ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣ ΦΑΙΡΙΣΗΣ

Κ Α Τ ΑΣΤΑ ΤΙ Κ Ο

Σύσταση - Επωνυμια' - Εδρα
Αρθρο 1 0
Ιδρύεται Ενωση απέ τα Σωματεία Δυτικής Αττικής, με την επωνυμία «Ενωση
Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) με έδρα την πόλη του Πειραιά,
που διέπεται απέ το παρόν Κατα0τατικό και τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και
των Νόμ=ι ν, περιλαμβάνουσα τα Σωματεία που έχουν την έδρα τους στους εξής Δήμους
και Κοινότητες:
1) Αγ.Βαρβάρα, 2) Αγ Ανάργυροι, 3) Αιγάλεω, 4) Αλ -ι ος, 5) Αργυρούπολη, 6) Βούλα,
7) Γλυφάδα, θ) Ελληνικό, S Καλλιθέα, 10) Καματεεό, 11) Μοσχάτο, 12) Ν. Σμύρνη, 13)
Ν. Λιόσια - Ιλιον 14) Παλ.Φάληρο, 15) Περιστέ21, 16) Πετρούπολη, 17) Ταύρος, Ιθ)
Χαϊδάρι, 19) Ηλιού—ολη: 20) Βουλιαγμένη, 21) Επαρ.Μεγαρίδος, 22)
Ασπρόπυργος 23) Βίλια, Ελευσίνα, 25) Ερυθραί, 26) Μάνδρα, 27) Μέγαρα, 28) Μαγούλα,
29) Ν.Πέραμος, 20) Λαυρεωτική, 31) Ανάβυσσος 32) Βάρη, 33) Φωκαία, 34) Σαρωνίδα
35) Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 36) Δραπετσώνα, 37) Κερατσίνι, 38) Κορυδαλλός, 39) Νίκαια,
4C Πε:Ραιάς, 41) Πέραμα 42) Σαλαμίνα, 43) Σπέτσες, 44)
Επαρ Τροιζηνίας, 45) Επαρ Υδρας, 46) Επαρ Κυθήρων
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ΣΚΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αρθρο 20
Σκοπός της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. είναι η οργάνωση, διάδοση και εξύψωση τρυ αθλήματος
της Πετοσφαίρισης, σε όλο το νομό Αττικής. Η επίτευξη του ως άνω σκοπού επιδιώκεται:
α) Με την οργάνωση και τέλεση αγώνων πρωταθλήματος όλων των κατηγοριών
κάθε χρόνο μεταξύ τους στη δύναμή της περιλαμβανομένων σωματείων, σύμφωνα με τις
σχετικές προκηρύξεις της,

β) Με την ηθική και υλική ενίσχυση των σωματείων - μελών της για την
προαγωγή του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή την καλλιέργεια του αθλήματος.
y) Με εισηγήσεις στις εποπτεύ01)σες αρχές για την ανάγκη ουσιώδους βελτίωσης
των υφισταμένων αγωνιστικών χώρων όσο και για την ανάγκη δημιουργίας νέων
εκσυγχρονισμένων,
δ) Με την ίδρυση γραφείων και λέσχης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
λειτουργίας της.

Αρθρο 30
Η Ενωση έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια.
Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατιωύ και της
κειμένης νομοθεσίας.
Αμεση προϊσταμένη αθλητική αρχή είναι η Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
(Ε.Ο.ΠΕ.), της οποίας η Ενωση αποτελεί τακτικό μέλος, αποδεχομένη το Καταστατικό
της.
Ειδικότερα η Ενωση έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής όλων των
πρωταθλημάτων στο γεωγραφικό της χώρο πλην των Εθνικών Πρωταθλημάτων που
διεξάγονται αττό την Ε.Ο.ΠΕ. Το Δ. Σ. της Ενωσης δύναται με απόφασή του να καθσρίζει
τον αριθμόν των κατηγοριών στις οττοίες θα ενταχθούν τα σωματεία, που υπάγονται σ'
αυτήν.
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αρθρο 40
Η Ενωση υφίσταται εφόσον τα Μέλη Σωματεία αυτής δε μειωθούν σε λιγότερα
των δέκα (10)
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Αρθρο 50
Μέλη της Ενωσης μπορούν να καταστούν όλα τα Σωματεία που έχουν την
έδρα τους στους Δήμους και τις Κοινότητες οποιασδήποτε Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης της Αττικής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, που
καλλιεργούν το άθλημα της Πετόσφαιρας και είναι δικαστικά και διοικητικά
αναγνωρισμένα, έχουν δε γίνει αποδεκτά αττό την Ε.Ο.ΠΕ

