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ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ
Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΔΡΑ
1.
Από την Ένωση αθλητικών σωματείων των Κωφών-Βαρήκοων , που υπάγονται στη Γ.Γ.Α.
με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του Νόμου 2725 / 1999, και με την μορφή της Αθλητικής Ομοσπονδίας ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών (Α. με Ε.Α.= Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ο.Α.Κ.)», ενώ
για το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία «HELLENIC FEDERATION SPORTS OF THE
DEAF» (H.F.S.D.). Η Ε.Ο.Α.Κ έχει έδρα την Αθήνα αλλά δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε όλη την
Ελλάδα.
2.1. Η Αθλητική Ομοσπονδία θεωρεί ότι η Ενότητα του κινήματος Κωφών – Βαρήκοων είναι
βασική προϋπόθεση για την προώθηση και άμεση προστασία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των κωφών - βαρήκοων και ακόμα για την καλύτερη μέθοδο γενικά της άθλησης κωφών –
βαρήκοων σε όλη την Ελλάδα. Για οτιδήποτε αφορά τα αθλήματα για τους κωφούς-βαρήκοους η
Ε.Ο.Α.Κ. είναι αρμόδια σε θέματα αθλητισμού Κωφών - Βαρήκοων στην Ελλάδα και υπάγεται διοικητικά - ιεραρχικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2.2. Είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται και να τηρεί τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις, τον Κώδικα δεοντολογίας της ICSD (πρώην C.I.S,S.) και EDSO να διασφαλίζει την τήρησή τους
απ' όλα τα όργανα, τους παράγοντες, τα σωματεία, τις ομάδες και γενικά κάθε εμπλεκόμενου στον χώρο
του αθλητισμού.
3.
Η Ε.Ο.Α.Κ. απέχει από οποιασδήποτε μορφής διάκριση εναντίον χώρας, προσώπου ή ομάδας
προσώπων εξ αιτίας της εθνικής προέλευσης, του φύλου, της γλώσσας, της πολιτικής ή οποιουδήποτε
άλλου λόγου. Κάθε επιδεικνυόμενη συμπεριφορά τέτοιου είδους στον αθλητισμό, τιμωρείται µε ποινές
αποκλεισμού η αποπομπής.
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
1.
Σκοπός της Ε.Ο.Α.Κ. είναι η ηθική εξύψωση κυρίως των νέων κωφών-βαρήκοων που έχουν
έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η
άσκηση και ενασχόληση με διάφορα αθλήματα των σωματικών και ψυχικών δυνάμενων, η διατήρηση
και βελτίωση της υγείας, η απόκτηση και η τελειοποίηση ορισμένων φυσικών ικανοτήτων, η ανάπτυξη
τους κοινωνικά, πολιτιστικά, μορφωτικά κλπ. που απασχολούν τους κωφούς – βαρήκοους και η αξιοποίηση τους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος και με την εφαρμογή μορφωτικού
προγράμματος επί των αθλουμένων,
2.
Επίσης σκοπός της Ε.Ο.Α.Κ. είναι η συνένωση όλων των νέων κωφών-βαρήκοων, ο συντονισμός των αθλητικών ενεργειών για την αποτελεσματικότερη μελέτη και αντιμετώπιση των αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και λοιπών που αφορούν τους κωφούς – βαρήκοους και η λήψη παντός
μέτρου που τείνει στην αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων αυτών των
νέων αθλουμένων και των μελών στη κοινωνία και στη Πολιτεία και γενικά η κοινωνική αξιοποίηση
αυτών, μη επιτρέπουσα το συναίσθημα της μειονεκτικότητας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02.10.2010

1

2
Ειδικότερα, σκοποί της είναι :
2.1. Η κατεύθυνση προς κάθε αθλητική δραστηριότητα για την ισότιμη αναγνώριση και κοινωνική αποδοχή του κωφού-βαρήκοου ατόμου
2.2. Η σωστή ενημέρωση, πληροφόρηση και συγκέντρωση του αθλητικού συνόλου γύρω από τα
αθλητικά νέα κωφών – βαρήκοων του εξωτερικού και. του εσωτερικού που καλλιεργούν τα αθλήματα
(γενικά).
2.3. Η άρση της προκατάληψης και των όποιων μύθων που σχετίζονται με το κωφό-βαρήκοο
άτομο, η ευαισθητοποίηση των πολιτικών, κοινωνικών και μορφωτικών φορέων.
2.4. Η αναγνώριση από την Πολιτεία του νοηματικού λόγου των κωφών-βαρήκοων σαν του προφορικού λόγου αυτών παράλληλα προς τον ένλαλο προφορικό λόγο, επίσης και. Δάκτυλο αλφαβητικού
των κωφών-βαρήκοων .
2.5. Η οργάνωση, διοίκηση, κατεύθυνση, διάδοση και ανάπτυξη των γενικών αθλημάτων για τους
κωφούς.
2.6. Η παρέμβασή της στο κίνημα των συναδέλφων κωφών-βαρήκοων και των γονέων τους και η
ουσιαστική της συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν την άλλη Ομοσπονδία ΚωφώνΒαρήκοων.
2.7. Η συνεργασία με αντίστοιχες αθλητικές οργανώσεις, αθλητικά σωματεία και εκπαιδευτικά
ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για ανταλλαγή εμπειριών και συντονισμό της δράσης και
άθλησης.
2.8. Η καλλιέργεια του είναι να διεκδικεί σαν κοινωνική οντότητα τα δικαιώματα που του ανήκουν από την οργανωμένη πολιτεία και τους φορείς της, που σχετίζεται με τις αθλητικές δραστηριότητες.
2.9. Η υποβοήθηση του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων στα ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
κωφών.
2.10. Η επιμέλεια για την υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την
κάλυψη κενών του δικαίου και την προσαρμογή του στις περιπτώσεις των κωφών-βαρήκοων.
2.11. Η στενή συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα των κωφών-βαρήκοων για την διοργάνωση
και αντιπροσώπευση των πανελληνίων σχολικών αγώνων για τους κωφούς-βαρήκοους.
2.12. Η στενή συνεργασία με την άλλη Ομοσπονδία των συναδέλφων κωφών-βαρήκοων, που
έχουν άλλους σκοπούς.
2.13. Η συνεργασία με εθνική επιτροπή και ολυμπιακή παιδεία του υπουργείου παιδείας (ν.
2725/99, άρθρο 58).
2.14. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει στις σχέσεις των αθλητικών σωματείων-μελών μεταξύ
τους αποδέχονται την υπαγωγή τους σε διαιτησία. Πριν την εξάντληση της διαιτητικής διαδικασίας δεν
είναι επιτρεπτή η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Τα αθλητικά σωματεία –μέλη της Ε.Ο.Α.Κ.
υποχρεώνονται να περιλάβουν τη σχετική ρήτρα διαιτησίας στο καταστατικό τους και να γίνει αποδεκτή από τα μέλη τους. Απαγορεύεται δε η προσφυγή, στα πολιτικά δικαστήρια τυχόν δε προσφυγή σ΄
αυτά τιμωρείται με διαγραφή από την ομοσπονδία.
3.
Η Ε.O.A.K ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟ:
3.1. Την οργάνωση, διάδοση, έλεγχο, εποπτεία και εν γένει προαγωγή του αθλητισμού σ' όλες τις
μορφές του (ανοικτό, κλειστό, στον άμμο κ.λπ.) σ' όλη την ελληνική επικράτεια.
3.2. Να ενισχύει το άθλημα σε εθνικό επίπεδο και στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» (fairy play)
3.3. Να οργανώνει κάθε είδους πρωταθλήματα κλάδου άθλησης όλων των μορφών σε εθνικό
επίπεδο και να κατανέμει αρμοδιότητες διοργάνωσης στα ερασιτεχνικά σωματεία.
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3.4. Να ελέγχει και να κατανέμει αρμοδιότητες διοργάνωσης όλων των φιλικών αγώνων όλων
των μορφών που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια.
3.5. Να χειρίζεται όλες τις διεθνείς αθλητικές σχέσεις που συνδέονται µε το άθλημα του κλάδου
άθλησης σ' όλες του τις μορφές.
3.6. Να προασπίζει και να ενισχύει τα συμφέροντα όλων των ασχολουμένων (φυσικών, νομικών
προσώπων) µε τον αθλητισμό,
4.
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΚΟΠΩΝ :
Η Ε.Ο.Α.Κ. εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά τη λειτουργία του ποδοσφαίρου.
4.1. µε κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. και επικυρώνονται από την Τακτική η Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. ρυθμίζονται :
- οι αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων και πρωταθλημάτων
- οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τον κλάδο άθλησης.
- η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των σωματείων, των αθλητών, των διοικητικών παραγόντων, των διαιτητών, των τεχνικών στελεχών, των φιλάθλων και εν γένει κάθε φυσικού η νομικού
προσώπου, που η δραστηριότητά του εμπλέκεται µε τον αθλητισμό, οι ποινές και τα όργανα επιβολής
αυτών.
- η λήψη ειδικότερων μέτρων προληπτικών και κατασταλτικών για την ασφάλεια των διοργανώσεων, την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη φαρμακοδιέγερση.
- οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τους αθλητές, την ιδιότητά τους και εν γένει τα συμβόλαια
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο µ' αυτά.
- οι κανόνες που διέπουν τη διαιτησία, τα όργανα και τη λειτουργία αυτής
- οι κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του προπονητή και την προπονητική.
4.2. Οι ως άνω αναφερόμενοι ενδεικτικά κανονισμοί όπως και κάθε άλλος δεν δύνανται να τροποποιηθούν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και μέχρι τη λήξη των αγώνων και την επικύρωση
των βαθμολογικών πινάκων. Τυχόν τροποποιήσεις ισχύουν επί ποινή εκπτώσεως των µελών του Δ.Σ.
από την επόμενη περίοδο. Κατ' εξαίρεση τροποποιήσεις αναγκαστικές µε άμεση ισχύ καθοριζόμενες
από την ICSD ή την EDSO ισχύουν και ενσωματώνονται από την έναρξη της νέας αθλητικής περιόδου,
να ισχύουν αν δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια από το Δ.Σ. .
Β. Η Ε.Ο.Α.Κ.:
- λαμβάνει κάθε μέτρο για τη δημιουργία ή τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων,
- επιμελείται την έκδοση οποιωνδήποτε, έχουν σχέση µε το άθλημα, εντύπων,
- συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης,
- ιδρύει νομικά πρόσωπα κάθε είδους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λειτουργίας της,
- ιδρύει και λειτουργεί σχολές εθνικές η τοπικές, κλάδου άθλησης, διαιτησίας και προπονητών,
- ασκεί τις αρμοδιότητές της διοικητικές, κανονιστικές η λειτουργικές σύμφωνα µε τις διατάξεις
του καταστατικού, των κανονισμών, των αποφάσεων, των οδηγιών της ICSD ή της EDSO, τις οποίες
και ανεπιφύλακτα αποδέχεται µε το παρόν,
- η Ε.Ο.Α.Κ. και τα αθλητικά σωματεία - μέλη της δύνανται να ιδρύουν η να συμμετέχουν σε κάθε
είδους νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου) µε αντικείμενο την ίδρυση και εκμετάλλευση
των προϊόντων κλάδου άθλησης, αθλητικών προπονητικών κέντρων, κέντρων αθλητικού τουρισμού και
σχολών εκμάθησης του αθλήματος του κλάδου άθλησης κλπ.
Γ.
