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             Mαρούςι, 1.3.2019 
           Aριθ. Πρωτ: 665/Ν.. 

 

      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
Προσ τα 
ωματεύα – Μϋλη 
Σησ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ 
 
Με την κοινοπούηςη των υπ’ αριθ. Πρωτ. 666 από 01.03.2019 Προςκλόςεωσ ςτη Γενικό υνϋλευςη 
τησ Ομοςπονδύασ μασ, ςασ κοινοποιούμε την Εγκύκλιο αυτό και ςασ παρακαλούμε για την ορθό και 
πιςτό εφαρμογό των διατϊξεων του Καταςτατικού, ώςτε να εξαςφαλιςθεύ η απόλυτη νομιμότητα 
τησ Γενικόσ υνελεύςεωσ. 
 
1- ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του Καταςτατικού τησ Ε.Ο.ΠΕ., παρύςτανται ςτη 
 Γενικό υνϋλευςη και ϋχουν δικαύωμα ψόφου, εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι: 
 Όλα τα ωματεύα- Μϋλη τησ Ε.Ο.ΠΕ, που ϋχουν εγγραφεύ ςτη δύναμό τησ προ ενόσ (1) 

ημερολογιακού ϋτουσ τουλϊχιςτον και ϋχουν επιδεύξει την προβλεπόμενη ςτο ϊρθρο 14 
παρ. 3 του ν. 2725/1999  και του ϊρθρου 6 του Καταςτατικού δραςτηριότητα ςτο ϊθλημα 
κατϊ το προ τησ υνελεύςεωσ ημερολογιακό ϋτοσ.  

 Απαραύτητα η αθλητικό δραςτηριότητα πρϋπει να αποδεικνύεται με τη ςυμμετοχό ςτα 
Πρωταθλόματα που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ. (ό Σοπικϋσ Ενώςεισ ό Σοπικϋσ 
Επιτροπϋσ) με μύα (1) τουλϊχιςτον ομϊδα και εύκοςι (20) τουλϊχιςτον αθλούμενουσ, των 
οπούων η ςυμμετοχό να προκύπτει από επύςημα Υύλλα Αγώνων.  

 
2- Η Ομοςπονδύα, κατόρτιςε Πύνακα ωματεύων – Μελών που  ϋχουν δικαύωμα ψόφου, 

ςύμφωνα με τα ανωτϋρω.     
 
3- Κϊθε μϋλοσ- ςωματεύο, εκπροςωπεύται ςτη Γενικό υνϋλευςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 του 

Καταςτατικού τησ Ε.Ο.ΠΕ, ωσ εξόσ: 
 α) τισ Γενικϋσ υνελεύςεισ τησ Ε.Ο.ΠΕ. ςυμμετϋχουν με αντιπροςώπουσ τουσ  όλα τα 

ςωματεύα- μϋλη, τα οπούα ϋχουν τακτοποιόςει τισ οικονομικϋσ ϋναντι  τησ Ε.Ο.ΠΕ. 
υποχρεώςεισ τουσ (ταμειακϊ εντϊξει) και υπό τισ λοιπϋσ  προώποθϋςεισ του ϊρθρου 6 
του Καταςτατικού. 

 β) Κϊθε ςωματεύο εκπροςωπεύται ςτη Γενικό υνϋλευςη με ϋναν (1)  αντιπρόςωπο 
και τον αναπληρωτό του, οι οπούοι πρϋπει  να εύναι μϋλη του  ςωματεύου, και κατϊ 
τον χρόνο του οριςμού τουσ, να  ϋχουν το δικαύωμα να  εκλϋγουν και να εκλϋγονται 
ςτα όργανα του ςωματεύου τουσ. 
γ) Οι αντιπρόςωποι και οι αναπληρωτϋσ των ςωματεύων-μελών που ϋχουν              

δικαύωμα ψόφου, ϋχουν το δικαύωμα να εκλϋγουν και εκλϋγονται. 
δ) Κϊθε ςωματεύο ϋχει μύα (1) ψόφο.  Κϊθε αντιπρόςωποσ ϋχει δικαύωμα να 

εκπροςωπεύ μόνον ϋνα (1) ςωματεύο. Σο δικαύωμα να ψηφύζει το αςκεύ ο τακτικόσ 
αντιπρόςωποσ και ςε περύπτωςη απουςύασ ό κωλύματοσ, ο αναπληρωτόσ του. 