Αρθρο 60
1 )Τα πρωτοεγγραφόμενα αθλητικά σωματεία και για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους από την εγγραφή τους, μετέχουν στις δραστηριότητες της Ε.Σ.ΠΕ.Δ Α. όμως δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της.
2) Απαραίτητη προυπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και εκλέγειν
— εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις, αποτελεί η κατά το προηγούμενο ημερολογιακό
έτος επίδειξη αθλητικής δραστηριότητας, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με τρι
συμμετοχή στα διοργανούμενα από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ή την Ε.Ο.ΠΕ. πρωταθλήματα, με
δύο (2) τουλάχιστον ομάδες και είκοσι (20) τουλάχιστον αθλούμενους των οποίων η
συμμετοχή να προκύπτει από επίσημα φύλλα αγώνων.

Αρθρο 70
Τα συγκροτούντα την Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α. σωματεία χάνουν την ιδιότητα του μέλους λόγω•

α) Αποχώρησής τους σύμφωνα με το άρθρο 87 του Α.Κ.
β) Διάλυσής τους στις περιπτώσεις που καθορίζονται από το Νόμο
γ) Μη συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του
εσωτερικού κανονισμού της Ενωσης ή του Καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού
της Ε.Ο.ΠΕ.
Στην περίπτωση αυτή μετά από εισήγηση του Δ. Σ. της Ενωσης κατόπιν κλήσεως
σ' έγγραφο απολογία του ενδιαφερομένου σωματείου — μέλους αποφαίνεται η Γενική
Συνέλευση της Ενωσης με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Το υπό κρίση μέλος δε
δικαιούται ψήφου.
δ) Αδράνειας και αγωνιστικής απραξίας για δύο (2) συνεχή έτη.
ΠΟΡΟΙ

Αρθρο 80
Πόροι της Ε.Σ ΠΕ Δ Α. είναι οι

1) Το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής μέλους καθοριζόμενο σε χίλιες (1
ΟΟΟ) δρχ
2) οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων μελών καθορίζονται ως ακ
ούθως:
α) Για τα σωματεία της Α' Εθνικής κατηγορίας
δρχ. 2.000

β)

1.500 0

1.000

-4δ)

Δ' κατηγορίας και λοιπών κατωτέρων κατηγορίων δρχ.

500.
Το Δ. Σ. μπορεί να αυξομειώνει το ποσό για την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή
των μελών.
3)
Οι κάθε φύσεως εισπράξεις της από τα διοργανούμενα από αυτήν

πρωταθλήματα.
4)
οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και
επιχορηγήσεις από το κράτος και την Ε.Ο.ΠΕ. 5) Τα έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή
διαφήμισης που συνάπτει η Ενωση.

Αρθρο 90
Ποσό εως 100.000 δρχ κατατίθεται στο ταμείο της Ενωσης. Ποσά άνω των
100.000 δρχ κατατίθενται σε μία των αναγνωρισμένων Τραπεζών. Η ανάληψη χρηματικών
ποσών για την κάλυψη των αναγκών της διενεργείται με εκδόσεις επιταγών
υπογεγραμμένων αττό τον Πρόεδροι τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αρθρο 100
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. αντιπροσωπεύεται στις σχέσεις της με τις δικαστικές, κρατικές ή
δημοτικές αρχές καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα.
Με αττόφαση του Δ. Σ. δύνανται να καθορίζονται κάθε φορά στον Πρόεδρο ή τον
Γεν. Γραμματέα η ακολουθητέα μέθοδος, οι χειρισμοί και εν γένει ο τρόπος προάσπισης
των δικαιωμάτων της Ενωσης κατά την αντιπροσώπευσή της.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρθρο 11 0
1)
Η Διοίκηση της Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α. ασκείται από ενδεκαμελές (1 1 ) συμβούλιο
που εκλέγεται κάθε τετραετία από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία του
ημίσεως πλέον ενός των εγκύρων ψήφων.
2)
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ. Σ. διενεργούνται κατά τη Γενική
Συνέλευση των μελών κατά μήνα Νοέμβριο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών
Αγώνων.
3)
οι υποψηφιότητες για θέση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Δ. Σ.
και της Ε.Ε προτείνονται εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης, από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου σωματεία — μέλη.
Κάθε μέλος δικαιούται να προτείνει την υποψηφιότητα ενός τακτικού (1) και ενός
(1) αναπληρωματικού για το Δ. Σ. και την Ε.Ε. οι προτεινόμενοι υποψήφιοι πρέπει να
είναι τακτικά μέλη του σωματείου ένα (1) τουλάχιστον έτος.
Πέντε (5) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες αναρτάται σε περίοπτη θέση στα
4)