Η Ε.Ο.Α.Κ. ως µέλος της ICSD ή της EDSO υποχρεούται :
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- σε πλήρη συμμόρφωση µε τα καταστατικά, τους κανονισμούς τις οδηγίες και τις αποφάσεις των
οργάνων της ICSD ή της EDSO οι οποίες σύμφωνα µε τα ως άνω καταστατικά είναι τελεσίδικες και
δεν υπόκεινται σε έφεση,
- να συμμετέχει στις διοργανώσεις τους,
- να καταβάλλει τις συνδρομές µέλους προς αυτές,
- να διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στον χώρο του κλάδου άθλησης μέρη συμμορφώνονται
και τηρούν τα καταστατικά, τους κανονισμούς τις οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της ICSD
και της EDSO οι οποίες σύμφωνα µε τα ως άνω καταστατικά είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε
έφεση,
- να σέβεται τους «Κανόνες Παιχνιδιού»,
- να συμμορφώνεται πλήρως µε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα καταστατικά και τους κανονισμούς της ICSD και της EDSO,
- να συμμορφώνεται πλήρως µε το διεθνές πρόγραμμα αγώνων, που συντάσσεται από την ICSD ,
- να συμμορφώνεται και να τηρεί η ίδια, τα σωματεία, και οι ομάδες τις διατάξεις διοργάνωσης
διεθνών αγώνων μεταξύ διεθνών ομοσπονδιών, σωματειακών ομάδων και ομάδων που εκδίδει η ICSD
και η EDSO. Ουδείς αγώνας ή διοργάνωση τέτοιας μορφής επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια
της ICSD, EDSO και της EOAK,
- να αναγνωρίζει ότι καμιά ένωση ομάδων ή ομάδες που ανήκουν σ' αυτήν χωρίς την έγκριση της
Ε.Ο.Α.Κ. δεν μπορεί να ανήκει σ' άλλη ομοσπονδία ή να συμμετέχει σε διοργανώσεις εντός της εδαφικής περιοχής άλλης ομοσπονδίας.
-να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής αθλητικής συμπεριφοράς ως έκφραση
του ευ αγωνίζεσθαι,
-να αναγνωρίζει την δικαιοδοσία και να σέβεται τις αποφάσεις των Διεθνών Επιτροπών όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις των καταστατικών ICSD και EDSO,
-να παραπέμπει στον τελευταίο βαθμό κάθε εθνικής διάστασης διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται µε την εφαρμογή του καταστατικού ή κανονισμών της Ε.Ο.Α.Κ.. στα πειθαρχικά της όργανα, τα
οποία θα εκδικάσουν τη διαφορά.
-να διασφαλίσει ότι τα σωματεία, οι ομάδες, οι αθλητές, οι αξιωματούχοι, οι διαμεσολαβητές αγώνων και αθλητών δια μέσου των καταστατικών τους, των αδειών τους, της εγγραφής τους ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αναγνωρίζουν και αποδέχονται τις δύο προαναφερόμενες υποχρεώσεις καθώς και
ότι συμφωνούν να δεσμεύονται από τα καταστατικά, τους κανονισμούς τις οδηγίες και τις αποφάσεις
των ICSD, EDSO και Ε.Ο.Α.Κ.
Η ΕΟΑΚ αποδέχεται ότι οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερομένων υποχρεώσεων ενδεχομένως να οδηγήσει σε κυρώσεις που προβλέπονται στα ως άνω καταστατικά της ICSD και EDSO
Γα). Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφερομένων η Ε.Ο.Α.Κ. αναγνωρίζει και συνεργάζεται στο
χώρο του κλάδου άθλησης µόνο µε φορείς που αποδέχονται τα καταστατικά, τους κανονισμούς τις
οδηγίες και τις αποφάσεις των οργάνων της ICSD, EDSO και της Ε.Ο.Α.Κ.
Γβ). Τα αθλητικά σωματεία-μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα καταστατικά τους και να
υποβάλουν στην Ε.Ο.Α.Κ. την ως άνω ρήτρα αποδοχής.
Άρθρο 3ο
ΣΗΜΑΙΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΛΌΓΟΤΥΠΟΣ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
1.
Η σημαία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών είναι χρώματος γαλάζιου
(ουρανού), στο κέντρο της οποίας υπάρχει στρογγυλό σχήμα σε λευκό χρώματος στο περίγραμμα του
οποίου αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΔΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ»
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και "HELLENIC FEDERATION SPORTS OF THE DEAF» και στο μέσο του κάθε κύκλου φέρει
τις ελληνικές λέξεις, η έδρα Αθήνα και το έτος ίδρυσης 1988 αντιστοίχως.
Στο εσωτερικό του κύκλου έχει την φλόγα που συμβολίζει την αθλητική ιδέα, στη βάση της Ελληνικής
καταγωγής του αθλητισμού κάτω από αυτή υπάρχει η απεικόνιση δύο χεριών, τα οποία παριστάνουν
τον αθλητισμό των κωφών-βαρήκοων στη νοηματική γλώσσα.
2.
Η σημαία, το έμβλημα και το λογότυπο της Ομοσπονδίας κατοχυρώνονται αρμόδια στους
σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.
Η συντομογραφία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ είναι
Ε.Ο.Α.Κ.
Άρθρο 4ο
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
1 . Η επίσημη γλώσσα της Ε.Ο.Α.Κ. είναι η ελληνική νοηματική γλώσσα και η γραπτή ελληνική
γλώσσα.
3.
Σε περίπτωση διαφορών σε έγγραφα μεταφρασμένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ως αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο.
Άρθρο 5ο
ΜΕΣΑ
Μέσα για επίτευξη των σκοπών της Ε.Ο.Α.Κ. είναι κύρια τα παρακάτω :
1.
Η οργάνωση ομιλιών κατά το δυνατό με ηθικό κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και η οργάνωση μορφωτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και διαλέξεων, καθώς επίσης και πανελληνίου ή διεθνούς συνεδρίου κωφών-βαρήκοων.
2.
Η έγκριση συμμετοχής Ελλήνων αθλητών κωφών-βαρήκοων – κατ’ άθλημα σύμφωνα με τα
γενικά και ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, κύπελλα, σε τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια
και διεθνή πρωταθλήματα και σ οποιουσδήποτε άλλους αγώνες.
3.
Η προσπάθεια για εφεύρεση και κατασκευή - ίδρυση κέντρου αθλητικών εγκαταστάσεων,
γηπέδου, γυμναστηρίου και άλλων αγωνιστικών χώρων ακόμη δε και για εξοπλισμό των αθλητικών
εγκαταστάσεων με όργανα και άλλα μέσα άσκησης και αγωνιστικής.
4.
Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, Ομοσπονδιών, Δημοσίων, Αθλητικών και λοιπών Αρχών του Κράτους.
5.
Κάθε άλλο μέσο, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού.
6.
Προβλέπεται η λειτουργία όλων των αθλητικών τμημάτων που εντάσσονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στην EDSO και στην ICSD.
Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση των παραπάνω, γίνεται μόνο με απόφαση της
Γ. Σ. κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.
7.
Η έκδοση εφημερίδας, περιοδικών και λοιπών εντύπων αθλητικού, πληροφοριακού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
8.
Η ίδρυση αθλητικών εγκαταστάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κωφών-βαρήκοων και στις
επαγγελματικές σχολές κωφών-βαρήκοων.
9.
Η ίδρυση επιτροπών μελέτης και εργασίας κατά τμήματα και κλάδους.
10. Η οργάνωση αθλητικών, καλλιτεχνικών ομάδων (θεάτρου, χορού, κινηματογράφου κλπ)
αυτής της Κρατικής Αρμοδιότητας.
11. Η μελέτη και η επεξεργασία προγραμμάτων άθλησης, επιμόρφωσης αποκατάστασης.
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12. Με την συμμετοχή - εκπροσώπηση της Αθλητικής Ομοσπονδίας στη Γ.Γ.Α. ή στο Υπουργείο
Αθλητισμού για συνεργασία που αφορούν στα Ευρωπαϊκά και στα Παγκόσμια Συνέδρια των κωφώνβαρήκοων.
13. Με την συμμετοχή αντιπροσώπων της Αθλητικής Ομοσπονδίας στις Ομοσπονδίες των αθλημάτων για ενημέρωση-συνεργασία σε κάθε ενέργεια άθλησης.
14. Με την συνεργασία - συμμετοχή στη I.C.S.D. (Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών) και
στη E.D.S.Ο. (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αθλητισμού Κωφών) και σε οτιδήποτε που αφορά τον αθλητισμό
των κωφών-βαρήκοων.
15. Με την συμμετοχή της Αθλητικής Ομοσπονδίας στα συνέδρια που αφορούν τα αθλητικάιατροαθλητικά θέματα κατόπιν συνόδου διερμηνέα κωφών-βαρήκοων.
16. Η ηθική και αν είναι δυνατό και υλική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων - μελών της για
την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ανάλογα με το βαθμό δραστηριότητας τους.
17. Όποιο άλλο μέσο κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στο
άρθρο.
Άρθρο 6ο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ
1.
Προϋποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους
1.1. Μέλη της E.O.A.K. μπορούν να γραφτούν όλα τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κωφών
της χώρας μετά από έγγραφη αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Κ.
1.2. Αθλητικό σωματείο, που επιθυμεί να εγγραφεί στη δύναμη της Ε.Ο.Α.Κ., πρέπει να είναι
νόμιμα αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τουλάχιστον και
να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Νόμου 2725/99 .
2.
Αθλητικό σωματείο που έχει το ίδιο άθλημα με άλλο σωματείο μέλος της Ε.Ο.Α.Κ. στον ίδιο
Νομό μπορεί να γίνει μέλος της Ε.Ο.ΑΚ. κατ’ εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
της Ε.Ο.ΑΚ.
3.
Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στην Ε.Ο.Α.Κ. γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και η διαγραφή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Α.Κ μετά όμως από πρόταση του Δ.Σ. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη κλπ.
4.
Σε περίπτωση δημιουργίας η κατάργησης Νομών, τα μέλη παραμένουν ως έχουν, η δε Γ. Σ.
θα αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα.
5.
Διαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους
5.1. Κάθε αίτημα νέου αθλητικού σωματείου-μέλους υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ε.Ο.Α.Κ.
5. 2. Η έγγραφη αίτηση να συνοδεύεται :
- Με αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη
του αιτούντος σωματείου έλαβαν γνώση του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Κ. και αποδέχονται και το παρόν
καταστατικό
- Με επίσημο αντίγραφο Καταστατικό του.
- Συγκρότηση του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου-Μέλους
- Υπεύθυνη δήλωση για τον ονομαστικό κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου και των αθλουμένων μελών.
- Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής εκλογής του Δ.Σ. και Πρακτικά σύστασης του Δ.Σ. σε
σώμα.
- Δήλωση συμφωνίας και δέσμευσης με το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις
της Ε.Ο.Α.Κ. και τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
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- Απόδειξη του Ταμία της Ε.Ο.Α.Κ., ότι κατέβαλε στο ταμείο της ποσό των 150,00 €.
6.
Απόφαση για την εισδοχή
6.1. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή αίτησης εγκρίνει την
αίτηση κατά την εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 με την προϋπόθεση ότι οι σκοποί του υπό έγκριση
αθλητικού σωματείου είναι σύμφωνοι με το παρόν καταστατικό.
6.2. Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως στο σωματείο μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες. Το σωματείο που η αίτησή του απορρίφθηκε δικαιούται να προσφύγει στο Δ.Σ. και το θέμα του περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και συμμετέχει αμέσως στις εργασίες της Συνέλευσης. Η Γ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την εισδοχή νέου αθλητικού σωματείου-μέλους.