                     Οι αντιπρόςωποι των ωματεύων – μελών και οι αναπληρωτϋσ τουσ 
 διορύζονται από αυτϊ με απόφαςη του Διοικητικού τουσ υμβουλύου. που 
 καταχωρεύται ςτα πρακτικϊ.  
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Η γνωςτοπούηςη των αντιπροςώπων γύνεται με ϋγγραφο του ςωματεύου,   υπογραφόμενο  
Από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ του, το οπούο  πρϋπει.να περιϋρχεται ςτην Ε.Ο.ΠΕ. δϋκα (10) 
τουλϊχιςτον ημϋρεσ προ τησ Γενικόσ υνελεύςεωσ. Σο παραπϊνω ϋγγραφο μπορεύ να αποςταλεύ 
και με Fax ςτα γραφεύα τησ  Ομοςπονδύασ (Fax Γραμματεύασ Ε.Ο.ΠΕ. 210-6801960)  και θεωρεύται  
επύςημο ϋγγραφο. Σε περύπτωςη μη αποςτολόσ τϋτοιου εγγρϊφου, ιςχύει η προηγούμενη  
εκπροςώπηςη του ςωματεύου. 

Ανϊκληςη τησ ανωτϋρω αντιπροςωπεύςεωσ εύναι δυνατό με προςκόμιςη και υποβολό 
νεότερου εγγρϊφου μϋχρι την προηγουμϋνη τησ Γ., ημϋρα Πϋμπτη, το οπούο θα ανακαλεύ τον 
προηγούμενο και θα ορύζει το νϋο αντιπρόςωπο μετϊ του αναπληρωτό του. Καμύα αλλαγό δεν θα 
γύνει μετϊ το πϋρασ τησ καθοριςμϋνησ ώρασ. 

Ο ϋλεγχοσ και η νομιμοπούηςη τησ πληρεξουςιότητασ των αντιπροςώπων  διενεργεύται 
αποκλειςτικϊ από το Δ.. τησ Ομοςπονδύασ. 
 Κατϊςταςη των αντιπροςώπων, τακτικών και αναπληρωματικών,  αναρτϊται ςτα γραφεύα 
τησ Ε.Ο.ΠΕ., πϋντε (5) ημϋρεσ προ τησ  Γενικόσ υνελεύςεωσ.    

Με τισ παραπϊνω επεξηγηματικϋσ οδηγύεσ, τα ωματεύα –Μϋλη και οι κ.κ. αντιπρόςωποι, 
πιςτεύουμε ότι διευκολύνονται ςτο ϋργο τουσ κατϊ τρόπο που διαςφαλύζει από τώρα την 
ομαλότητα και τη νομιμότητα τησ Γενικόσ  υνϋλευςησ ςτισ 29-30.03.2019. 

Επύςησ, θεωρούμε ςκόπιμο να υπογραμμύςουμε την υποχρϋωςη των ωματεύων-Μελών για 
την πληρωμό τησ ετόςιασ ςυνδρομόσ τουσ για το οικονομικό ϋτοσ 2019, που αποτελεύ απαραύτητη 
προώπόθεςη για τη νομιμότητα τησ ςυμμετοχόσ ςτη υνϋλευςη, τησ εκπροςωπόςεωσ ς’ αυτό και 
του δικαιώματοσ ψόφου. 

Κατϊ την παρϊγραφο β του ϊρθρου 8 του Καταςτατικού, η ετόςια ςυνδρομό των 
ωματεύων-Μελών των Εθνικών και τοπικών κατηγοριών, καθορύζεται ςτο ποςό του ενόσ (1) Ευρώ.   

Σα ωματεύα-Μϋλη τησ Ε.Ο.ΠΕ, μπορούν να καταθϋςουν την ςυνδρομό τουσ ςτα γραφεύα 
τησ Ομοςπονδύασ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ ό να τη ςτεύλουν με ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΑΓΗ 
μόνο (ΟΦΙ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΣΑΓΗ). 

Επύςησ εύναι δυνατόν οι αντιπρόςωποι των ωματεύων να καταβϊλουν την ςυνδρομό τουσ 
πριν την ϋναρξη των εργαςιών τησ Γενικόσ υνϋλευςησ, ςτο χώρο που θα πραγματοποιηθεύ αυτό. 

                            
        Με εκτύμηςη, 

                              Ο Πρόεδροσ         Ο Γεν. Γραμματϋασ 
                  Γεώργιοσ Καραμπϋτςοσ                                                                        Νεκτϊριοσ Φαλβατζόσ 
 
 

 
 
 
                   

                                           
 
 

  
 
 