γραφεία της Ενωσης o κατάλογος των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών
μελών του Δ. Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5)
Αντίγραφο του καταλόγου μαζί με τα ψηφοδέλτια παραδίδεται στην
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί την εκλογή και τη διαλογή.
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6)
Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους,
ουδέποτε όμως λιγότερες του ημίσεως πλέον ενός των εγκύρων ψήφων.
Σε ισοψηφία ο επιτυχών αναδεικνύεται με κλήρωση.
7)
Ο υπολογισμός του αριθμού της πλειοψηφίας γίνεται βάσει των εγκύρων
ψηφοδελτίων και όχι του αριθμού των ψηφισάντων. Λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια δεν
συναριθμούνται για την ανεύρεση της πλειοψηφίας.
8)Τα αποτελέσματα της εκλογής και το σχετικό Πρωτόκολλο της διαλογής,
παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
9)
Μέλη του Δ. Σ. εκλιπόντα ή παραιτηθέντα ή εκπέσαντα αντικαθίστανται από
τα κατά τη Γ. Σ. εκλεγέντα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ. Σ. με τη σειρά εκλογής
τους.
10) Μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις ή έξι (6) μέσα σε ένα εξάμηνο, εκπίπτει με απόφαση του Δ. Σ. από τη θέση
του. Σε κάθε περίπτωση εφόσον απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. πέρα του
διμήνου, εκπίπτει από τη θέση του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.
1 1) Εάν ο αριθμός των μελών του Δ. Σ. λόγω θανάτου, τταραίτησης ή έκπτωσης
μειωθεί και δεν υφίστανται νόμιμα αναπληρωματικά μέλη, η συμπλήρωση του αριθμού
των υπολοίπων τακτικών μελών και των αναπληρωματικών μελών γίνεται με αρχαιρεσίες
στην πρώτη τακτική Γ. Σ.
12) Σε κάθε περίπτωση και εφόσον τα υπάρχοντα μέλη του Δ. Σ. παραμένουν

εως και έξι, το Δ. Σ. νόμιμα συνεδριάζει και εκπροσωπεί την Ε.Σ,ΠΕ Δ Α
13) Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μελών του Δ Σ. πριν τη λήξη της
θητείας τους, ούτως ώστε να μην υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία ( έξι μέλη),'
προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες. Η ητεια του νεου κα υπτει σε κάθε περίπτωση μόνο το
υπόλοιπο της θητείας του απελθόντος Δ Σ

ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο 12 0
Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Δ. Σ. ή να εκπροσωπούν την Ε.Σ.ΠΕ Δ Α.
οπουδήποτε, πρόσωπα που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Νόμου.
Ειδικότερα:
1 .α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του,
β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα
βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια
χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη,
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση
του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με
αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος,
y) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,

-6δ) όποιος έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση της Φίλαθλης Ιδιότητας και για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2.
οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές πετοσφαίρισης, μέλη των οικείων
συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι παρατηρητές, καθώς και
όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο.
3.
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ. Σ το προσωπικό της Ενωσης, για όσο
χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1 ) χρόνο από
τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με την Ενωση για παροχή
υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε
ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο
χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1)
χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου,
αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και
μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους
εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή
την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού
συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής της Ενωσης ούτε να είναι αντιπρόσωποί της.

4. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω
λύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της
έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική ττράξη εκδίδεται
από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Αρθρο 13 0
1) Οι υπηρεσίες των μελών του Δ. Σ. είναι πάντοτε άμισθες. Μέλη της
Διοίκησης της Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α. δεν δύνανται να παρέχουν επ' αμοιβή εξηρτημένη
εργασία ή να συνάπτουν με αυτήν συμβάσεις αναλήψεως έργου, προμήθειας ή
οποιασδήποτε άλλης που συνεπάγεται αντιπαροχή.
2) Επιφυλασσομένων των περί εντολής διατάξεων του Αστικού Κώδικα, ως προς
τις δαπάνες τα μέλη της διοίκησης, ουδεμία αποζημίωση λόγω της απασχόλησής τους στις
υποθέσεις της Ενωσης δικαιούνται, εκτός από τα έξοδα κίνησης και διαμονής για
μετακινήσεις κατ' εντολή του Δ. Σ. στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για διεκπεραίωση
υποθέσεων της Ενωσης.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αρθρο 140
Μέσα σε δέκα ημέρες (10) από την εκλογή του το Δ. Σ. συνέρχεται σε Σώμα, υπό
την Προεδρεία του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου και αναδεικνύει από τα μέλη τουα) τον Πρόεδρο,
β) τον Α' Αντιπρόεδρο,
γ) το Β' Αντιπρόεδροι
δ) το Γεν. Γραμματέα,
ε) τον Ειδικό Γραμματέα,
στ) τον Ταμία,
ζ) τον αναπληρωτή Ταμία,

η) τον υπεύθυνο στατιστικής και γηπέδων,
θ) τους Προέδρους των Επιτροπών που λειτουργούν στην Ενωση
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρθρο 15 0
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1) Επιμελείται και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς και την
εν γένει δραστηριότητα της Ε.Σ.ΠΕ.Δ Α. με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποφασίζει
η Γενική Συνέλευση.

2) Συνεδριάζει τακτικά ανά δεκαπενθήμερο, έκτακτα δε όποτε κρίνει τούτο
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του
3) Ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) μέλη, οι
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και εγγράφονται στα πρακτικά. Σε ισοψηφία
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση και δεύτερης ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε ονομαστική εκτός εάν αφορά εκλογή
των μελών του ή προσωπικό ζήτημα οπότε είναι μυστική.

Αρθρο 16 0
Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπούν την Ενωση δικαστικά και
εξώδικα σε κάθε κρατική, δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή και σε κάθε τρίτο σε όλες
τις σχέσεις τις δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις αυτής.
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά, τα
έγγραφα, προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και επιμελείται γενικά
της εφαρμογής του Καταστατικού και της νομοθεσίας, λαμβάνοντας κάθε μέτρο
εξασφαλιστικό των συμφερόντων της Ενωσης, ακόμη και χωρίς απόφασης του Δ. Σ. ,
εφόσον από την αναβολή διακινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα της Ενωσης. Επιπλέον
έχει το δικαίωμα ελέγχου ολόκληρου του προσωπικού της Ενωσης.

Αρθρο 170
Οι Αντιπρόεδροι κατά σειρά αναπληρώνουν τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε
όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.
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Αρθρο 18 0
Ο Γεν. Γραμματέας με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί την Ενωση. Είναι ο
εισηγητής και ο εκτελεστής των αποφάσεων του Δ. Σ. , καταρτίζει την ημερησία διάταξη
των συνεδριάσεων αυτού, συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά του Δ. Σ. και κάθε άλλο
έγγραφο.
Επιμελείται της διεξαγωγής της αλληλογραφίας, τηρεί τα μητρώα των μελών,
αθλητών, προπονητών, υπαλλήλων και φυλάσσει την σφραγίδα της Ενωσης.
Ο Γεν. Γραμματέας προϊσταται διοικητικά του προσωπικού της Ενωσης.
Το Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Ειδ. Γραμματέας.

Αρθρο 190
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
και το Γεν. Γραμματέα τα αξιόγραφα και καταθέτει επ 'ονόματι της Ενωσης τα χρήματα
στην Τράπεζα με εξαίρεση του ποσού, μέχρι 100.000 δρχ. που φυλάσσεται στο ταμείο της
Ενωσης για την αντιμετώπιση τρεχουσών ή επειγουσών υποχρεώσεων.
Είναι υπεύθυνος για τη θεώρηση, τήρηση και χρησιμοποίηση κάθε προβλεπόμενου
λογιστικού βιβλίου, για την οικονομική διαχείριση της Ενωσης. Συντάσσει αναλυτικές
καταστάσεις εσόδων και εξόδων για την ενημέρωση του Δ. Σ. Επίσης συντάσσει το σχέδιο
προυπολογισμού, τον απολογισμό και διενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της.
Εποπτεύει της διαθέσεως των εισιτηρίων των αγώνων και διορίζει την υπηρεσία αυτών
και εν γένει προϊσταται των οικονομικών υπηρεσιών της Ενώσεως.