6.3. Δεν μπορεί να απορριφθεί η εισδοχή νέου μέλους εφόσον υπάρχει συμφωνία και τηρούνται οι
διατάξεις του παρόντος.
6.4. Το αθλητικό σωματείο – μέλος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει για έλεγχο οικονομικών
θεμάτων και το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων του τρέχοντος έτους και με τον προϋπολογισμό του τον οποίο πρέπει να υποβάλλει στην Ε.Ο.Α.Κ. μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
6.5. Η Ε.Ο.Α.Κ. επιχορηγεί μέσω της Γ.Γ.Α. σε αθλητικά σωματεία – μέλη για τις αθλητικές δραστηριότητες εκδηλώσεις κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον οικονομικό απολογισμό που γίνεται κάθε χρόνο.
Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.
Η Ε.Ο.Α.Κ. έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση, χωρίς
τροποποίηση του καταστατικού, ούτε ανάμειξη αυτού του σκοπού στη πολιτική.
2.
Η Ε.Ο.Α.Κ. μπορεί να υπάρχει, εφόσον απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή
Διοικητικών Συμβουλίων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων των
Κωφών.
3.
Η Ε.Ο.Α.Κ. μπορεί να συνεργάζεται με τα άλλα σωματεία των διαφόρων αθλημάτων (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας κλπ.).
4.
Η Ε.Ο.Α.Κ. μπορεί να συμμετέχει επίσης και να γίνει μέλος στη I.C.S.D. (Διεθνής Επιτροπή
Αθλητισμού Κωφών) και στη E.D.S.O. (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αθλητισμού Κωφών) όπως και να γίνει
μέλος στις αθλητικές οργανώσεις κωφών του εξωτερικού.
5.
Η Ε.Ο.Α.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία στη λειτουργία της, που διέπεται μόνο
από τις διατάξεις του Καταστατικού και της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας. Επέμβαση άλλης Ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από το βαθμό της αυτονομίας της, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα.
6.
Τα μέλη της Ε.Ο.Α.Κ. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Το δικαίωμα γνώσης της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της κλήσης στον
καθορισμένο τόπο και χρόνο και της συμμετοχής στη Συνέλευση και της άσκησης του δικαιώματος της
ψήφου.
β) Το δικαίωμα πληροφόρησης, επί των υποθέσεων της Ε.Ο.Α.Κ. μέσω των αρμοδίων
οργάνων.
γ) Το δικαίωμα διοργάνωσης πρωταθλημάτων κατά παραχώρηση της Ε.Ο.Α.Κ. και υπό την
αιγίδα αυτής,
δ) Το δικαίωμα έκδοσης κανονισμών που αφορούν τη διοικητική λειτουργία και οργάνωση
τους και μόνο.
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ε) Το δικαίωμα πρότασης τροποποίησης του καταστατικού η των κανονισμών, καθώς και
το δικαίωμα πρότασης για τη λήψη άλλης απόφασης. Οι προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού η
κανονισμών αποστέλλονται στα λοιπά σωματεία και στην Ε.Ο.Α.Κ. Οι προτάσεις για λήψη άλλων απόφάσεων αποστέλλονται στα λοιπά σωματεία και στην Ε.Ο.Α.Κ, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες
πριν τη Γενική Συνέλευση.
στ) Τα δικαίωμα αποχώρησης οποτεδήποτε από της Ε.Ο.Α.Κ. μετά από έγγραφη αίτησή τους
στο Δ.Σ., αφού προηγουμένως καταβάλλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές τους.
ζ) Κάθε άλλο δικαίωμα που απονέμεται σύμφωνα με αυτό το καταστατικό η σύμφωνα με
κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Ο.Α.Κ.
7.
Τα μέλη της Ε.Ο.Α.Κ. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
α) Την υποχρέωση να τηρεί το καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ., εξυπακούεται ότι το μέλος θα
πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αντίκεινται στα συμφέροντα και τους σκοπούς
της Ε.Ο.Α.Κ.
β) Την υποχρέωση να εξοφλεί εγκαίρως τις συνδρομές κ.λπ. οικονομικών υποχρεώσεών
του.
γ) Την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Ε.Ο.Α.Κ. οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό και τους κανονισμούς του.
δ) Την υποχρέωση να συμφωνήσει ότι δεσμεύεται από το καταστατικό, τους κανονισμούς,
τις οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Ο.Α.Κ.
ε) Την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι αυτοί γίνονται σεβαστοί από τα μέλη του και άλλα
πρόσωπα (παίκτες στελέχη κ.λπ.) με τα οποία διατηρεί οιασδήποτε μορφής σχέση.
στ) Την υποχρέωση να τηρεί τους Κανόνες του Παιχνιδιού της Διεθνούς Επιτροπής και να
διασφαλίζει ότι αυτοί τηρούνται ομοίως από τα μέλη του
ζ) Την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που θα ορίζει ότι οποιεσδήποτε προσφυγές, που απαιτούν την εμπλοκή διαιτησίας και αφορούν αυτό (το μέλος) η ένα από τα μέλη του και
σχετίζονται με το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της ICSD - EDSO και
Ε.Ο.Α.Κ., θα αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων (δικαιοδοτικών-πειθαρχικών) των αναφερομένων στο παρόν καταστατικό και μόνο τα οποία θα αποφασίζουν
οριστικά για τις προσφυγές.
η) Την υποχρέωση τήρησης του κανονισμού Ιδιότητας της ICSD και του αντίστοιχου ελληνικού κανονισμού που έχει εγκριθεί από τη ICSD.
θ) Την υποχρέωση της Γενικής του Συνέλευσης να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και, όπου αυτό
είναι απαραίτητο, τα πειθαρχικά του όργανα.
κ) Την υποχρέωση να τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις Β και Γ του
άρθρου 6ου σχετικά με τη διάρκεια της σύνδεσης και αναγνώρισης του.
λ) Την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, της ακεραιότητας και της καλής
αθλητικής συμπεριφοράς σαν έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι.
μ) Όλες τις άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό η τους κανονισμούς τις οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Ο.Α.Κ.
8.
Παύση
8.1. Σοβαρή παραβίαση των καταστατικού, των κανονισμών, των οδηγιών και των αποφάσεων
της Ε.Ο.Α.Κ.. δύναται να έχει σαν αποτέλεσμα, μετά από απόφαση της Γ.Σ., την παύση της ιδιότητας
μέλους της Ε.Ο.Α.Κ. για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών.
8.2. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τη Γ.Σ. με παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών
και πλειοψηφία των 50% +1 των εγκύρων ψήφων,
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8.3. Για όσο διάστημα διαρκεί η παύση, το μέλος χάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
σχετίζονται με την ιδιότητα αυτή.
9.
Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους
9.1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με την παραίτηση του μέλους, την αποβολή η την διάλυση
του.
9.2. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους δεν το απαλλάσσει από τις τυχόν οικονομικές οφειλές
του προς την Ε.Ο.Α.Κ. η τυχόν άλλες Ενώσεις - μέλη.
10. Παραίτηση Μέλους
Ένα μέλος δύναται να υποβάλλει την παραίτηση του τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά
το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η παραίτηση γίνεται έγγραφα μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών του παραιτούμενου μέλους, σύμφωνα με το καταστατικό του και υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6)
μήνες πριν.
11. Διαγραφή Μέλους
12.1. Η Γ.Σ. δύναται να διαγράψει μέλος της Ε.Ο.Α.Κ. εάν το μέλος αυτό επιχειρήσει να οργανώσει πρωτάθλημα εκτός αυτών που διοργανώνονται από την Ε.Ο.Α.Κ.
'Άρθρο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ
1.
Τα αθλητικά σωματεία μέλη της Ε.Ο.Α.Κ. υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των
εκατό πενήντα (150,00) ευρώ για εγγραφή, το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου .
2.
Τα αθλητικά σωματεία μέλη της Ε.Ο.Α.Κ. είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν το ποσόν των
300,00 ευρώ, το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
που θα ορίζεται, με την έγκριση της έκτακτης ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σαν ετήσια συνδρομή, η
οποία πρέπει να καταβάλλεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
3.
Η ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες κάθε έτους.
4.
Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειωθεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.
Η παράλειψη πληρωμής της ετήσιας συνδρομής του αθλητικού σωματείου – μέλους για ένα
χρόνο και αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί γραπτώς από την Ε.Ο.Α.Κ. με συστημένη επιστολή,
μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. η Γ.Σ. μπορεί να προκαλέσει τη διαγραφή του σωματείου.
Άρθρο 9ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
1.
Κάθε αθλητικό σωματείο – μέλος αντιπροσωπεύεται στην Ε.Ο.Α.Κ. από αντιπροσώπους που
εξέλεξε στις αρχαιρεσίες του και σε αναλογία (10) ψηφίσαντα μέλη - ένας (1) αντιπρόσωπος.
Αντιπρόσωποι μπορούν να εκλεγούν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε αντιπρόσωπος
εκπροσωπεί ένα (1) μόνο Αθλητικό Σωματείο – Μέλος.
2.
Τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των αντιπροσώπων στον τόπο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων βαρύνουν τα αθλητικά σωματεία – μέλη που αντιπροσωπεύονται. Με απόφαση όμως
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλυφθούν μερικά ή ολικά τα έξοδα των αντιπροσώπων της
επαρχίας.
3.
Οι αντιπρόσωποι για να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις ή στις αρχαιρεσίες πρέπει
να προσκομίζουν πληρεξούσιο από το σωματείο τους.
4.
Αντιπρόσωποι εκλέγονται κωφοί-βαρήκοοι που είναι ενεργά μέλη των αθλητικών σωματείων κωφών-βαρήκοων επιθυμούν.
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Άρθρο 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
1.
Οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών που συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, στους ειδικούς κανονισμούς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να
παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις και στις διαδικασίες
εκλογής. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων – μελών δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων της Ε.Ο.Α.Κ., να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να ψηφίζουν στις συνελεύσεις σε κάθε θέμα που τίθεται για ψήφιση και που αφορά τους σκοπούς της Ε.Ο.Α.Κ των κωφώνβαρήκοων, ήτοι να συμμετέχουν στις οικονομοδιοικητικές δραστηριότητες.
2.
Οι αντιπρόσωποι γενικά δικαιούνται να συγκροτούν επιτροπές, με έγκριση του Δ.Σ. οι οποίες
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με την διεξαγωγή ειδικών διαδικασιών,
με την προϋπόθεση οι διαδικασίες αυτές να μην αντιβαίνουν στο γενικό πνεύμα του παρόντος καταστατικού. Οι αντιπρόσωποι των επιτροπών διαφόρων εργασιών του αθλητισμού δικαιούνται να συμμετέχουν σαν σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνον με δικαίωμα λόγου.
3.
Κάθε αντιπρόσωπος, ο οποίος αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς της Ε.Ο.Α.Κ. ή
δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Ε.Ο.Α.Κ.
διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί μέσα σε δέκα ημέρες από τη κοινοποίησή της, με αίτηση που θα κατατεθεί στο Δ.Σ. και θα συζητηθεί στην πρώτη Γενική
Συνέλευση η οποία αποφαίνεται οριστικά.
4.
Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος της Ε.Ο.Α.Κ. ή να γίνει μέλος της όποιος έχει τα κωλύματα – περιορισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 12 του νόμου 2725/1999 και εκπίπτει αυτοδίκαια από
την ιδιότητα του μέλους.
6.
