεςίεσ αναρτάται ςε περίοπτθ κζςθ ςτα γραφεία τθσ
Ζνωςθσ ο κατάλογοσ των υποψθφίων τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν του Δ.. και τθσ
Εξελεγκτικισ Επιτροπισ.
Αντίγραφο του καταλόγου μαηί με τα ψθφοδζλτια παραδίδεται ςτθν Εφορευτικι
Επιτροπι, θ οποία διενεργεί τθν εκλογι και τθ διαλογι.
Επιτυχόντεσ κεωροφνται οι λαβόντεσ κατά ςειρά τισ περιςςότερεσ ψιφουσ,
ουδζποτε όμωσ λιγότερεσ του θμίςεωσ πλζον ενόσ των εγκφρων ψιφων.
ε ιςοψθφία ο επιτυχϊν αναδεικνφεται με κλιρωςθ.
6)φμφωνα με το άρκρο 11 παρ.1 του Καταςτατικοφ τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α., θ διοίκθςθ τθσ
Ζνωςθσ αςκείται από ενδεκαμελζσ (11) ςυμβοφλιο που εκλζγεται κάκε τετραετία από τα μζλθ τθσ
με μυςτικι ψθφοφορία και πλειοψθφία του θμίςεωσ πλζον ενόσ των εγκφρων ψιφων.
7)φμφωνα με το άρκρο 12 του καταςτατικοφ τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α., δεν δφναται να
εκλεγοφν μζλθ του Δ.. ι να εκπροςωποφν τθν Ε..ΠΕ.Δ.Α. οπουδιποτε, πρόςωπα που εμπίπτουν
ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ του Νόμου 2725/99 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα.
Με τισ παραπάνω επεξθγθματικζσ οδθγίεσ, τα ςωματεία-μζλθ και οι κ.κ.
αντιπρόςωποι πιςτεφουμε ότι διευκολφνονται ςτο ζργο τουσ κατά τρόπο που διαςφαλίηει από τϊρα
τθν ομαλότθτα και τθν νομιμότθτα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 27θσ Νοεμβρίου 2016.
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Επίςθσ, υπενκυμίηουμε τθν υποχρζωςθ των ςωματείων-μελϊν, δια τθν πλθρωμι
τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ τουσ, που αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν νομιμότθτα τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ςτθν υνζλευςθ, τθσ εκπροςωπιςεϊσ τουσ ςε αυτι και του δικαιϊματοσ ψιφου.
φμφωνα με το άρκρο 8 του Καταςτατικοφ, θ ετιςια ςυνδρομι των ςωματείωνμελϊν, κακορίηεται ωσ εξισ:
1.Για τα ςωματεία Αϋ Εκνικισ Κατθγορίασ 6 ευρϊ
2.Για τα ςωματεία Βϋ
«»
5 ευρϊ
3.Για τα ςωματεία Γϋ
«»
3 ευρϊ
4.Για τα ςωματεία Αϋ κατθγορίασ και λοιπϊν κατθγοριϊν 2 ευρϊ
Οι αντιπρόςωποι των ςωματείων, μποροφν να καταβάλλουν τθν ςυνδρομι τουσ,
πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ςτο χϊρο που κα πραγματοποιθκεί αυτι.
Με τιμι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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