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταμίας
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρο 20 0
1)
Ο έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης διεξάγεται κάθε έτος από την
Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή από τρία τακτικά μέλη και δύο
αναπληρωματικά μέλη εκλέγεται με τετραετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση,
ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ. Σ.
2)
Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι μέλη του Δ.
Σ. ή να συγγενεύουν προς αυτά μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.
3)
Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται αυτός που έλαβε
τους περισσότερους ψήφους Η Ε Ε. προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και
υπογράφει έκθεση για την Οικονομική Διαχείριση και εισηγείται ανάλογα στη
Γενική Συνέλευση.

-ιο4) Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, μέλος που διαφωνεί

δύναται να διατυπώσει εγγράφως την διαφωνία του.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον
δύο μέλη της.
5) Η ύπαρξη και η δράση της Ε.Ε. δεν αποκλείει την διενέργεια ελέγχου της
διαχείρισης της Ενωσης από άλλα όργανα.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρο 21 0
_ Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ
των τακτικών μελών της Ενωσης τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία έχει ως καθήκον
τη νομότυπη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρθρο 220
Το Δ. Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ενωσης
συγκροτεί, Επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη αυτής προσδιορίζοντας επακριβώς τις
δραστηριότητες και του τομείς της δράσεώς τους. Η θητεία τους καθορίζεται αττό το Δ.
Σ.

ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 230
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.) αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ενωσης και
αποφασίζει ως κυρίαρχο Σώμα για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου.

-ι ι 2. Η Γ. Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το έτος το πρώτο δεκαήμερο του
εβρουαρίου και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εγ
ρίνεται ο ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και —
απαλλαγή του Δ. Σ. των ευθυνών, κατά το μήνα δε Οκτώβριο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός
του επόμενου έτους.
3. Κάθε τέσσερα έτη και δη το Νοέμβριο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών
Αγώνων, συνέρχεται η Γ. Σ. με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Δ. Σ. και
4. Εκτακτες Γ. Σ. διενεργούνται όττοτε κρίνει τούτο απαραίτητο το Δ. Σ. της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. και όσες φορές ζητηθεί από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη
αίτηση στην οποία απαραίτητα αναφέρονται αναλυτικά τα προς συζήτηση θέματα. Μέσα
σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το Δ. Σ. υποχρεούται στη
σύγκληση Γ. Σ.
5. Δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ. Σ. έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ενωσης.
6. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των αναπληρωματικών των σωματείων
— μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. στη Γ.Σ., γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου νόμιμα
καταχωρημένης στα πρακτικά. Με την υποβολή και προσκόμιση αντιγράφου της ως άνω
απόφασης γίνεται η νομιμοποίηση του αντιπροσώπου. Ανάκληση της ανωτέρω
αντιπροσώπευσης είναι δυνατή με την αττοστολή νέας απόφασης του Δ.Σ. του σωματείου
μόνο εντός της επιτρεπόμενης προθεσμίας.
7. Μετά τη λήξη της προθεσμίας διορισμού αντιπροσώπων είναι δυνατή η

ανάκληση αντιπροσώπου, μόνο με νεώτερη απόφαση του Δ. Σ. και εφόσον
διορίζεται ως αντιπρόσωπος του σωματείου — μέλους o Πρόεδρος ή ο Γεν.
Γραμματέας
8. Ο έλεγχος και νομιμοποίηση της πληρεξιουσιότητας των αντιπροσώπων και
του δικαιώματος ψήφου, διενεργείται αποκλειστικά από το Δ. Σ. της Ενωσης, η δε σχετική
απόφαση αυτού αναρτάται σε περίοπτη θέση των γραφείων με πίνακα των δικαιουμένων
ψήφου αντιπροσώπων και των αναπληρωματικών τους πέντε (5) ημέρες το βραδύτερο
πριν τη συνεδρίαση της Γ. Σ.
Ο ως άνω πίνακας με τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή.

Αρθρο 240
1. Η σύγκληση Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα
μέλη μέσω του τύπου με σχετική πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο ημερησίες
εφημερίδες δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκληση της ή και με έγγραφη
πρόσκληση στα σωματεία.
2. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Γενικής
Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εττίσης ο τόπος, η
ημερομηνία και ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής Γ. Σ σε περίπτωση μη επίτευξης
απαρτίας.

3. Απόφαση επί θέματος μη αναγραφομένου στη σχετική πρόσκληση είναι
άκυρη.