Δεν επιτρέπεται σε εν ενεργεία αθλητές Κωφούς –Βαρήκοους να θέτουν υποψηφιότητα ή
να εκλέγονται τα διοικητικά όργανα της Ε.Ο.Α.Κ., καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή
που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν.
Άρθρο 11ο
ΟΡΓΑΝΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. 1. Τα όργανα της Ε.Ο.Α.Κ. και των Αθλητικών Σωματείων - Μελών της είναι είτε αιρετά, είτε
διορισμένα. Το παρόν καταστατικό και το καταστατικό κάθε µέλους της καθορίζει τη διαδικασία η
οποία διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία εκλογής τους ή διορισμού τους από την Ε.Ο.Α.Κ.. ή το
Αθλητικό Σωματείο - Μέλος αντίστοιχα.
1.2. Η Ε.Ο.Α.Κ. αποδέχεται ότι όργανα που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1., ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την ICSD και την
EDSO.
1.3. Οι αποφάσεις των οργάνων που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1.1., ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την ICSD και την EDSO.
1.4. Τα όργανα των αθλητικών σωματείων - µελών της Ε.Ο.Α.Κ. που δεν έχουν εκλεγεί ή διοριστεί σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1.1., ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται
από την Ε.Ο.Α.Κ.
1.5. Οι αποφάσεις των οργάνων των ενώσεων - µελών την Ε.Ο.Α.Κ. που δεν έχουν εκλεγεί η διοριστεί σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1.1., ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από την Ε.Ο.Α.Κ..
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2.

Τα ακόλουθα αποτελούν όργανα της Ε.Ο.Α.Κ. :
α) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των αθλητικών σωματείων – μελών της δύνα-

μής της.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή
δ) Η Εφορευτική Επιτροπή
ε) Πειθαρχική Επιτροπή
3.
Οι μόνιμες επιτροπές, που αναφέρονται ειδικότερα στο άρθρο 20ο δεν έχουν τη ιδιότητα
οργάνων της Ε.Ο.Α.Κ. αλλά. έχουν συμβουλευτικό - λειτουργικό χαρακτήρα.
Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν µε ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ., οι δε εισηγήσεις τους εγκρίνονται από το Δ.Σ.
4.
Η θητεία των µελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία των µελών
του Δ.Σ., µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος καταστατικού που ορίζουν άλλως. Τα
απερχόμενα µέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη νέα συγκρότηση του οργάνου.
5.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. µε απόφασή του μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε µέλους επιτροπής που έχει διορισθεί µε απόφαση του Δ.Σ., και προ της λήξεως της θητείας του
στις περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λόγου ή αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις.
6.
Ως Πρόεδρος των επιτροπών ορίζεται πάντοτε µέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
7.
Η συμμετοχή των µελών του Δ.Σ. είναι πάντοτε άμισθη.
8.
Τα µέλη όλων των οργάνων του παρόντος άρθρου πρέπει :
α) να είναι έλληνες υπήκοοι
β) να έχουν τα προσόντα, τη γνώση και την εμπειρία του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων
του οργάνου ή της επιτροπής.
γ) να µην εμπίπτουν στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του παρόντος Κανονισμού Εφαρμογής Καταστατικού. Ειδικότερα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. και των αθλητικών σωματείων - µελών αυτής τα οποία καταδικάζονται µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα
αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο του κανονισμού εκπίπτουν αυτοδίκαια από τη ιδιότητα
τους και αντικαθίστανται σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του καταστατικού του αντίστοιχου αθλητικού σωματείου. Σε περίπτωση παραπομπής µε αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα για κακούργημα των ως άνω προσώπων το Δ.Σ υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής της συμμετοχής
τους.
9.
Δεν μπορούν να είναι µέλη των οργάνων και επιτροπών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν
καταστατικό, διαιτητές εν ενεργεία, προπονητές, αθλητές, οι υπάλληλοι της Ε.Ο.Α.Κ. και οι συμβεβλημένοι µε αυτήν.
10. Τα συλλογικά. όργανα και οι επιτροπές νόμιμα συνεδριάζουν αν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα των απόντων, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,
εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Με ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. καθορίζονται τα προσόντα, οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των οργάνων και των επιτροπών.
11. Ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.ΑΚ. κατά τη διάρκεια των εκλογών των σωματείων της θα ελέγχει
την ορθή εφαρμογή του καταστατικού και κυρίως εάν τα μέλη που ψηφίζουν είναι ταμειακώς εντάξει
και σε συνεργασία με το δικαστικό αντιπρόσωπο θα εποπτεύουν για την ορθή διεξαγωγή των εκλογών.
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Άρθρο 12ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.
Ορισμός και Σύνθεση.
1.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από εκλεγμένους αντιπρόσωπους των σωματείων – μελών
της E.O.A.K.. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της E.O.A.K και συγκροτείται από τα
ταμειακά εντάξει μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μόνο µία νόμιμα συγκληθείσα συνέλευση έχει το
δικαίωμα να λάβει αποφάσεις και διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό, σε άλλα όργανα, εκλέγει και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα όργανα του σωματείου.
1.2 Στη Γ.Σ. συμμετέχουν τα µέλη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής µε δικαίωμα λόγου
αλλά όχι ψήφου,
1.3. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη συμμετοχή τρίτων προσώπων (φυσικών η νομικών). Τα τρίτα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά. δύνανται να εκφράσουν τη γνώμη τους για ειδικά θέματα μετά.
από απόφαση της Γ.Σ.
2.1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους αντιπροσώπους των αθλητικών σωματείων – μελών. Συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει
κάτι τέτοιο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που ήθελε ζητήσει κάτι τέτοιο το 1/3 των σωματείων – μελών
με έγγραφη αίτηση που πρέπει να γράφει και τα θέματα για συζήτηση. Σε περίπτωση διαφωνίας του
Διοικητικού Συμβουλίου τότε θα αποφασίζει η Γ. Σ. Στη τελευταία περίπτωση οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
2.2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Η πρόσκληση
για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει το τόπο, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
γνωστοποιείται δε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση
τακτικής και τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2.3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τα μισά
από τα αθλητικά σωματεία – μέλη, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει. Εάν δεν υπάρξει απαρτία
καλείται ξανά μετά από μια εβδομάδα από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που ματαιώθηκε
και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αθλητικών
σωματείων – μελών.
Για τις επαναληπτικές συνελεύσεις το Δ.Σ. δεν υποχρεούται στην αποστολή προσκλήσεων προς τα μέλη,
υποχρεούται όμως να περιλάβει σχετική για το θέμα αυτό μνεία στην πρόσκληση που δημοσιεύει και
στην ανακοίνωση που τοιχοκολλείται.
2.4. Τα προς συζήτηση θέματα ορίζονται από το Δ.Σ. Ο διοικητικός απολογισμός ο προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο αποστέλλεται στα µέλη
τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη συνέλευση.
3.
Θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
3.1. Η ημερήσια διάταξη για την τακτική Γ.Σ. συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα
α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων µελών,
β) έκθεση διοικητικού απολογισμού,
γ) έγκριση διοικητικού απολογισμού,
δ) έκθεση οικονομικού απολογισμού,
ε) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής,
στ) έγκριση οικονομικού απολογισμού,
ζ) έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους,
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η) έγκριση κανονισμών και
θ) άλλα θέματα
ι) προτάσεις
3.2. Οι αρνητικές ψήφοι κατά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού,
πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να προσδιορίζουν τους λογιστικούς κωδικούς στους οποίους αναφέρονται.
3.3. Αποφάσεις για την εισδοχή νέου αθλητικού σωματείου µέλους συζητούνται ως τελευταίο
θέμα. Αντίθετα αποφάσεις για την παύση η αποβολή αθλητικού σωματείου µέλους συζητούνται ως
πρώτο θέμα της Γ.Σ.
3.4. Θέματα της ημερήσιας διάταξης δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησής τους, µε απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των 2/3 των εγκύρων ψήφων.
4.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4.1. Το Δ.Σ. της ΕΟΑΚ. δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν κρίνει αυτό απαραίτητο.
4.2. Έκτακτη Γ.Σ. υποχρεωτικά συγκαλείται εφόσον υποβληθεί αίτημα από τα 1/5 των αντιπροσώπων, δεόντως αιτιολογημένο και σε έγγραφη μορφή. Το Δ.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. μετά την υποβολή
του αιτήματος το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες
4.3. Ειδοποίηση για τη συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη
συνέλευση.
4.4. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα µέλη τουλάχιστον δέκα
πέντε ημέρες (15) πριν από τη συνέλευση.
4.5. Στην περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται µε πρωτοβουλία του Δ.Σ. αυτό καθορίζει
και την ημερήσια διάταξη. Στη περίπτωση που συγκαλείται μετά από αίτημα µελών, η ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνει τα θέματα που ετέθησαν απ' αυτά τα µέλη.
4.6. Η ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. δεν μπορεί να αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο.
5.
Απαρτία
5.1. Η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη
πλειοψηφία (50% + 1) των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου, µε την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.
5.2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ή την επόμενη ημέρα µε
την αυτή ημερήσια διάταξη. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ., εκτός αν θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.
6.
Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
6.1. Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ένας αντιπρόσωπος που εκλέγεται από τους
παρόντες αντιπροσώπους και ένας Γραμματέας που επίσης εκλέγεται από τους παρόντες, της δε έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. H εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. γίνεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με
ανάταση του χεριού, εκτός αν αποφασισθεί ως αναγκαία η διεξαγωγή μυστικής ή ονομαστικής ψηφοφορίας.
6.2. Η συνέλευση διορίζει δύο (2) γραμματείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση των
πρακτικών μαζί µε τον Πρόεδρο.
7.
Αποφάσεις
7.1. Η Γ.Σ. δεν δύναται να λάβει απόφαση επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, εκτός αν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και κανένας δεν αντιτίθεται στην λήψη απόφασης.
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7.2. Τα µέλη ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους µέσω των νομίμων αντιπροσώπων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου και δεν δύναται να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα µέλη. Ο
αναπληρωματικός ψηφίζει εφόσον απουσιάζει ο τακτικός.
7.3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των εγκύρων ψήφων,
εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική πλειοψηφία η απαρτία. Η
απόφαση σε κάθε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1.
7.4 Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκές ψήφοι η άλλες μορφές αποχής δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των εγκύρων ψήφων.
7.5 Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε ονομαστική κλήση κάθε μέλους και εκδήλωση της ψήφου,
εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των µελών μυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται
πάντοτε ως μυστικές µε ψηφοδέλτια.
7.6. Η ψήφος απόντος µέλους µε επιστολή δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από
τη συνέλευση τίθενται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από την λήψη τους εκτός εάν η συνέλευση ορίσει
άλλη ημερομηνία η εκτός εάν απαιτούνται άλλες νόμιμες διαδικασίες .
8.1. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται παρουσία του ημίσεως των µελών και
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων εγκύρων ψήφων υπέρ της πρότασης
8.2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παύει τα όργανα της Διοικήσεως μόνο για σπουδαίο λόγο,
αιτιολογημένα ένεκα βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων αυτών ή ανικανότητας προς διαχείριση.
Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 των δικαιουμένων ψήφου και επιπροσθέτως ταμειακά εντάξει μελών για όσα από αυτά υποχρεούνται σύμφωνα με
το παρόν καταστατικό σε καταβολή συνδρομής. Για την λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
8.3. Για την αποβολή - παύση µέλους της Γ.Σ. απαιτείται παρουσία του ημίσεος των µελών και
πλειοψηφία του 50%+1 των παρόντων εγκύρων ψήφων υπέρ της πρότασης.