44. Απαρτία υφίσταται εφόσον παρίστανται το % πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει
τακτικών μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα
σε οκτώ (8) ημέρες χωρίς νεώτερη πρόσκληση, οπότε λογίζεται σε απαρτία, ανεξάρτητα
από τα παριστάμενα μέλη

Αρθρο 250
1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει Πρόεδρος που εκλέγεται από αυτή. Τα
πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται αττό το Γεν. Γραμματέα και τον πρακτικογράφο
οι οποίοι εκλέγονται επίσης από τη Γενική Συνέλευση.
2. οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.
Προς λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης της Ενωσης
απαιτείται σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με παρουσία του ημίσεως τουλάχιστο
των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
3. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με ανάταση της
χειρός, μυστική δε και με ψηφοδέλτια μόνο κατά την εκλογή του Δ. Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής ή για λήψη απόφασης που αφορούν προσωπικά ζητήματα ή
διαγραφές σωματείων-μελών.
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Αρθρο 260
Στην Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α. λειτουργούν τα παρακάτω όργανα διατησίας:

α) Επιτροπή Διαιτησίας της Ενωσης,
β) Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών,
y) Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας.
1.α) Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ενωσης (Ε.Δ.Ε ) είναι πενταμελής και
συγκροτείται με απόφαση του Δ. Σ. της Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α., που ορίζει τρία μέλη της Επιτροπής
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.
Τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ. Σ. του συνδέσμου
Διαιτητών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από πην εκλογή του Δ Σ. της Ενωσης.

β) Σε περίπτωση ττου παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το Δ. Σ. της
Ε.Σ ΠΕ Δ Α ορίζει ελεύθερα τα μέλη της Ε.Δ E

2. Η Επιτροπή Ορισμού Διαιτησίας (Ε.Ο.Δ.) είναι τριμελής και συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α επιλέγει υποχρεωτικά τα μέλη της
Ε.Ο.Δ. από πίνακα που εισηγείται η Ε.Δ.Ε. στον οποίο περιλαμβάνεται αριθμός
τουλάχιστον διπλάσιος από τον απαιτούμενο.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Δ. πρέπει να είναι μέλος της Ε.Δ.Ε.
Έργο της Ε.Ο.Δ. είναι o ορισμός των διαιτητών των αγώνων πρωταθλημάτων της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
3. Η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας (Π.Ε.Δ.) είναι τριμελής και συγκροτείται με
απόφαση του Δ. Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της
προηγούμενης παραγράφου περί Ε.Ο.Δ.
Η Π.Ε.Δ. είναι αρμόδια για την επιβολή στους διαιτητές των αγώνων των
πρωταθλημάτων των πειθαρχικών ποινών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και για την εκδίκαση ενστάσεων κακής διαιτησίας που προβλέπονται από τους
Κανονισμούς.

Αρθρο 270
Η σφραγίδα της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. είναι κυκλική, φέρει εσωτερικά τον τίτλο ΕΝΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Κέντρο αυτής το
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, φιλέ και πετόσφαιρα πάνω από αυτό.
Τίθεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από την Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α. και αποτελεί τη
μοναδική απόδειξη της γνησιότητάς του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρθρο 28 0
Με πρόταση του Δ. Σ. ψηφίζεται από τη ΓενικήΟ Συνέλευση Εσωτερικός
Κανονισμός που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού, καθορίζει επακριβώς τα πλαίσια της δραστηριότητας και λειτουργίας
των συγκροτουμένων με απόφαση του Δ. Σ. Επιτροπών
Αποκλείεται απόλυτα προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση
αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ανάπτυξης δραστηριοτήτων από
την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α
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Αρθρο 29 0
Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α. για οποιονδήποτε λόγο η περιουσία της
περιέρχεται στην Ε.Ο ΠΕ

Αρθρο 30 0
Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος Καταστατικού όπως και σε κάθε
περίπτωση μη προβλεπομένη, αποφασίζει το Δ. Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. μέσα στα
πλαίσια της Νομοθεσίας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 310
Η θητεία του επόμενου Δ. Σ. της Ε.Σ.ΠΕ Δ.Α. που θα προέλθει από αρχαιρεσίες,
θα λήξει σε κάθε περίπτωση στο τέλος Νοεμβρίου του έτους 2004 για να καταστεί δυνατή
η εκλογή Δ. Σ. με τετραετή θητεία με έναρξη — λήξη αντίστοιχη της ολυμπιακής περιόδου.