9. Η Γ. Σ. θα καθορίζει επίσης και το ποσοστό των εισπράξεων από κάθε είδος αθλητικών
εκδηλώσεων που θα εισπράττει η Ε.Ο.Α.Κ. και το υπόλοιπο το οποίο θα εισπράξει το αθλητικό σωματείο – μέλος που εδρεύει στο τόπο της διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων.
10. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Αθλητισμού Κωφών.
11. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει τη δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων – μελών.
12. Για ορισμένα θέματα στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα κάποιο μέλος να προτείνει μυστική ψηφοφορία και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Στις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία είναι φανερή.
13. Οι αρχαιρεσίες δεν πρέπει να διεξάγονται στην ιδία μέρα που γίνονται οι συζητήσεις με τα
θέματα της Ημερησίας Διάταξης-οικονομικοδιοικητικός απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ.
14. Οι ομιλίες των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται μετά τη λήξη του οικονομικό-διοικητικού απολογισμού απερχομένου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής της πρώτης μέρας.
Άρθρο 13o
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.
Η Ε.Ο.Α.Κ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 11 μέλη εκ των
οποίων τα 2 μέλη είναι γένους θηλυκού, εφόσον είναι υποψήφιες. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται
από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. Τα
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μέλη που εκλέγονται συνέρχονται με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου το αργότερο σε
οκτώ (8) ημέρες για να συγκροτηθούν σε σώμα.
2.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων
– μελών, εφόσον έχουν διετή θητεία σε Δ.Σ. ενός αθλητικού σωματείου.
3.
Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα κατά σειρά επιτυχίας του στον πίνακα αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στις τελευταίες αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν από το όργανο που εκλέχθηκε ο αποχωρών. Ο επιλαχών αυτός θεωρείται ως εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος. Εάν δεν υπάρχουν ούτε οι επιλαχόντες τότε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή. Η αντικατάσταση του Προέδρου
γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και η ανασύνθεση των μελών
του Δ.Σ. Στην περίπτωση που η διοίκηση λόγω παύσης, παραίτησης κλπ. δεν μπορεί να ασκήσει την τακτική διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου, εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης των επειγουσών και μη επιδεχόμενες αναβολής υποθέσεων έως την εκλογή νέας
διοίκησης.
Κάθε μέλος που παραιτείται, πεθαίνει ή κηρύσσεται έκπτωτος αντικαθίσταται από τους επιλαχόντες
κατά σειρά. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, έχει μειωθεί
κατά τα 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε μέρες από
τότε που επήλθε η μείωση να συγκαλέσει έκτακτη Γενική για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
4.
Δεν μπορούν να εκλεγούν ως αντιπρόσωποι αθλητικών σωματείων – μελών όσα πρόσωπα
εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Νόμου 2725/1999 καθώς και στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο αυτό. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου
εφαρμόζονται ανάλογα.
5.
Τα έξοδα μετακίνησης- διατροφής- διαμονής των συμβούλων του Δ.Σ. ερχομένων από τις
πόλεις στην Αθήνα που εδρεύει η Ε.Ο.Α.Κ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καλύπτονται από
την Ε.Ο.Α.Κ..
6.
Διάρκεια θητείας
6.1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) χρόνια.
6.2. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται μετά την λήξη διεξαγωγής των θερινών ολυμπιακών αγώνων των Κωφών εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται, µε το μοναδικό αυτό
θέμα, ειδικά προς τούτο κατά μήνα Οκτώβριο και δεν επηρεάζονται από τυχόν έλλειψη οσωνδήποτε
µελών του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η έλλειψη αυτή σημειώνεται μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή και για την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών
το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία µε τα εναπομείναντα
µέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, καθήκοντα δε Προέδρου ασκεί ο πλειοψηφίας
7.
Οι συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες μετά από έγγραφη
προσκληση δέκα πέντε (15) μέρες πριν τη σύγκλησή της με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν αμελήσει ο Πρόεδρος και δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. ή
την Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδικαίως το μεν Δ.Σ. την επόμενη Κυριακή η δε Γενική Συνέλευση
την μεθεπόμενη Κυριακή από των ματαιωθεισών και ζητούνται ευθύνες από τον Πρόεδρο για την παράβαση αυτή του καταστατικού.
7.2. Έκτακτα δε σε περίπτωση ανάγκης, όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, που δικαιούνται να ζητήσουν σύγκληση του Δ.Σ. με γραπτή αίτησή τους
στον Πρόεδρο η οποία αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην πρόσκληση σύμφωνα με το
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άρθρο 12ο παρ. 2.2.. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή υποχρεώνει να συγκαλέσει την έκτακτη αυτή
συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κατάθεση της γραπτής αιτήσεως.
7.3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. μια (1) φορά το δεκαπενθήμερο, η κάθε φορά που αυτός κρίνει
τούτο ως αναγκαίο
8.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον
μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.1. Αποκλειστική αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στα ακόλουθα θέματα :
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και δίνει κατευθύνσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Με έγκρισή του το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε
αγορές κινητών ή ακινήτων στα συμφέροντα της Ε.Ο.Α.Κ..
β) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά στη διοίκηση της Ε.Ο.Α.Κ.
και στη διαχείριση της περιουσίας της, εκτός της ακίνητης περιουσίας για την οποία αρμόδια είναι η Γ.
Σ., καθώς και στις υποθέσεις εκείνες, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
9.2. Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά αρμοδιότητα στους ακόλουθους τομείς:
- τη διαχείριση των σχέσεων της ΕΟ.Α.Κ..
- την αντιπροσώπευση και δέσμευση της ΕΟ.Α.Κ. έναντι τρίτων.
- την εκλογή και κατανομή των λοιπών αξιωματούχων του Δ.Σ.
- την πρόσληψη των προπονητών των εθνικών αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων και του
υπόλοιπου τεχνικού προσωπικού αυτών καθώς και την απόλυση των.
- την εφαρμογή της μέγιστης εποπτείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΕΟ.Α.Κ.
- την προετοιμασία και τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
- την κατάρτιση του προϋπολογισμού και των ισολογισμών.
- την κατάρτιση της έκθεσης των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και του απόλογισμού αυτών.
- το διορισμό, και όπου αυτό προβλέπεται, την παύση των µελών των επιτροπών.
- την προετοιμασία των κανονισμών που θα υιοθετηθούν ή τροποποιηθούν από τη Γενική
Συνέλευση, την έκδοση ή τροποποίηση κανονισμών που δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της Γενικής
Συνέλευσης και την έκδοση ή τροποποίηση οδηγιών προς τις επιτροπές.
- τη θεσμοθέτηση, οργάνωση και κατάργηση επισήμων διοργανώσεων, σε εθνικό επίπεδο.
- τη διατήρηση των σχέσεων με διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και επίσης την
άσκηση του δικαιώματος πρότασης αντιπροσώπων της Ε.Ο.Α.Κ. για εκλογή τους σ΄ αυτούς.
- την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε προσώπου, είναι κατάλληλο ώστε να
του απονεμηθεί ο τίτλος του επιτίμου προέδρου ή µέλους της Ε.Ο.Α.Κ.
- την παροχή πληροφοριών προς τα µέλη της Ε.Ο.Α.Κ.. και το κοινό.
- την έγκριση του καταστατικού, των κανονισμών και προκηρύξεων των Αθλητικών Σωματείων-Μελών της Ε.Ο.Α.Κ. καθώς επίσης και των τυχόν τροποποιήσεων των.
- την πρόσληψη ή την απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού της Ε.Ο.Α.Κ.. μετά από πρόταση του Προέδρου η του Γενικού Γραμματέα.
10. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
10.1. Tο Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα εάν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα των απόντων.
10.2. Λαμβάνει αποφάσεις µε απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των µελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την υπερισχύουσα ψήφο. Τα µέλη που απουσιάζουν δεν
δύνανται να ψηφίσουν. Οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε φανερές εκτός αν διαφορετικά αποφασίζει το Δ.Σ.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02.10.2010

16

17
10.3. Προκειμένου για περιπτώσεις από αφορούν προσωπικά ζητήματα, οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε μυστικές και δεν συμμετέχουν σ' αυτές οι εμπλεκόμενοι.
10.4. Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, κάθε µέλος θα πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του.
10.5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταγράφονται στα πρακτικά τα οποία επικυρώνονται σε
επόμενες συνεδριάσεις υπογράφονται από τους παρευρεθέντες στο αντίστοιχο Διοικητικό Συμβούλιο
και γνωστοποιούνται στα σωματεία - µέλη της Ε.Ο.Α.Κ. σε εύλογο χρονικό διάστημα.
10.6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Δ.Σ. τίθενται σε ισχύ άμεσα, εκτός εάν αυτό αποφασίσει διαφορετικά.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν κατάστατικό. Σε θέματα που ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο
παίρνει αποφάσεις μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
12. Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από
τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά
μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
ανέρχεται σε επτά (7) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αντιπροσώπων νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει εργασία; που προκύπτουν από
τους τομείς δραστηριότητάς του και να ζητήσει υπηρεσίες συμβούλων ή να παραχωρήσει εντολές προς
τρίτους. Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των τμημάτων της ΕΟΑΚ, γυμναστές, ειδικούς
επιστήμονες, προπονητές, φροντιστές, γραμματείς, κλητήρες και πάσης φύσεως προσωπικού ή να προσλαμβάνει τέτοιους επί συμβάσει αντί χρηματικής αμοιβής, αρκεί να μην είναι μέλη των οργάνων της
ΕΟΑΚ και τηρουμένων των όρων της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη
εξυπηρέτηση των στόχων της ΕΟΑΚ.
Άρθρο 14ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιοδήποτε πρόσωπο
κρίνει σκόπιμο για την προώθηση των ενεργειών του. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
δύνανται να παρευρίσκονται ως σύμβουλοι οι αρμόδιοι αθλητικοί παράγοντες (ΓΓΑ ή Υπ. Αθλητισμού).
2.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου μόνο, και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, για παράβαση των καθηκόντων
του ή αδιαφορία του προς εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Ο.Α.Κ. Η πρόταση μομφής που συνεπάγεται
την καθαίρεση μπορεί να γίνει και από ένα (1) μόνο μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας
βίας ένα μέλος του Δ.Σ. αναγκαστεί να αποχωρήσει, εκλέγεται νέο μέλος μετά από πρόταση των υπολοίπων τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση της Γ. Σ. όσο το
δυνατό συντομότερα.
3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα προς
δικαιοπραξία και είναι Έλληνες πολίτες. Αποκλείεται να είναι κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν στερείται αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα.
Άρθρο 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Ο.Α.Κ. στις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά,
ακόμα και στις δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προστατεύει τα συμφέροντά της σε κάθε Διοικητική
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καθώς και δικαστική Αρχή, κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού, μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου και
Συμβουλίου Επικρατείας.
1.2. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων.
1.3. Συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. καθώς και
τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα.
1.4. Υπογράφει όλα τα έγγραφα και πρακτικά του Σωματείου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
1.5. Επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη.
1.6. Φροντίζει γενικά για την παραγωγή και ανάπτυξη της Ε.Ο.Α.Κ.
1.7. Προσυπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, τις σχετικές
αποδείξεις καθώς και τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό.
1.8. Η άσκηση ενδίκων μέσων καταδικαστικών και μη αποφάσεων ή τυχόν προσφυγών ενώπιον
Δικαστηρίου γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος παίρνει κάθε
εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων της ομοσπονδίας ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μόνο εάν από την αναβολή κινδυνεύουν τα συμφέροντα του.
2.1. Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει
τα καθήκοντά του ή δικαιώματά του. Ο A΄ Αντιπρόεδρος ασχολείται με τα εσωτερικά θέματα.
2.2. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να
ασκήσει τα καθήκοντά του ή δικαιώματά του. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος ασχολείται και ασκείται με τα εξωτερικά θέματα.
2.3 Ο Γ΄ Αντιπρόεδρος να ασχολείται με τη νεολαία και τα σχολεία και να έχει συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας.
3.1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και ο εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, προΐσταται του γραφείου καθώς και του προσωπικού της Ε.Ο.Α.Κ, διεκπεραιώνει την
άλληλογραφία της Ε.Ο.Α.Κ., συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί το μητρώο
των μελών, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και τα απαιτούμενα από το νόμο βιβλία, υπογράφει με τον
Πρόεδρο τα πρακτικά των Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών και όλα γενικά τα έγγραφα της
ΕΟΑΚ και φυλάει τη σφραγίδα της. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει
τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γραμματέας κι αυτόν, ένας που θα ορισθεί από τα
παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.2. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, φυλάει τα αρχεία της Ε.Ο.Α.Κ. και τηρεί το Μητρώο των αθλητικών σωματείων – μελών
της Ε.Ο.Α.Κ. και γενικά βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του.
4.1. Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τηρεί τα βιβλία της Ομοσπονδίας, δηλαδή βιβλίο
εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρεί κάθε είσπραξη και πληρωμή και βιβλίο περιουσίας
της Ομοσπονδίας, στο οποίο καταχωρεί κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας, κρατεί
τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των σωματείων – μελών και τα διάφορα έσοδα της Ε.Ο.Α.Κ. και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τα διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων υπογράφει ο Ταμίας και ο Πρόεδρος και τα εντάλματα πληρωμών υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Αναλαμβάνει από τις Τράπεζες, Ταχυδρομεία και κάθε
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπό, χρήματα και χρεόγραφα του σωματείου, με γραμμάτια εισπράξεων
υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος αυτών.
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4.2. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
κάθε φορά που αυτό συνεδριάζει. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με
τα σχετικά παραστατικά έξοδα, τα οποία θα κοινοποιούνται στα αθλητικά σωματεία – μέλη της
Ε.Ο.Α.Κ. για να λαμβάνουν γνώση της διαχείρισης των οικονομικών θεμάτων.
4.3. Υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα της Αθλητικής Ομοσπονδίας
τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό
Συμβούλιο ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες και εισηγείται στο Δ.Σ. διάφορα οικονομικά μέτρα υπέρ της Ομοσπονδίας.
4.4. Υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο της
Ε.Ο.Α.Κ. με τον Πρόεδρο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο Ταμίας μετά του Προέδρου αναλαμβάνουν με
απόφαση του Δ.Σ. μέρος ή όλες τις καταθέσεις που υπάρχουν.
4.5. Ο Ταμίας έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει αν κρίνεται αναγκαίο μετά από πρόταση του
κατά επιλογή, πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με οικονομική εμπειρία.
4.6. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο και τον βοηθό Ταμία τον ετήσιο ισολογισμό, απολογισμό
και προϋπολογισμό, τους οποίους θέτει υπόψη του Δ.Σ. και στον έλεγχο και την έγκριση της Γ.Σ. Ο
προϋπολογισμός συντάσσεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και ο απολογισμός και ισολογισμός κάθε προηγούμενου οικονομικού έτους μέχρι την 20η Φεβρουαρίου, κλείνοντας την ετήσια
οικονομική διαχείριση.
4.7. Είναι υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμών χωρίς ένταλμα και δεν μπορεί να
πληρώνει χωρίς έγκριση από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και
τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές.
4.8. Ο βοηθός Ταμία βοηθά τον πρώτο Ταμία να φυλάει τα αποδεικτικά στοιχεία, ελέγχει για δεύτερη φορά αυτά, τακτοποιεί και γράφει στο βιβλίο Ταμείου. Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει
αναπληρώνει ο βοηθός Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος του για την είσπραξη καταθέσεων, επιχορηγήσεων ή την υπογραφή συμβάσεων οικονομικού περιεχομένου.
5.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ε.Ο.Α.Κ. από µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
6.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Αθλητική Ομοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφή
Άρθρο 16ο
ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και της ΕΟΑΚ γίνεται κάθε
χρόνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με θητεία
τεσσάρων (4) ετών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία
(3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν (μέχρι του τρίτου βαθμού).
Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση.
2.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή :
α) εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. σε ότι αφορά την οικονομική και ταμειακή
διαχείρισή του,
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β) δικαιούται να εξετάζει τα βιβλία του σωματείου, να ελέγχει τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία, να παρακολουθεί κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους τις εισπράξεις, πληρωμές να ζητά κατά τον έλεγχο την απόδειξη του ταμείου,
γ) ενεργεί τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση και αποφαίνεται για την νομιμότητα των εισπράξεων και δαπανών,
δ) συντάσσει την ετήσια έκθεσή της για τον έλεγχο που διενεργεί και τον υποβάλει στην
τακτική Γ.Σ. των μελών,
ε) τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και την ετήσια οικονομική έκθεσή της και
στ) επιβλέπει επίσης αν οι αποφάσεις του Δ.Σ. συμφωνούν με τον νόμο το καταστατικό και
τις αποφάσεις των λοιπών οργάνων,
ζ) ελέγχει τους υποβαλλόμενους ισολογισμούς, η) συντάσσει και υποβάλλει τις σχετικές
εισηγήσεις και εκθέσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.
3.
Η θητεία της είναι τετραετής, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που πλειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει
έγγραφα τη διαφωνία του. Σε περίπτωση παραίτησης ή χήρευσης κάποιας θέσεως της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, συμπληρώνεται η θέση με τον κατά σειρά επιλαχόντα στις αρχαιρεσίες.
4.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα
δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) τακτικά της μέλη. Σε τυχόν ισοψηφία υπερτερεί η ψήφος του προέδρου.
5.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται ένα (1) μήνα πριν από την λήξη της τετραετούς (4)
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλλει έκθεση οικονομικού απολογισμού.
6.
Η νέα εκλεγόμενη Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεωτικώς παραλάβει την έκθεση του οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης τετραετίας θητείας της απερχόμενης εξελεγκτικής επιτροπής και
τη κατάσταση οφειλών - προμηθευτών εντός τριάντα (30) ημερών.
7.
Κάθε τρίμηνο πριν ένα μήνα από την συνεδρίαση (τακτική ή έκτακτη) του Δ.Σ. υποβάλει την
έκθεση η Ελεγκτική Επιτροπή.
8.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει σχετική έκθεση κατά την ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση των μελών. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι σχετικές αποφάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του
Δ.Σ. και κάθε φορά που αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση.
9.
Σε περίπτωση κάποιο μέλος από τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής απουσιάζει τρείς συνεχιζόμενες απουσίες αυτομάτως πρέπει να αντικατασταθεί από τον αναπληρωματικό κατά σειρά και να
χάνει το δικαίωμα υποψηφιότητας στις επόμενες αρχαιρεσίες.
10. Οι τρεις τακτικοί και δύο αναπληρωματικοί εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν γνώσεις λογιστικού και ταμειακού περιεχομένου κατά προτίμηση οι ταμίες των αθλητικών σωματείων –
μελών).
Άρθρο 17ο
ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ-ΠΟΡΟΙ
1.
Οικονομική περίοδος. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
1.2. Έσοδα. Οι πόροι της Ε.O.A.K. είναι :
α) Η ετήσια συνδρομή των Αθλητικών Σωματείων - Μελών αυτής, η οποία καθορίζεται
εκάστοτε µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, µε πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των
παρόντων µελών,
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β) Το εφάπαξ δικαίωµα εγγραφής των µελών, το οποίο καθορίζεται µε όμοια απόφαση.
γ) Οι δωρεές και τα τυχόν κληροδοτήματα από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ) Οι από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς αυτή από το
κράτος.
ε) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της και οι τόκοι
κεφαλαίων της Ομοσπονδίας.
στ) Το προϊόν από : α) τα τέλη λειτουργίας των επιτροπών της, β) τα παράβολα συζήτησης
των προσφυγών (ενδίκων μέσων) στα θεσμοθετημένα µε το παρόν και λειτουργούντα σ' αυτήν δικαιοδοτικά όργανα, γ) τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων στους αγώνες αρμοδιότητας της, δ) τις επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές κατά τις διατάξεις του οικείου κανονισμού από τα λειτουργούντα σ' αυτήν
δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα, ε) ποσοστό επί των επιβαλλομένων χρηματικών ποινών κάθε κλάδου
άθλησης Το υπόλοιπο περιέρχεται στις οικείες διοργανώτριες.
ζ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση µε συμβάσεις κάθε είδους των αναφερομένων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων και οπτικοακουστικών δικαιωμάτων κάθε είδους.
η) Τα έσοδα από την συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα (εταιρείες).
θ) Οι εισπράξεις από τους επίσημους και φιλικούς αγώνες των Εθνικών Ομάδων, καθώς και
τα πάσης φύσεως έσοδα από τις δραστηριότητες των Εθνικών Ομάδων και τους πάσης φύσεως αγώνες
που διοργανώνει η Ε.Ο.Α.Κ..
ι) Το ποσοστό επί των εισπράξεων, που θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, και θα
εισπράττει από κάθε είδος αθλητικών εκδηλώσεων, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών που
θα διοργανώνει η ίδια και το ποσοστό, το οποίο θα εισπράττει από το αθλητικό σωματείο – μέλος από
κάθε είδος αθλητικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει το σωματείο στο τόπο του.
ια) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όπου αναφέρεται η λέξη της επωνυμίας «ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ» από κάθε νόμιμη είσπραξη θα ανήκει σε αυτή.
ιβ) Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο ταμείο της Ομοσπονδίας, όπως ενδεικτικά,
εισιτήρια από αγώνες, συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης, τηλεοπτικά δικαιώματα.
1.3. Με ειδικό κανονισμό εκδιδόμενο από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ., ρυθμίζονται όλες οι διαδικασίες
και οι λεπτομέρειες που αφορούν τα ποσά, τους υπόχρεους καταβολής, τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης και κάθε άλλο συναφές θέμα.
2.
Έξοδα. Η Ε.Ο.Α.Κ.. δαπανά τα ποσά που:
α) Περιέχονται στον προϋπολογισμό
β) Εγκρίνονται από τη Γ.Σ. καθώς και εκείνα που επιφορτίζεται το Δ.Σ. σύμφωνα µε τους
σκοπούς του καταστατικού.
γ) Όλες τις άλλες δαπάνες που σχετίζονται µε την πραγματοποίηση των σκοπών της
Ε.Ο.Α.Κ.
3.
Λογιστικό σύστημα
Οι λογαριασμοί εσόδων - εξόδων τηρούνται σύμφωνα µε τις κρατούσες αρχές του λογιστικού συστήματος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 18ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης και ελέγχου της ΕΟΑΚ και οι
εκλογές αυτής, διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με δύο (2) αναπληρωματικούς της,
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02.10.2010

21

22
που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα
της κατά τον ίδιο τρόπο με αυτούς.
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο, δικαστικός αντιπρόσωπος, που
διορίζεται μετά από αίτηση της Ε.Ο.Α.Κ. από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. χωρίς την συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.
2.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.
Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.
Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι :
α) Η εκδίκαση κάθε ενστάσεως ή αντιρρήσεως για παράλειψη ή αντικανονική εγγραφή
στον εκλογικό κατάλογο, τον κατάλογο των υποψηφίων και να εκδώσει αμέσως την απόφασή της.
β) Να παραλάβει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο, τον κατάλογο των
υποψηφίων, να διενεργήσει την ψηφοφορία και την διαλογή, υπογράφοντας μετά το τέλος της, το
πρακτικό ψηφοφορίας και να ανακηρύξει τους επιτυχόντες.
γ) Την ημέρα της ψηφοφορίας, που είναι μυστική, και πριν από αυτή η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη. Ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και στην συνέχεια ο Πρόεδρός της
κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
δ) Η ψηφοφορία διαρκεί ώσπου να ψηφίσουν όλοι μέχρι την ώρα που θα ορίσει η Γ. Σ.
ε) Γίνεται η μέτρηση των σταυρών προτίμησης όλων των υποψηφίων κατά τη σειρά της
επιτυχίας τους. Όλοι οι μη επιτυχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη επίσης κατά τη σειρά
τους.
4.
Στην Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν τις εργασίες
της και οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή διενεργεί
την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
5.
Η εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφασή της μετά το τέλος
της ψηφοφορίας και πριν από την έναρξη της διαλογής των ψήφων.
6.
Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε όποιον ενεργεί βίαια.
7.1. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίνει στο νεοεκλεγμένο μέσα σε επτά (7) ημέρες
από την ανακήρυξη με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης ή τυχόν άρνηση αποτελεί καταστατική παράβαση.
7.2. Πράξεις της απερχόμενης Διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας της, απαγορεύονται και είναι
άκυρες. Οι τυχόν ενεργούντες ευθύνονται γι’ αυτές προσωπικά και δεν δεσμεύεται η Ε.Ο.Α.Κ.
8.
Απόφαση της Ε.Ο.Α.Κ. που λαμβάνεται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο απαραίτητα γίνεται αποδεκτή από όλους τους αντιπροσώπους – μέλη και αν ακόμα διαφωνούν και απουσιάζουν ή δεν εκπροσωπούνται τυχόν με αντιπροσώπους τους το χρόνο λήψης της απόφασης.
Άρθρο 19ο
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1.
Για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης και ελέγχου της Ομοσπονδίας, συγκαλείται
κάθε τέσσερα (4) έτη που λήγει η θητεία του Δ.Σ., η Γ.Σ. των ταμειακώς εντάξει μελών του, εκλέγεται
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δε από αυτήν η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Οι αρχαιρεσίες και οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ., και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, προκηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα αυτών.
Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται οι κωφοί – βαρήκοοι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινό
ψηφοδέλτιο που σε αυτό γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα επώνυμά τους και που γίνονται
κάθε τέσσερα (4) χρόνια εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών
Αγώνων Κωφών.
2.1. Κάθε αντιπρόσωπος υποψήφιος υποχρεούται, 8 ημέρες πριν από τις εκλογές να υποβάλλει
στη Γραμματεία της Ε.Ο.Α.Κ. δήλωση υποψηφιότητας για τις εκλογές. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνον οι αντιπρόσωποι, που εκλέγονται από τα αθλητικά σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Α.Κ..
2.2 Γραμματεία παραλαμβάνει τις δηλώσεις των υποψήφιων και ανακοινώνει επίσημα τον κατάλογο των αντιπροσώπων υποψηφίων που έχουν υποβάλλει δήλωση υποψηφιότητας μέχρι και πέντε (5)
μέρες πριν από τις εκλογές.
2.3. Πέντε (5) ημέρες πριν από τις εκλογές η Γραμματεία τοιχοκολλά στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Κ.
και σε εμφανές σημείο την κατάσταση των αντιπροσώπων υποψηφίων.
3.
Τα έξοδα των ψηφοδελτίων βαρύνουν την Ε.Ο.Α.Κ..
4.
Η Γραμματεία προμηθεύει τους φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν στην ψηφοφορία, οι
οποίοι πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Ε.Ο.Α.Κ. γιατί διαφορετικά η ψήφος θα είναι άκυρη.
Η ψηφοφορία είναι μυστική στις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ελεγκτικής Επιτροπής και κάθε ψηφοφόρος υποχρεούται να εισέρχεται να ψηφίσει σε ειδικά
παραβάν ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5.
Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι
έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο που φέρει την σφραγίδα της
ΕΟΑΚ, τοποθετείται μέσα σε φάκελο που δίνει η Εφορευτική Επιτροπή, Ψηφοδέλτια που δεν ανήκουν
σε αυτά που διανεμήθηκαν ή φέρουν διακριτικά γνωρίσματα ή είναι χωρίς σφραγίδα, κηρύσσονται
άκυρα. Το ίδιο ισχύει και όταν βρεθούν στο φάκελο, περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ή περισσότεροι
σταυροί στο ψηφοδέλτιο, από τους προβλεπόμενους. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με την ταυτότητα του
για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και βάζει από 1 - 11 σταυρούς. Κατά την ψηφοφορία κάθε μέλος
διαθέτει μία ψήφο. Κανείς δεν παρίσταται ούτε ψηφίζει δια αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία είναι μυστική
και το σύστημα εκλογής είναι η απλή αναλογική. Στα ψηφοδέλτια απαγορεύονται διαγραφές. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών, παρουσία και
των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στο γραφείο της ΕΟΑΚ, σε ιδιαίτερο
χώρο, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, στον οποίο παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή, για
διάστημα έξι μηνών, μέσα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο.
6.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη και διαπιστώνεται ο αριθμός των φακέλων
με τον αριθμό της κατάστασης ψηφισάντων. Εάν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος από εκείνον της κατάστασης ψηφισάντων, τοποθετούνται όλοι οι φάκελοι στην κάλπη και αφαιρούνται όσοι
περισσεύουν. Εάν βρεθούν λιγότεροι φάκελοι αρχίζει η διαλογή αφού καταχωρηθεί στα πρακτικά η
εμφανισθείσα περίπτωση.
7.
Από τους υποψηφίους εκλέγεται κατ’ αρχάς ο πλειοψηφίας υποψήφιος κάθε σωματείου
μέλους και οι υπόλοιποι κατά σειρά πλειοψηφίας,
8.
Κάθε πρόβλημα που τυχόν εμφανισθεί κατά την εκλογική διαδικασία και η λύση του δεν
προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή των Νόμο περί σωματείων επιλύεται με εφαρμογή των σχετικών Διατάξεων της Νομοθεσίας Περί εκλογής (αν πρόκειται για εκλογές με σύστημα πλειοψηφίας).
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9.
Ο τρόπος διεξαγωγής και η ώρα της ψηφοφορίας καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική
Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
10. Κάθε υποψήφιος να έχει «προσφέρει» σε αθλητική δραστηριότητα τουλάχιστον ως βοηθός
κ.τ.λ.
Άρθρο 20ο
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1.
Η Γενική συνέλευση αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες της
Ε.Ο.Α.Κ., μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους.
2.
Οι όροι λειτουργίας τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση των επιτροπών καθώς και
κάθε άλλο συναφές με αυτές θέμα, θα καθορίζονται με κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζει το Δ.Σ.
και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.
3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας των επιτροπών.
Ειδικά όσον αφορά επιτροπές για καθαρά τεχνικά καθήκοντα αυτές μπορεί να τις διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα, οπότε χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
4.
Μετά τη συγκρότηση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό ορίζει τα μέλη των
επιτροπών τα οποία θα πρέπει να έχουν τις ικανότητες για να προσφέρουν στην υλοποίηση του αντικειμένου με το οποίο θα ασχολείται η επιτροπή. σαν μέλη των επιτροπών θα μπορούν να ορισθούν μέλη
του Δ. Σ. αλλά και άτομα που δεν είναι μέλη του ακόμη και άτομα που δεν είναι κωφοί. Για τον αριθμό
μελών καθώς και των αναπληρωματικών των της κάθε της επιτροπής αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με το αντικείμενο της επιτροπής.
5.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό μετά τον διορισμό του συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο ή
Επικεφαλή, τον Γραμματέα ή Έφορο αντιστοίχως ανάλογα με την δουλειά της επιτροπής και τα υπόλοιπα σαν μέλη.
6.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλή αυτής.
Συγκαλείται τακτικά που θα ορίζει η πρώτη απόφαση της Επιτροπής μετά τον διορισμό του Διοικητικού
Συμβουλίου. Έκτακτα η επιτροπή καλείται όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή ο Επικεφαλής ή δύο (2)
μέλη τουλάχιστον με προφορική αίτηση που αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση.
7.
Τα έξοδα συμμετοχής των μελών επιτροπής για τις εργασίες ή και συνεδριάσεις αυτής θα
καλυφθούν από την Ε.Ο.Α.Κ., ανάλογα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για έξοδα κίνησης και παράστασης.
8.
Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση
σοβαρής δουλειάς μπορεί να παρατάσσει κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης όταν λήγει η
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Κ Ενδεικτικά επιτροπές της Ε.Ο.Α.Κ. είναι:
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, Εμπορικής Πολιτικής, Κάλυψης Προϋπολογισμού, Αθλητικού Υλικού,
Διοργάνωσης Αγώνων, Οργάνωσης Αποστολών, Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Λειτουργίας Ακαδημίας,
Οργάνωσης Σωματείων, Τμημάτων Ανάπτυξης, Νέων και Ανάπτυξης Σχολείων.
10. Επίσης δημιουργείται Πειθαρχική Επιτροπή η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με Κανονισμό
Λειτουργίας που θα καταρτισθεί με απόφαση του Δ. Σ. Η Πειθαρχική Επιτροπή θα αποτελείται από
τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό, που θα έχουν τετραετή θητεία. Τα μέλη της Πειθαρχικής
Επιτροπής θα είναι δικηγόροι και συνταξιούχοι δικαστές με εμπειρία στο αθλητικό δίκαιο και θα διορίζονται από το Δ.Σ. που θα ορίζει και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Αποκλειστική αρμοδιότητα της
Πειθαρχικής Επιτροπής είναι η επίλυση των ενστάσεων και προσφυγών επί θεμάτων και διαφορών που
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ανακύπτουν στις σχέσεις των αθλητικών σωματείων – μελών μεταξύ τους ή στις σχέσεις τους με την
Ε.Ο.Α.Κ. και σχετίζονται με την συμμετοχή τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και όσες άλλες
αρμοδιότητες με απόφαση του ΔΣ θα ανατεθούν στην Επιτροπή.
11. Η Δικαιοδοτική Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια:
α) Για την επιβολή των ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κατάστατικού ή του Πειθαρχικού Κώδικα ή των Κανονισμών ή Οδηγιών για παραπτώματα που διαπράττονται κατά τους αγώνες.
β) Για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών που
ανατίθενται στην Επιτροπή με Κανονισμούς ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Για την επίλυση των ενστάσεων και προσφυγών επί θεμάτων και διαφορών που ανακύπτουν στις σχέσεις των αθλητικών σωματείων-μελών μεταξύ τους ή στις σχέσεις τους με την Ε.Ο.Α.Κ
και σχετίζονται με τη συμμετοχή τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε αθλητικές διοργανώσεις και αγώνες.
12. Δημιουργία επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων από τα αθλητικά σωματεία, έγκριση τους σε
Γενική Συνέλευση και κατόπιν υποβολή τους στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Σκοπός η κάλυψη
κενών στο Νομικό Δίκαιο (ερμηνεία Νόμων και αποφάσεων) και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των
κωφών.
Άρθρο 21ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση μέλους του Δ.Σ. μπορεί σε περίπτωση παραβιάσεων να επιβάλλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και των παρεκτρεπομένων τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις για κάθε μέλος της ΕΟΑΚ που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς
της, ή παρεμβάλλει προσκόμματα στις λήψεις των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή η διαγωγή του
είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της ΕΟΑΚ και των μελών του :
Στους αντιπροσώπους των αθλητικών σωματείων – μελών ή στα αθλητικά σωματεία – μέλη :
α) Εγγραφή παρατήρηση.
β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
γ) Απαγόρευση εισόδου στους Γυμνασιακούς χώρους κ.τ.λ. προσωρινά ή οριστικά.
δ) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) έτος, εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις.
ε) Οριστική αποβολή και διαγραφή από το μητρώο των μελών της Ομοσπονδίας για σπουδαίο λόγο, που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
88 Α.Κ.)
Τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του μέχρι ένα χρόνο.
Σαν παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητικού σωματείου που αντιβαίνει
στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανωτέρους, μέσα στα αθλητικά πλαίσια και στα συμφέροντα της Ε.Ο.Α.Κ. που απαιτούνται. Κανένα από τα
παραπάνω δεν μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί.
2.
Το αθλητικό σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Α.Κ. υπό κατηγορία οφείλει μέσα σε δέκα πέντε (15)
ημέρες να παρουσιασθεί και να απολογηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας του η
ποινή επιβάλλεται και χωρίς αιτιολογία ή οποία όμως δύναται να ανακληθεί ή να εγκριθεί από την Γ. Σ.
Οι πειθαρχικές ποινές αυτές επιβάλλονται από το Δ.Σ. στα μέλη, με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται
με απόλυτη πλειοψηφία. Το εγκαλούμενο μέλος δεν ψηφίζει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται αφού ακουσθεί το υπό διαγραφή μέλος. Η απόφαση της πειθαρχικής ποινής κοινοποιείται εγγράφως αιτιολογημένη
στο ενδιαφερόμενο μέλος.
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3.
Αντιπρόσωπος που κατηγορεί δόλια ψευδώς άλλον αντιπρόσωπο με συνέπεια την καταδίκη
του δεύτερου, καλείται σε απολογία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιπρόσωπος που δυσφημεί άλλον
αντιπρόσωπο με συνέπεια τη μείωση της προσωπικότητας του δευτέρου, υπόκειται στις ίδιες πειθαρχικές κυρώσεις.
4.
Κάθε αθλητικό σωματείο- μέλος διαγράφεται αυτοδίκαια με αίτησή του.
5.
Κάθε αθλητικό σωματείο – μέλος που καθυστερεί την καταβολή της ετήσια συνδρομής πέραν
των τριών (3). μηνών σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού διαγράφεται. Πριν από την
διαγραφή υποχρεωτικά καλείται έγγραφα σε απολογία για το παράπτωμα το υπόλογο μέλος. Το μέλος
που διαγράφεται για την παράβαση αυτής της περίπτωσης, επαναγράφεται αυτόματα με την εξόφληση
των καθυστερούμενων συνδρομών με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο μέχρι και προ της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
6.
Σε περίπτωση που η δραστηριότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενάντια
στους σκοπούς της Ε.Ο.Α.Κ. ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
πολλές φορές, γίνεται αντικατάστασή με άλλο με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 22ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Η Ε.Ο.Α.Κ. υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78 επ., 106 επ. του
Αστικού Κώδικα καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται στη σωματική αγωγή.
2.
Τα αθλητικά σωματεία - μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από την Ε.Ο.Α.Κ. οποτεδήποτε.
Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού
έτους και ισχύει για το τέλος αυτής. Το λογιστικό έτος αρχίζει στη 1η Ιανουαρίου και λήγει την 21η
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
3.
Όλα τα αθλητικά σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Α.Κ. έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με την συναίνεση της εξαιρετικής πλειοψηφίας των μελών, ουδέποτε
όμως δίνεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
4.
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γενικές
Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι διατάξεις των Νόμων.
5.
Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την λειτουργία
των αγωνιστικών χωρών της, των διαφόρων αθλητικών τμημάτων κ.τ.λ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και της Γενική Συνέλευση, χωρίς να έχουν
δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
6.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ο.Α.Κ. η περιουσία της, περιέχεται στην Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Νόμο.
7.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία προς την Ε.Ο.Α.Κ. ή να συνάπτουν με το Διοικητικό Συμβούλιο συμβάσεις που συνεπάγονται αμοιβή για προσφορά άλλων υπηρεσιών που αποσκοπούν στο κέρδος, με ανάληψη έργου προμηθειών ή άλλη παροχή προς την Ε.Ο.Α.Κ., πλην των εξόδων κίνησης και παράστασης.
8.
Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. διασφαλίζει την ισχύ του παρόντος καταστατικού και αποφασίζει για
κάθε μέτρο που απαιτείται για την εφαρμογή του.
9.
Σε περίπτωση ασάφειας διατάξεων του παρόντος καταστατικού όπως και για θέματα που δεν
προβλέπονται από αυτές, αποφασίζει το Δ.Σ. στα πλαίσια του ορθού και δίκαιου.
10. Μέχρι συγκροτήσεως των νέων οργάνων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό λειτουργούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ.. τα ήδη υπάρχοντα.
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11. Τα αθλητικά σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Α.Κ. οφείλουν να προσαρμόσουν τα Καταστατικά τους
σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, ή να αποδεχθούν και να δηλώσουν ότι αποδέχονται ότι ορίζεται με το παρόν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
12. Η ύπαρξη και η ευόδωση του σκοπού της ΕΟΑΚ επαφίεται στην φιλοτιμία, καλή θέληση και
συνεχή ευγενή ζήλο των μελών του. Η ΕΟΑΚ έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, και η λειτουργία της διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της νομοθεσίας περί σωματείων.
Επέμβαση άλλου σωματείου στην αυτονομία αυτή, χωρίς την ύπαρξη νόμου που να του παρέχει το δικαίωμα προς τούτο, δεν γίνεται αποδεκτή, και απορρίπτεται υποχρεωτικά από την εκάστοτε Διοίκηση της
ΕΟΑΚ.
13. Τα αθλητικά σωματεία - μέλη καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτά ή τα
εκπροσωπούν με οποιονδήποτε τρόπο στους διεξαγομένους αγώνες, αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια
ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα
από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.
Άρθρο 23ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Ε.Ο.Α.Κ. έχει σφραγίδα που στους δύο κύκλους φέρει τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ» και “HELLENIC FEDERATION SPORTS OF THE DEAF” και στο μέσο
του κάθε κύκλου φέρει τις ελληνικές λέξεις, την έδρα Αθήνα και το έτος ίδρυσης 1988 αντιστοίχως.
Στο εσωτερικό του κύκλου έχει την φλόγα που συμβολίζει την αθλητική ιδέα, την βάση της Ελληνικής καταγωγής του αθλητισμού. Κάτω από αυτή υπάρχει η απεικόνιση δύο χεριών, τα οποία παριστάνουν τον αθλητισμό των κωφών στη νοηματική γλώσσα.
Άρθρο 24ο
ΒΙΒΛΙΑ
Τα βασικά βιβλία που τηρεί η Ε.Ο.Α.Κ. υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2725/1999
είναι :
1.
Πρακτικά συνεδριάσεως
α) Γενικών Συνελεύσεων
β) Διοικητικού Συμβουλίου
2.
Εσόδων - Εξόδων
3.
Βιβλίο Μητρώου τακτικών μελών του κάθε σωματείου – μέλους
4.
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
5.
Περιουσιακών Στοιχείων – Απογραφής.
Τα παραπάνω βιβλία πριν τη χρήση τους θεωρούνται από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της
Νομαρχίας ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Άρθρο 25ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1.
Το καταστατικό τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία για τον σχηματισμό
απαρτίας πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον αθλητικά σωματεία – μέλη και η απόφαση να
υπερψηφιστεί από τα 3/4 των παρόντων αθλητικών σωματείων – μελών της Ε.Ο.Α.Κ.
2.
Σε περίπτωση που η πλειοψηφία των παρόντων δεν πληρεί τα 3/4, η τροποποίηση του Κατάστατικού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου
2725/99.
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3.
Οι εκπρόσωποι για να παίρνουν μέρος στις Καταστατικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίζουν πληρεξούσιο από το σωματείο τους.
Άρθρο 26ο
ΔΙΑΛΥΣΗ

Η Ε.Ο.Α.Κ. διαλύεται :
(α) Εφόσον τα αθλητικά σωματεία – μέλη της είναι λιγότερα από πέντε (5)
(β) Μετά από απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απαρτία του ½ πλέον ενός των
μελών της και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
(γ) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση της διοικήσεως της ΕΟΑΚ, ή του 1/5 των
μελών του ή της εποπτεύουσας Αρχής.
(δ) Εάν αποβαίνει αδύνατη η ανάδειξη διοικήσεως ή εν γένει καθίσταται αδύνατη η
εξακολούθηση της ΕΟΑΚ, σύμφωνα με το καταστατικό.
(ε) Εάν εξαιτίας μακράς αδράνειας, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του ή αν επιδιώκει
σκοπό διάφορο του καταστατικού ή αν ο σκοπός και η λειτουργία επέβησαν παράνομοι, ανήθικοι ή
αντίθετοι στη δημόσια τάξη.
2.
Χρέη εκκαθαριστικών αναλαμβάνουν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η τυχόν ύπαρξη
περιουσιακού στοιχείου μετά την εκκαθάριση διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1.

Άρθρο 27ο
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν ρυθμίζεται ειδικά αναλόγως με τις διατάξεις του ν.2725/1999 και
3057/2002 από τους ισχύοντες νόμους και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 28ο
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σε
άτομα ή σωματεία κωφών-βαρήκοων που έχουν βοηθήσει στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της
Ομοσπονδίας. Επίτιμα μέλη μπορούν να κηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση σε ένδειξη τιμής, όσοι
προσέφεραν ή δύνανται να προσφέρουν στην ΕΟΑΚ με το κύρος, την προσωπικότητα και τη δράση
τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάστηκαν υπέρ των σκοπών της ΕΟΑΚ. Τα επίτιμα μέλη δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά μόνο λόγο καθώς επίσης δεν έχουν το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής, έχουν όμως τα υπόλοιπα δικαιώματα
και υποχρεώσεις των μελών.
Άρθρο 29ο
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αν λείπουν τα μέλη που ορίζονται από το καταστατικό και τον Νόμο για την συγκρότηση των
οργάνων της Ε.Ο.Α.Κ. κάθε ένας που έχει νόμιμο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τον διορισμό νέας
διοίκησης ή τη συμπλήρωση αυτής από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Άρθρο 30ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι πρώτες αρχαιρεσίες θα γίνουν εντός των έξι (6) μηνών μετά την έγκριση των τροποποιήσεων
του καταστατικού για τη λειτουργία της Ε.Ο.Α.Κ.
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Η θητεία του Δ.Σ. που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές θα λήξει το Δεκέμβριο του 2013.
Άρθρο 31ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ
Το παρόν καταστατικό που περιέχει τριάντα ένα (31) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Καταστατική Συνέλευση και θα ισχύει από την εγγραφή της Ε.Ο.Α.Κ. στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα 02.10.2010
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
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